
DN,L ZIKOS VIRUSINES INFEKCIJOS

2016 m. vasario I d. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbe, kad Zikos virusiucs

inf'ekcijos epidemiologine situacija kelia gresmg visuomenes sveikatai tarptautiniu mastu del Z.iktl'r

virusines inibkcijos nditumo metu ir mikrocefalijos galimo prieZastinio ry5io'

Pasaulio sveikatos organizacija nerekomenduoja riboti tarptautiniq kelioniq ir prekybos i

Salis, kuriose plinta Zikos virusas. Siuo metu svarl iausios priemones yra uodq populiacijos kontrolO

paveiktose Salyse ir uodq ikandimq prevencija, ypad neldioms moterims.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad Zikos virusine

inl'ekcija vis spardiau plinta Pietq ir Centrineje Amerikoje, Karibuose. Europos ligq prevencijos ir

kontrol€s .rniro duomenimis, per pastaruosius 2 menesius vietines kilmes Zikos virusines

int'ekcijos awejai buvo uZregistruoti i6 Solyr.' Barbadose, Bolivijoje, Brazilijoje, Zaliojo Ky$ulitr

nespublikoje, Kolumbijoje, Kiurasao, Dominikos Respublikoje, Ekvadore, Salvadore, Pranclz-iios

Gvinejoje, Gvadelupeje, Gvatemaloje, Gajanoje, Haityje, HondUre, Martinikoje, Meksikojc.

Nikaragvoje. Panamoje, Paragvajuje, Puerto Rike, Sv. Martyno saloje, Suriname, 'failande.

Venesueloje, Mergeliq salose.
Zikos virusine infekcija - tai Aede,s (Aedes aegtpti, Aedes albopictus) uodq platinama

virusine liga. Zikos virusine infekcija daZniausiai pasirei5kia lengvais simptomais, trunko 4-7

clicnas. 60-80 proc. atvejq Zikos virusine infekcija yra besimptome. Tiksli inkubacinio periodtr

trukmd nera Zinoma (tiketina, kad 3-12 d.). Ligai btidingas berimas, kar5diavimas, sqnarir;.

riluntenq! galvos skausmai, nepiilingas konjurktyvitas. Makulopapulinis berimas daZnai prasideda

veido srityje ir iSplinta po visq k[n4. De[ kiq galimq infekcijos plitimo budq (lytinis plitimo kelias.

pcr transfuzijas, organq transplantacijas) n€ra pakankamai irodymq. Specifinio gydymo ir vakcinos

nuo $ios int'ekcijos nera.

fveZtiniq Zikos virusines
Vokietijoje, Italijoje, Portugalijoje,
Sveicarijoje.

Atsiivelgdama i Zikos virusin0s infekcijos situacij4'
rekomendacijas, Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja:

tarptautinir; organizacijq

l. Nesdiosioms atideti keliones I Zikos viruso plitimo paveiktas Salis,

2. Visiems asmenims. yy$14qtiem

- naudoti asmens apsaugos priemones, skirtas apsaugai nuo uodq ikandimq patalpose ir
lauke, ypad nuo saules patekejimo iki saules laidos, kadangi tuo metu uodai yra aktyviausi;

- naudoti repelentus ir laikytis ant produkto pakuotes nurodytq instrukcijq;

- vilketi marskinius ilgomis rankovemis ir ilgas kelnes, ypad didZiausio uodq aktyvumtl
metu. Aedes uodai aktyvtis ir dienos metu, tadiau jq aktyvumas didiiausias anksti ryte ir v0lai

vakure;

- miegoti ir ilsetis nuo uodq apsaugotose ar kondicionuojamose patalpose, kitu atveju

naudoti tinklelius nuo uodq, net dienos metu.
3. Keliautojams, kuriems griZus i5 paveiktos teritorijos per ris savaites pasireiSkia Zikos

virusines infekcijos simptomai, patariama kreiptis i savo gydymo istaig4 ir informuoti gydytojus

apie keliong.
4. NeSdios moterys po apsilankymo teritorijose, kuriose plinta Zikos virusas, turetq

infbrmuoti savo gydytoj4 apie keliong, kad gydyojas ivertintq galim4 rizik4 ir prireikus stebetq.

infekcijos atvejq yra uZregistruota Danijoje, Suornijojc.
Olandijoje, Ispanijoje, Svedijoje. Jungtineje Karalystc.ie.
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