
33

ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ερχονται εμβόλια

Realnewswww.real.grΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

νής, ο οποίος είχε σταματήσει τη θεραπεία του 
κατά του HIV και μολύνθηκε από την ευλογιά 
των πιθήκων, πέθανε την περασμένη Δευτέ-
ρα. Ο άνδρας, ηλικίας 45 ετών, «έφτασε στο 
νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Η 
υγεία του ήταν εξασθενημένη αφού είχε εγκα-
ταλείψει τη θεραπεία του κατά του HIV», δή-
λωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου «Ντος δε 
Μάγιο», Εδουάρδο Φαρφάν, σε τοπικό ραδι-
οφωνικό σταθμό. «Δεν πέθανε εξαιτίας της ευ-
λογιάς των πιθήκων, αλλά από σηψαιμία, εξαι-
τίας του εξασθενημένου ανοσοποιητικού συ-
στήματός του. Το πρόβλημα ήταν ότι επρόκει-
το για ασθενή με συννοσηρότητες, κάτι που 
τον καθιστούσε πιο ευάλωτο, ενώ είχε απο-
σταθεροποιημένη υγεία», ανέφερε ο διευθυ-
ντής του νοσοκομείου της Λίμας. Σημειώνεται 
ότι το Περού βρίσκεται στη δίνη του κυκλώνα, 
καθώς έχουν καταγραφεί πάνω από 300 κρού-
σματα της νόσου των πιθήκων. 

Ευρώπη
Σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι υγειονομικές 
Αρχές στην Ευρώπη, βλέποντας τα κρούσματα 
της νόσου να εκτοξεύονται. Περίπου 70 χώρες, 
στις οποίες η ευλογιά των πιθήκων δεν είναι εν-
δημική, έχουν αναφέρει περιστατικά της ιογε-
νούς νόσου, καθώς τα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα ξεπέρασαν τα 22.100. Στη Βρετανία εί-
χαν επιβεβαιωθεί 2.469 κρούσματα έως τις 28 
Ιουλίου, συμπεριλαμβανομένων 2.359 στην 
Αγγλία, 61 στη Σκωτία, 19 στη Βόρεια Ιρλανδία 
και 30 στην Ουαλία. Στη λίστα με τις χώρες των 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έχει πλέον προ-
στεθεί και η Κύπρος. Σύμφωνα με το υπουρ-

γείο Υγείας της χώρας, καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα 
της ευλογιάς των πιθήκων. Πρόκειται για έναν άνδρα 40 
ετών, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Λευκωσί-
ας και είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό. 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
Σε αυτό το πλαίσιο -και ενώ στην Ευρώπη επικρατεί ανη-
συχία- ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτίμησε 
ότι αναμένεται αύξηση του αριθμού των θανάτων από την 
ευλογιά των πιθήκων. Τη δυσοίωνη εκτίμηση έκανε το περι-
φερειακό γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη. Ωστόσο, στό-
χος του Οργανισμού είναι ο γρήγορος περιορισμός της με-
τάδοσης της ευλογιάς των πιθήκων στην Ευρώπη. Ο στό-
χος πρέπει να είναι «να σταματήσει γρήγορα η μετάδοση 
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του ιού στην Ευρώπη και να πάψει αυτή η παν-
δημία», τονίζει στέλεχος του ΠΟΥ, υπογραμμίζο-
ντας ωστόσο ότι στην πλειονότητα των κρουσμά-
των η ασθένεια θεραπεύεται από μόνη της. «Η 
αναφορά των θανάτων που σχετίζονται με την 
ευλογιά των πιθήκων δεν αλλάζει την εκτίμησή 
μας για την επιδημία στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε 
ότι, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις περ-
νά από μόνη της, η ευλογιά των πιθήκων μπο-
ρεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές», σημει-
ώνει. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, περισσότερα από 
18.000 κρούσματα έχουν εντοπιστεί παγκοσμί-
ως εκτός Αφρικής από τις αρχές Μαΐου, τα πε-
ρισσότερα από αυτά στην Ευρώπη.


