Faktai apie paukščių gripą A(H7N9)
Nuo 2013 m. kovo mėn.* Kinijoje
užregistruota 255 gripo A(H7N9)
atvejai 16-oje Kinijos teritorijų ir
Taivane:

















Paukščių gripas
A(H7N9)

Zhejiang provincija – 102 atvejai
Šanchajuje – 42 atvejai
Jiangsu provincijoje – 31 atvejis
Henen provincijoje – 4 atvejai
Henan provincijoje - 4 atvejai
Anhui provincijoje – 4 atvejai
Pekine – 3 atvejai
Shandong provincijoje – 2 atvejai
Fujian provincijoje – 15 atvejų
Hunan provincijoje – 4 atvejai
Jiangxi provincijoje – 5 atvejai
Hebei provincijoje – 1 atvejis
Guangdong provincijoje – 32 atvejai
Taivane – 2 atvejai
Hong Konge – 3 atvejai
Guizhou provincijoje - 1 atvejis

*

http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publicat
ion_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960af70113dbb90&ID=974&RootFolder=%2Fen%2Fpublications%2F
Publications&Web=270275b7-419a-4352-a8fb-f0c757d92e66
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Paukščių gripas A(H7N9)
Kas tai?

Gripo virusas A (H7) yra vienas iš
daugelio gripo virusų šeimos, kuris
įprastai cirkuliuoja tarp paukščių
populiacijos.

Užsikrėtimo kelias
Žmogus šiuo virusu užsikrečia
kontaktuodamas su gyvūnais arba su jų
aplinka, tačiau iki šiol H7N9 gripo
virusas buvo aptiktas tik tarp
balandžių, vištų.
• Neįrodytas paukščių gripo A(H7N9)
perdavimas nuo žmogaus žmogui.


Žmonėms pasireiškiantys
simptomai

Gripo virusas A(H7N9) yra vienas
subtipas iš didesnės H7 grupės.

Nors
H7 virusai
(H7N2, H7N3 ir
Pagrindiniai
simptomai
H7N7) labai retais atvejais pasitaiko
tarp žmonių, iki šiol A(H7N9)
užregistruotas tik Kinijoje.

•
•
•
•
•

Staigi aukšta temperatūra
Kosulys
Dusulys
Akių junginės uždegimas
Plaučių uždegimas

Rekomendacijos


Asmenims, keliaujantiems ir
gyvenantiems Kinijoje yra patariama:
-

vengti prekybos vietų,
kuriose prekiaujama paukščiais;

-

laikytis bendrosios higienos
taisyklių.

Asmenims, kurie lankėsi užkrėstose
teritorijose Kinijoje, rekomenduojama
10 dienų stebėti savo sveikatos būklę.
Pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis
medicininės pagalbos.


Europos
Sąjungos
šalims
rekomenduojama vadovautis esamomis
paukščių gripo A(H5N1) priežiūros
rekomendacijomis.


Nuo paukščių gripo A(H7N9)
vakcinos nėra.


Kol kas nežinomas užsikrėtimo
būdas. Nors atlikta virusų genetinė
analizė rodo, kad virusas išsivystė iš
paukščių populiacijos, jis geba
prisitaikyti ir daugintis žinduolių
organizme.

