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Βουδαπέστη, 8 Ιουλίου 2014
Κρούσμα άνθρακα στην Ουγγαρία
Την Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014, εισήχθησαν στο νοσοκομείο της πόλης Debrecen
(230 χλμ ανατολικά της πρωτεύουσας Βουδαπέστης), πέντε(5) άτομα, τα οποία,
σύμφωνα με την ιατρική διάγνωση, προσβλήθηκαν από το μικρόβιο Bacillus
anthracis, στέλεχος που προκαλεί τη νόσο του “άνθρακα” στον ανθρώπινο οργανισμό,
με υψηλό κίνδυνο θνησιμότητας. Το Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014, ακολούθησαν άλλα
τρία(3) άτομα με τα ίδια συμπτώματα.
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Ελέγχου
της
Ουγγαρίας(ΑNTSZ), εξέφρασε βάσιμες υποψίες για την προέλευση του μικροβίου, από
δύο σφάγια (κατεψυγμένο βόειο κρέα) στην πόλη Tiszafüred (148 χλμ. ανατολικά της
Βουδαπέστης και 73 χλμ δυτικά της πόλης Debrecen). Μετά από σχετική ενδελεχή
έρευνα από τη Διεύθυνση Διάγνωσης Κτηνοτροφικών Προϊόντων, της Εθνικής Αρχής
για την Ασφάλεια Τροφίμων της Ουγγαρίας (NÉBIH-www.nebih.gov.hu), διαπιστώθηκε
ότι το μολυσμένο κατεψυγμένο κρέας προέρχονταν από δύο(2) ζώα (βοοειδή), τα οποία,
ενώ παρουσίαζαν τα συμπτώματα της ασθένειας, οδηγήθηκαν παράνομα σε σφαγή. Οι
εμπειρογνώμονες της Ουγγρικής Υπηρεσίας, κατά την επιτόπια έρευνά τους,
προχώρησαν στην άμεση λήψη μέτρων, με εμβολιασμό των ευπαθών ζώων από
κτηνιάτρους της περιοχής για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, θεωρώντας το
συγκεκριμένο περιστατικό ως μεμονωμένο.
Σύμφωνα με το πόρισμα της ανωτέρω Αρχής, τα άτομα προσβλήθηκαν από το
μικρόβιο κατά τη διαδικασία σφαγής των μολυσμένων ζώων, τα κρέατα των οποίων,
κατά ένα μέρος, διατέθησαν παράνομα σε μία οικογένεια της περιοχής, για οικιακή
χρήση, ενώ την μεγαλύτερη ποσότητα προμηθεύτηκε παράνομα Ομόρρυθμη Εταιρεία
(Ο.Ε.), η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της μαζικής εστίασης.
Οι αρχές προχώρησαν άμεσα, τόσο στην παύση λειτουργίας του σφαγείου και
στην σύλληψη και ανάκριση δύο ατόμων, με την κατηγορία της πρόκλησης επιδημικού
κινδύνου για την Δημόσια Υγεία, όσο και στην παύση λειτουργίας της Ομόρρυθμης
Εταιρείας, με την κατηγορία της προμήθειας τροφίμων από παράνομη πηγή με
πρόθεση διάθεσής των στην ευρεία κατανάλωση.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ουγγρικού τύπου, η γενική κλινική κατάσταση
των οκτώ(8) συνολικά ασθενών είναι καλή, ενώ τονίζεται ότι η ασθένεια αυτή μπορεί να
αντιμετωπισθεί με κατάλληλη αντιβίωση, εφόσον διαγνωσθεί εγκαίρως το θανατηφόρο
μικρόβιο Bacillus anthracis.
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