
Animalele de casa, dusmanii viitoarelor mamici
Sute de femei insarcinate au fost puse in situatia de a avorta, dupa ce s-au jucat cu pisica sau cainele din
casa. Fara sa-si dea seama ca animalul iubit poate sa le afecteze sanatatea, mai mult de 100 de sibience
gravide ajung, anual, la medic, alarmate ca au pierdut sarcina. Medicii explica acest lucru prin faptul ca
pisicile si cainii, in special, sunt purtatori ai parazitului Echinococus Granulosus, care se transmite la
oameni si provoaca avortul spontan. Potrivit statisticilor Directiei de Sanatate Publica o parte din cele
1075 de avorturi, inregistrate in primele noua luni ale anului, au fost provocate de toxoplasmoza. In tot
acest timp, populatia judetului s-a inmultit cu aproape 3300 de locuitori.. 
  
  Dragalase si pline de afectiune, animalele de companie se dovedesc uneori nu asa “inofensive"  cum
suntem tentati sa gandim. Si mai greu de crezut, pisicutele sunt cele care “atenteaza"  cel mai mult la
sanatateai oamenilor. De suferit au, in special, femeile insarcinate. Daca pana acum, ginecologii sibieni
aveau de-a face cu doua sau trei asemenea cazuri pe an, in ultima perioada, numarul avorturilor provocate
de acest gen de infectie a crescut. Femeile care ajung in astfel de situatii sunt supuse unor tratamente de
specialitate, deoarece nu este exclusa posibilitatea ca in urma infectiei parazitare sa apara sterilitatea.
Prezenta unui animal de casa poate afecta sarcina femeii, prin contactarea de la el, a virusului toxoplasma
gondii, protozoarul care produce afectiunea numita toxoplasmoza. “Sursa de infectie pentru femeia
gravida poate fi reprezentata de diferitele animale de casa, dar in special de pisica. Protozoarul
toxoplasma gondii traieste de obicei in intestinul pisicii. De aici se elimina o forma a parazitului,
asa-numitele ovociste, care pot sa supravietuiasca un an de zile in mediul exterior. Boala poate fi
contactata si din carnea altor animale, insuficient preparata termic. Din acest motiv, afectiunea este mai
frecventa la femeile din mediul rural sau la cele care au animale de casa. In cursul primului trimestru al
sarcinii, infectia fetala este rara, dar grava. Ea produce frecvent avort spontan si poate duce la sterilitate.
Acest gen de infectie poate fi prevenit prin prelucrarea termica a carnii, spalarea fructelor, legumelor si
evitatea contactului cu pisicile, in special" ,  explica prof. dr. Adrian Stretean, seful Clinicii
Obstetrica-Ginecologie Sibiu. 
  
  Sanatoasa tun
  Violeta. C., de 27 de ani, din Sibiu, a ajuns pe mana medicilor ginecologi, dupa doua luni de sarcina.
Tanara a fost infectata cu parazitul letal de la pisica ei. Desi a avut stari ciudate, ea nu a acordat atentie
acestui fapt si a pus totul pe seama disconfortului cauzat de perioada sarcinii. “M-am trezit prea tarziu.
Medicii de la spital mi-au zis ca acest vierme a afectat fatul si ca trebuie sa avortez. Mi-am dorit tare mult
acest copil, nu pot sa-mi dau seama cum s-a intamplat. La primul control medical, pisica era sanatoasa
tun. Nu mi-am imaginat ca o sa ajung sa fac avort din cauza unei pisici" , povesteste tanara.
  Sotul ei a cumparat felina de la o familie din Brasov, cu acte in regula. Ori de cate ori aceast dadea
semne de imbolnavire, era dusa la medicul veterinar.
  
  Tratament costisitor
  Daca parazitul este depistat din timp, pacientele pot urma un tratament care costa pana la 250 de euro pe
luna. Tratamentul afectiunii este unul medicamentos si poate fi efectuat atat in afara sarcinii, cat si timpul
acesteia. Preventia bolii poate fi facuta prin consumarea produselor din carne, preparate la temperaturi de
peste 70-80 de grade Celsius, prin evitarea animalelor de companie si in special a pisicilor, precum si prin
respectarea masurilor de igiena. “Cele mai multe dintre cazurile de toxoplasmoza cu care m-am
confruntat eu, ca medic au fost in afara sarcinii. In prezent, am in supraveghere, gravide care au fost
tratate si care, in momentul de fata au o sarcina normala, iar unele dintre ele au nascut copii sanatosi" ,
marturiseste seful Clinicii de Obstetrica-Ginecologie Sibiu.
  Veterinarii spun ca posesorii de animale sunt informati asupra pericolului care vine de la supravegherea
insuficienta a pisicilor bolnave. In plus, daca parazitul nu raspunde la un anume veccin, animalul infestat
risca sa moara. 

Pagina 1 / 2



  
  3300 de nou-nascuti 
  Peste 3200 de locuitoare ale judetului au devenit, in primele noua luni ale anului, fie pentru prima data,
fie din nou, mamici. In maternitatea Spitalului Clinic Judetean Sibiu s-au nascut, pana la sfarsitul lunii
octombrie, 2560 de copii. In cazul a 344 de paciente, medicii au fost nevoiti sa intervina chirurgical.
“Clinica de Obstetrica-Ginecologie din Sibiu este una din clinicile cu cel mai mic indice de cezariana din
tara. Populatia trebuie sa inteleaga ca nasterea prin cezariana comporta mult mai multe riscuri decat
nasterea pe cale naturala. De aceea, ea trebuie facuta numai cu indicatii medicale stricte si nu la cererea
gravidei" , explica dr. Adrian Streteanu. Totodata, medicii ginecologi au asistat, anul acesta la o nastere
de tripleti si la peste 20 de nasteri gemelare. 
  
  Un avort la trei nasteri
  Pe de alta parte, 1075 de sibience au renuntat, de la inceputul anului, la copilul pe care il purtau in
pantec. Dintre acestea, 554 au avortat la cerere.
  Potrivit medicilor, foarte rar atunci cand femeile sunt hotarate sa aleaga calea avortului, mai pot fi
intoarse din drum. Tocmai de aceea, numarul celor care solicita consiliere preavort este foarte mic,
aproape inexistent. “Femeile renunta la sarcina din cauza problemelor sociale. Ne-am confruntat si cu
situatii in care potentialele mamici renuntau chiar la prima sarcina. Cel mai frecvent, acest lucru se
intampla in cazul fetelor singure. Cuplurile stabile pastreaza unul sau doi copii, chiar daca sarcinile ii iau
pe nepregatite" , explica dr. Camelia Petre, medic primar in cadrul cabinetului de planning familial al
Spitalului Clinic Judetean. 
  Medicii spun ca intreruperile de sarcina au repercursiuni grave asupra mamelor, atat din punct de vedere
psihic, cat si fizic. “Aproximativ 90 la suta din femeile care au hotarat sa renunte la sarcina ajung sa
regrete. Unele fac complicatii si infectii. Viata sexuala inceputa devreme, la care se adauga un avort la
varste mai mici de 18 ani culmineaza, de regula, cu o forma de cancer uterin in urmatorii 10-15 ani, mai
ales daca tanara schimba des partenerii" , aduga dr. Camelia Petre.
  
  COMPLICATII. In evidenta cabinetelor de obstetrica si ginecologie au fost tinute, in ultimul an, alte
cateva zeci de femei gravide, care s-au pomenit in situatia de a pierde sarcina, din cauza unei infectii de la
animalele de companie.
  
  
  Adina ALEONTE
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