
Cum a schimbat o capusa viata unei femei din Sibiu
Nu i s-a intamplat nimic iesit din comun, dupa cum ea insasi isi incepe povestea. Şi totusi viata Elenei
Spanu a luat o intorsatura nefireasca de luni, de cand medicii i-au spus ca are toate simptomele unei boli
care a ingrozit populatia: Lyme, boala cu o mie de fete. Dincolo de ceea ce i se poate intampla ei, sibianca
se teme pentru familia sa si pentru elevii de la scoala, ea fiind profesoara de educatie fizica. Nu stie cand
a fost intepata de capusa si spune ca, fiind o persoana precauta din fire, de cand a citit ca tot mai multi
oameni ajung la spital intepati de aceasta insecta, a rarit iesirile la iarba verde, cu prietenii, plimbarile in
natura si s-a imbracat asa cum au spus medicii, cu pantaloni lungi de culoare inchisa. Cu toate acestea,
luni i s-a spus ca are toate simptomele bolii, desi venise la spital crezand ca are o alergie. 
  
  O larva i-a adus boala 
  
  in urma cu doua saptamani, Elena Spanu a depistat pe picior urma unei intepaturi care parea sa fie a
unui tantar. Nu s-a gandit niciun moment ca este de capusa, mai ales ca insecta respectiva nu exista.
"Initial am crezut ca e de la tantar sau de la orice alta insecta, nu era nicio urma de capusa. in decurs de
doua zile s-a intins pata pe picior. Am fost la medicul de familie, am urmat un tratament pentru alergie
impotriva piscaturilor de insecte, si tratamentul nu a dat roade. Acum stiu de ce nu a dat roade, pentru ca
se pare ca este vorba de piscatura unei capuse, nu a unei insecte adulte, ci a unei larve. Se pare ca trebuie
sa luptam si impotriva larvelor ", povesteste Elena Spanu. De la pata de circa 3 centimetri in dimensiune,
s-a ajuns in timp scurt la una de marimea unei palme. Daca nu si-ar fi schimbat culoarea, Elena Spanu
spune ca ar fi ramas acasa sa se trateze pentru alergie, ar fi pus niste comprese, insa schimbarea culorii a
determinat-o sa mearga la dermatolog, care a indrumat-o spre Sectia Clinica de Boli Infectioase a
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta. Aici, diagnosticul simptomatologic a fost clar: Lyme. " A fost
socant pentru mine, mai ales ca am venit efectiv pentru a-mi face analizele de sange. Diagnosticul m-a
socat. Mi s-a spus ca sunt semnele clare ale bolii Lyme si ca trebuie de urgenta sa ma internez si sa ma
supun tratamentului corespunzator. Sunt ingrijorata pentru ca desi sunt un om precaut, ma confrunt acum
cu o boala despre care am citit, am aflat despre suferinta unor oameni, de la televizor. Nu am crezut ca mi
se poate intampla mie " spune, cu tristete, Elena Spanu. 
  
  "Ma tem pentru ai mei "
  
  Elena Spanu se teme acum pentru copii, pentru sot si pentru elevii de la scoala unde preda educatie
fizica. Nu vrea sa se gandeasca la faptul ca e posibil sa fi fost intepata chiar pe terenul de sport. "Locul
meu de munca este afara, pe terenul de sport. Stau sa ma gandesc cat de precauta am putut fi eu si am
incercat sa le transmit copiilor si elevilor mei ca si ei sunt supusi riscului si chiar mi-as dori ca printr-o
forma anume sa pot sa ajut sau sa trag un semnal de alarma pentru ca se pot face lucruri mult mai multe.
in primul rand, stau sa ma gandesc ca o boala presupune o vaccinare ca preventie. Și in loc sa ma duc la
farmacie sa iau nu stiu ce unguent care nu are niciun efect, poate ar fi mai binevenit un vaccin. Sa poata
fi pus la dispozitia populatiei macar contra cost. Și ar fi necesar si o mai mare grija la spatiile verzi. Daca
eu cu atata usurinta am putut sa contactez aceasta boala de la larve, ma intreb ce se poate intampla cu
familia mea", spune Elena Spanu. Profesoara nu isi poate da seama nici unde si nici cand a fost intepata. "
Nu stiu unde s-a intamplat. Nu imi dau seama. in ultima perioada, in weekend-uri mergeam cu bicicleta
pana la Rasinari la niste prieteni, dar pe carosabil. Pe terenul de sport... mi-e greu sa cred. in acest caz ar
trebui sa trag un semnal de alarma catre toti elevii mei de la scoala sa isi faca analizele chiar daca nu au
gasit o capusa pe piele pentru ca la mine nu a fost o capusa adulta, dar mi s-a spus ca poate fi
manifestarea si in urma unei larve ", a mai spus pacienta. 
  
  Elena Spanu considera ca autoritatile nu au gestionat bine problema in Sibiu in ceea ce priveste capusele
si tocmai de aceea judetul nostru este fruntas ca numar de pacienti care solicita primul ajutor la UPU dupa
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intepatura, dar si ca numar de bolnavi cu Lyme. "Din punctul meu de vedere este rusinos ce se intampla in
Sibiu cu capusele. Ştiu ca in Sibiu sunt oameni capabili, muncitori care atunci cand se confrunta cu o
problema o rezolva. Nu inteleg ce se intampla. Probabil substantele cu care s-a deratizat nu sunt cele mai
potrivite. Probabil ca va trebui o campanie impotriva capuselor, o mai mare mediatizare in randul
copiilor, al populatiei, mai mult efort comun. Pana ieri de dimineata eram doar constienta de aceasta
boala. Acum sper din tot sufletul sa nu se extinda, sa nu se manifeste prin alte lucruri mai neplacute ",
afirma sibianca. 
  
  De la o viata normala, de profesor, acum Elena Spanu spune ca ii este monitorizata intreaga existenta, de
la temperatura, la orice simptom care poate aparea. Acum, singura speranta a Elenei Spanu este ca
organismul sa raspunda corect si sa nu se confrunte cu o faza mai grava a bolii. 30 de sibieni au Boala
Lyme Potrivit medicului sef al Sectiei Clinice Boli Infectioase din cadrul Spitalului Clinic Judetean de
Urgenta, Victoria Birlutiu, de la inceputul anului au fost internati 30 de pacienti cu Boala Lyme, dintre
care 17 au fost diagnosticati prin Directia de Sanatate Publica, iar alte 13 persoane, cu analize pozitive in
alte servicii medicale din tara sau sector privat. De asemenea, conf.univ.dr. Victoria Birlutiu a spus ca in
2011, in judetul Sibiu au fost diagnosticate cu Lyme 128 de persoane din 362 testate, insa 33 erau
rezultate echivoce.
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