
Trichineloza si la Boian
O persoana din comuna Boian a ajuns la spital cu simptome de trichineloza si a fost internata in sectia
de boli infectioase. Acest nou caz ridica numarul focarelor de trichineloza din judetul Sibiu la 3.
  
  Pacientul le-a povestit medicilor sibieni ca alaturi de el, alte trei persoane au consumat din carnea de
porc care se presupune ca l-a fi imbolnavit. Carnea provenea de la un porc de circa 160 de kilograme care
a fost sacrificat in data de 10 decembrie, in gospodaria familie din Boian. Dupa Anul Nou, aceeasi familie
a sacrificat un alt porc, de 90 de kilograme, care nu a fost nici el verificat trichineloscopic.
  Reprezentantii Autoritatii de Sanatate Publica au identificat pana acum 14 persoane care au consumat
carnea celor doi porci, 11 din Boian si trei din Bazna. Medicii sibieni au prelevat probe din carnea
porcilor sacrificati, ce se afla in congelatorul familiei din Boian, insa rezultatele nu au fost deocamdata
confirmate.  "S-au prelevat la fata locului probe din carnea pe care omul o avea in congelator, dar nu s-a
confirmat infestarea. Asteptam acum sa se faca si analize de laborator pentru a depista daca exista sau nu
trichinella spiralis. Pacientul din Boian este internat cu simptome ale trichinelozei si urmeaza ca analizele
sa stabileasca daca este vorba sau nu despre aceasta boala" , a declarat dr. Adrian Savescu, purtator de
cuvant al Directiei Sanitar Veterinare Sibiu, pentru Mediafax.
  3 focare
  Cazul din Boian se numara printre cele mai fericite din judet in perioada imediat urmatoare Sarbatorilor.
Daca la Boian o singura persoana prezinta simptome de trichineloza, la Axente Sever au fost suspectate
peste 35 de persoane. 10 dintre persoanele investigate de medici au fost internate la Spitalul din Medias.
Dupa Axente Sever, Rasinariul a fost al doilea focar de trichineloza, unde doua persoane din 14
suspectate au ajuns la spital. "Oamenii nu duc carnea la examenul trichineloscopic avand impresia ca
daca i-au crescut in gospodaria proprie nu pot exista probleme. Şobolanii sunt cauza infestarii cu
trichinella spiralis si este de datoria primariilor sa faca deratizari generale. Se pare insa ca doar cand se
intampla astfel de probleme autoritatile locale fac ceva. La Axente Sever, dupa somatia pe care am dat-o
noi, Primaria face demersurile pentru o deratizare generala" , a mai declarat dr. Savescu. Din totalul de 60
de persoane care se presupune ca au consumat carne infestata, trei sunt internate in Spitalul din Sibiu iar
alte doua sunt sub supraveghere medicala la Spitalul Municipal din Medias.
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