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Informare privind infecția cu virusul Zika (continuare)

Evoluția cazurilor (sursa CDC - Atlanta)
 Până la data de 6 Iulie 2016, 65 de țări și teritorii au raportat transmiterea virusului Zika
prin vector (țînțar) incepand cu 2007 (62 dintre aceste state au raportat dovezi ale
transmiterii incepand cu 2015).


Transmiterea prin țînțar

-

48 țări au semnalat prima epidemie cu virus Zika după 2015, fără semne evidente de
circulație, cu transmitere activă în desfășurare. [2]

-

13 țări au raportat dovezi ale transmiterii virusului Zika in 2015 sau inainte dar fara
documentarea vreunui caz in 2016.[2]

-

4 țări sunt clasificate ca avand transmitere posibila endemica

-

Guinea-Bissau este ultima țară care a raportat transmiterea prin țînțar a virusului


-

Transmiterea persoană-persoană

12 țări au raportat dovezi de transmitere a virusului Zika, probabil pe ruta sexuală. Spania
este ultima țară care a raportat infecția Zika transmisa prin contact interpersonal.
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Figura 1. Graficul cumulativ al țărilor și teritoriilor care au raportat transmiterea activă a
virusului Zika prin țînțari

(AFR=Africa, AMR=regiunile Americii, WPR= regiunile Pacificului de Vest, SEAR =
Regiunea Asia de Sud-Est)


Raportările privind microcefalia și alte malformații ale SNC potential asociate cu
infecția

-

13 tari au raportat posibile malformatii SNC asociate cu infectia cu virusul Zika (6 iulie
2016). Trei dintre aceste țări au raportat casuri de microcefalie la gravide care au calatorit
in zone recent afectate de epidemia Zika.

-

4 cazuri de malformatii congenitale conectate cu rezultate de laborator pozitive pentru
virusul Zika au fost raportate pe teritoriul US

-

15 țări și teritorii au raportat o creștere a incidenței sindromului Guillain-Barre (GBS) și
au confirmat in laborator prezența virusului Zika in rândul cazurilor de GBS
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Evolutia cazurilor de infectie cu virus Zika si masuri la nivel European : sursa- ECDC
(European Centre for Disease Prevention and Control) –la data 30 iunie 2016
-

929 de cazuri de import, au fost inregistrate in statele EU/EEA (30 iunie 2016)

Raportările la nivel european (ECDC) privind microcefalia și alte malformații ale SNC potential
asociate cu infecția cu virus Zika
-

In Spania 2 cazuri si Slovenia 1 caz au fost raportate dupa calătoria in zonele afectate
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