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Информативни лист о заразним
болестима

Жута грозница

Жута грозница је
потенцијално смртоносна
вирусна болест коју
преносе комарци у неким
деловима Јужне Америке
и Африке. Путници у те
делове света треба да се
имунизују.

Шта је жута грозница?
Жута грозница је вирусно обољење које на људе преносе комарци у неким
деловима Јужне Америке и Африке.
Који су симптоми болести?
•

•

Симптоми инфекције укључују изненадну температуру, грозницу,
болове у мишићима и леђима, главобољу, мучнину и повраћање три до
шест дана по уласку вируса у организам. После три до четири дана
већина пацијената се боље осећа и симптоми нестану.
Међутим, код око 15% пацијената дође до крварења (из уста, носа и
очију и/или стомака), жутице (пожутела кожа и очи), стомачних болова
са повраћањем и поремећене функције бубрега. Половина тих
пацијената се опорави, али половина умре у року од 10-14 дана од
појаве симптома.

Како се болест шири?
•
•
•
•
•

Људи и мајмуни се најчешће заразе тим вирусом.
Вирус преноси само одређена врста комараца, Aedes aegypti.
Од уједа инфицираног комарца до обољевања протекне три до шест
дана.
Инфициране особе могу да пренесу инфекцију на комарце и до 5 дана
после појаве симптома.
Инфекција се не преноси директно са једне на другу особу или са
животиња на људе.

Код кога постоји ризик од ове болести?
Жута грозница је присутна само у Африци и Јужној Америци, и то само у
оним земљама које се налазе близу екватора. Ризик од инфекције постоји
код путника који нису имунизовани и код особа које живе на тим
подручјима.
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Како се спречава жута грозница?
Вакцинација је најефикаснији начин спречавања жуте грознице.
• Вакцина мора да се да у овлашћеном центру за вакцинацију који мора
да изда међународно уверење о вакцинацији против жуте грознице.
Локални завод за јавно здравље може да вам да списак овлашћених
центара за вакцинацију (погледајте доле наведене податке за контакт).
• По Аустралијском закону о карантину из 1908. године (Australian
Quarantine Act, 1908) свако ко има више од годину дана старости мора
да има међународно уверење о вакцинацији против жуте грознице ако
је шест дана пре доласка у Аустралију провео једну ноћ или дуже
време у земљи која се налази на списку земаља у којима је присутна
жута грозница. Списак земаља у којима има жуте грознице можете да
нађете на:
http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/content/healthpubhlth-strateg-communic-factsheets-yellow.htm
• Неке земље могу да забране улаз особама које немају важеће уверење
о вакцинацији против жуте грознице, а које су недавно биле у земљи у
којој је жута грозница присутна, а неке земље могу да дозволе улаз
особама које нису вакцинисане само после примања вакцине на
граници. Међутим, стерилност вакцине у таквим ситуацијама не може
увек да буде загарантована.
• Особе које у Аустралију стигну из земље у којој има жуте грознице, а
немају уверење о вакцинисању против жуте грознице интервјуисаће по
доласку службеници Аустралијске службе за контролу карантина
(Australian Quarantine Inspection Service - AQIS). Службеници AQIS-а
могу да дозволе улаз особама које нису вакцинисане у Аустралију само
ако оне дају писмени пристанак да ће се јавити здравственим
установама уколико добију симптоме жуте грознице у року од шест
дана од дана одласка из земље у којој има жуте грознице.
Путници који одлазе у земље у којима има жуте грознице такође треба да
предузму мере предострожности против уједа комараца тако што ће:
• носити широку одећу са дугачким рукавима,
• на откривене делове тела нанети лосион против комараца (који садржи
DEET или пикардин),
• боравити у објектима који су заштићени од комараца (нпр. где су
постављене мреже око кревета).
Како се поставља дијагноза жуте грознице?
Жуту грозницу је тешко препознати у раним фазама болести, јер постоје
многе друге заразне болести које имају сличне знакове и симптоме. Тачна
дијагноза може да се постави на основу анализе крви.
Како се лечи жута грозница?
•

За жуту грозницу не постоји специфичан третман. Пацијенти могу да
добију третман за дехидрацију и температуру. Тешким болесницима
може да буде потребна нега на одељењу за интензивну негу.
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•

У деловима Аустралије у којима има Aedes aegypti комараца (као што је
северни Квинсленд) пацијенти треба да се негују у просторијама у које
не могу да уђу комарци.

Како реагују заводи за јавно здравље?
Лабораторије и болнице морају да пријаве случајеве жуте грознице
локалном заводу за јавно здравље. Заводи за јавно здравље врше истрагу
могућих случајева да би утврдили факторе ризика од обољевања и
спречили инфекцију комараца на критичним подручјима Аустралије.
Више информација – Заводи за јавно здравље у Новом Јужном
Велсу

1300 066 055
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