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Ηπατίτιδα στα παιδιά: Στα μάτια το πρώτο
σημάδι, λένε οι ειδικοί-Ποια τα συμπτώματα,
γιατί σήμανε συναγερμός
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Ανησυχία επικρατεί για τα κρούσματα οξείας ηπατίτιδας στα παιδιά.

Πριν από πέντε ημέρες, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, με ανακοίνωσή
του, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για περιστατικά οξείας ηπατίτιδας σε
παιδιά, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης ο οποίος σε
δηλώσεις του εξέφρασε την ανησυχία του για την έξαρση ηπατίτιδας σε παιδιά
στην Αγγλία, υπογραμμίζοντας «βρισκόμαστε σε αυξημένη επιφυλακή».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης αναφέρθηκε στην
πιθανότητα κρούσματος ηπατίτιδας σε παιδιά και στην Ελλάδα, τονίζοντας πως
ίσως «να έχουμε κρούσμα ηπατίτιδας σε παιδιά και στη χώρα μας. Δεν έχουμε
ακόμα».
Ηπατίτιδα: Πού φαίνεται το πρώτο σημάδι στα παιδιά
Στο μεταξύ, τα συμπτώματα που μπορεί να κάνει η ηπατίτιδα είναι πολλαπλά αλλά
ο ίκτερος είναι εκείνο που πρέπει να αναγνωρίσουν οι γονείς στα παιδιά τους,
σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής και της Παγκόσμιας Παιδιατρικής
Εταιρείας, Ανδρέα Κωνσταντόπουλο, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ και την εκπομπή
«Με νέα ματιά», επισημαίνοντας ότι ο ίκτερος «φαίνεται στο ασπράδι του ματιού
με το φως της ημέρας. Αν φτάσει σε υψηλά επίπεδα, είναι ορατός στο δέρμα και
τότε είναι αργά».
«Οι γονείς δεν πρέπει να τρέχουν για αιμοτολογικό έλεγχο αν δεν έχουν δει το
πρώτο σημάδι που είναι ο ίκτερος», επεσήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής και της
Παγκόσμιας Παιδιατρικής Εταιρείας, καθησυχάζοντας: «Ηπατίτιδες έχουμε κάθε

χρόνο, αφού λοιμώξεις όπως η μονοπυρήνωση προσβάλλουν το συκώτι χωρίς να
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επιβάλλεται ανάπαυση και αποχή του παιδιού από δραστηριότητες».
Ηπατίτιδα: Ποια είναι τα συμπτώματα
Στα συμπτώματα που εμφανίζονται στα παιδιά από την ηπατίτιδα, αναφέρθηκε και
ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης, ο
οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι έχουν κόπωση, μπορεί να εκδηλώσουν
πυρετό, να έχουν ικτερική χροιά στα μάτια αλλά και στο δέρμα τους, τα ούρα τους
να είναι έντονα χρωματισμένα και τα κόπρανά τους αποχρωματισμένα. «Επίσης,
μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα γαστρεντερικού, όπως εμετούς, διάρροιες και
πόνο στην κοιλιά», υπογράμμισε.
Επίσης, είπε πως υπάρχουν διάφορες εικασίες σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει,
ωστόσο πρέπει να περιμένουμε προκειμένου να εξακριβωθεί η αιτία αυτής της
έξαρσης της ασθένειας. Και συμπλήρωσε ότι, όπως φαίνεται, αυτή η έξαρση
οφείλεται σε έναν αδενοϊό, ο οποίος μέχρι πρότινος προκαλούσε ένα κοινό
κρυολόγημα.
«Έχει γίνει ενδελεχής έλεγχος σε 13 παιδιά στη Σκωτία. Στα 3 από αυτά
αποδείχτηκε ότι νοσούν με κορωνοϊό, τα 5 ήταν αρνητικά, τα 2 φαίνεται ότι
έπασχαν πριν μερικούς μήνες από κορωνοϊό. Στα 11 που έγιναν ειδικές εξετάσεις
για αδενοϊό, τα 5 ήταν θετικά. Ενδεχομένως, αυτός ο αδενοϊός που στο παρελθόν
δεν προκαλούσε ηπατίτιδα φαίνεται να είναι ο ένοχος», ανέφερε ο καθηγητής
Πνευμονολογίας.
Επίσης, ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης, μιλώντας στο ΟΡΕΝ, εξήγησε τι συμβαίνει
με αυτή τη νέα μορφή ηπατίτιδας, υπογραμμίζοντας πως «ηπατίτιδες έχουμε όλο
τον χρόνο αλλά τώρα μιλάμε για οξεία ηπατίτιδα και αυτό μας θορύβησε και η
βλάβη στο συκώτι προκαλεί σοβαρά προβλήματα».
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