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COMUNICAT DE PRESĂ 
Înțepătura de țânțar 

 

Înțepătura de țânțar este o rana de mici dimensiuni. De obicei, o astfel de rana este inofensiva, se 

observa umflaturi in punctul in care s-a produs intepatura, roseata, mancarime si durere suportabila. 

Pe langa aceste efecte minore, prin intepatura de tantar se poate transmite meningoencefalita 

cauzata de virusul West Nile. Virusul West Nile se transmite prin intepatura tantarilor infectati, care la 

randul lor il contacteaza prin inteparea pasarilor infectate. Nu exista un tratament specific pentru acest 

virus. Daca o persoana are in organism virusul West Nile, de regula va prezenta primele simptome ale 

infectiei in interval de 3 pana la 14 zile de la muscatura de tantar. Simptomele infectiei pot varia ca 

severitate. 

Simptomele severe ale infectiei cu virusul West Nile pot fi: 

• febra 

• stare generala alterata 

• fotofobie 

• slabiciune musculara 

      Formele usoare ale infectiei cu virusul West Nile pot fi confundate cu gripa, simptomele 

includ: 

• febra 

• dureri de cap 

• dureri in tot corpul 

• greata 

• varsaturi 

• ganglioni limfatici umflati 

• eruptii pe zona pieptului, pe abdomen sau spate. 

       La majoritatea oamenilor, nu apar simptome. Cam 8 din 10 persoane infectate cu virusul West Nile 

nu vor dezvolta niciun fel de simptome. La unii pacienti, apare febra. Aproximativ unul din 5 oameni 

infectati dezvolta febra, insotita de alte simptome: dureri de cap, dureri prin tot corpul, dureri articulare, 

varsaturi, diaree, eruptie cutanata. Starile de oboseala si de slabiciune pot dura saptamani sau luni. 

       Este esential sa mergi la medicul tau daca dezvolti simptomele descrise mai sus. Totodata, daca o 

persoana din apropierea ta are acest tip de simptome, este bine sa o duci la medic. Specialistul in boli 

infectioase poate recomanda o serie de teste pentru a depista o posibila infectie cu virusul West Nile. 

        Pe langa efectuarea examinarii fizice a pacientului, medicul poate confirma prezenta virusului West 

Nile sau prezenta unei boli asociate cu VWN (cum ar fi meningita sau encefalita) prin efectuarea unuia 

dintre urmatoarele teste: teste de laborator, punctia lombara, RMN sau alte investigatii la nivelul 

creierului 

 

https://doc.ro/sanatate/diferenta-raceala-gripa
https://doc.ro/sanatate/gripa-cum-ne-protejam-eficient-si-ce-complicatii-poate-avea-aceasta-infectie
https://doc.ro/sanatate/durere-de-cap-cauze-tratament


                                                     
                              R O M Â N I A 

                                     MINISTERUL  SĂNĂTĂŢII 

                  DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  

                                                MEHEDINŢI 
                                     Strada Traian  nr.115, Drobeta Tr. Severin 

             Telefon: 0252/ 323.638,  FAX: 0252 / 325.040, e-mail:dspmh@dspmh.ro 

                                                                                                                      Nr. operator date – 35561 

 

Informatii si recomandari generale pentru populatie privind prevenirea infectarii 

 

Cum impiedicam tantarii sa se inmulteasca in preajma noastra: 

- prin evacuarea apei acumulata in subsoluri; 

- prin repararea instalatiilor de apa si canalizare din subsoluri si din apropierea locuintelor; 

- prin renuntarea la pastrarea apei in butoaie in curte, sau sa le protejam de accesul tantarilor 

acoperindu-le cu capace potrivite; 

- prin evitarea aruncarii la intamplare a obiectelor care nu ne mai trebuie si in care apa poate stagna 

(cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucarii, etc); 

- prin indepartarea permanenta a gunoaielor menajere in care se adapostesc tantarii. 

 

Cum evitam intepaturile de tantari: 

- prin purtarea de imbracaminte cu maneci lungi si pantaloni lungi, daca iesim seara din locuinte, la 

plimbare, sau cand mergem in padure, la pescuit,etc.; 

- prin utilizarea de substante chimice repelente impotriva tantarilor, comercializate in farmacii in 

concordanta cu instructiunile de pe eticheta, pe care sa le aplicam pe partile descoperite ale 

corpului; 

- prin impiedicarea patrunderii tantarilor in casa (plase antiinsecte la ferestre/usi si/sau in jurul 

paturilor); 

- utilizand substante insecticide in locuinta/in jurul locuintei. 

  

  


