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ALERTE NOTABILE: 

 Boală nediagnosticată, India, 20 iulie: o boală neidentificată a ucis 5 copii în regiunea 

Malkangiri, din statul Odisha, estul Indiei. Simptomele includ tuse și febră. Unele din 

victime au ajuns la vraciul local înainte să ajungă la medic, ceea ce este posibil să fi 

contribuit la moartea lor. Sătenii spun că până la momentul redactării articolului citat, 

autoritățile sanitare nu sosiseră la fața locului pentru a lua probe biologice.  

 

 Boală nediagnosticată, Austria, 18 iulie: Reprezentanți ai Ministerului Afacerilor 

Externe din Austria au declarat că investighează așa-numite Incidente de Sănătate 

Inexplicate, cu privire la personalul diplomatic al Statelor Unite din Viena, care ar fi 

suferit un atac cu energie direcționată, posibil microunde, așa-numitul Sindrom Havana. 

Acest sindrom, raportat aici și de un fost înalt oficial CIA, este bănuit a fi o consecință a 

unor atacuri din partea Federației Ruse la mai multe locații din lume, inclusive Moscova 

sau Havana. 

 

 Candida Auris, Statele Unite, 22 iulie: Autoritățile sanitare din Statele Unite au 

detectat două focare de Candida Auris, o ciupercă infecțioasă, în două facilități separate, 

3 cazuri în Washington, D.C și 2 cazuri în Texas. Cazurile descoperite sunt îngrijorătoare 

pentru că sunt rezistente la medicamente antimicotice și au apărut la persoane care nu mai 

fuseseră tratate antimicotic în prealabil, ceea ce este o premieră. De asemenea, Centrul 

pentru Controlul și Prevenirea Bolilor spune că, cel mai probabil, infecțiile cu această 

formă de Candida Auris sunt sub-raportate.  

 

 Melioidoză, Statele Unite, iulie: Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din 

Statele Unite au declarat că au fost detectate 3 cazuri de melioidoză, cunoscută drept și 

boala lui Whitmore, cazuri fără asociere cu deplasări în zone de risc. Din acest motiv, 

aceste 3 cazuri, câte unul în statele Kansas, Texas și Minnesota, sunt considerate 

îngrijorătoare. O persoană din cele 3 a murit iar celelalte două sunt spitalizate. 

Organizația a exclus posibilitatea ca boala să devină endemică în Statele Unite și, de 

asemenea, a exclus posibilitatea unui atac biologic. Datorită ratei de mortalitate, bacteria 

care cauzează melioidoză, Burkholderia pseudomallei, este catalogată drept un agent de 

categoria I, la fel ca Ebola sau variola.  
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https://www.orissapost.com/mysterious-disease-kills-5-kids-in-malkangiri-district-village/
https://www.dawn.com/news/1635727/austria-us-probe-mysterious-disease-among-officials
https://www.gq.com/story/cia-investigation-and-russian-microwave-attacks
https://www.statnews.com/2021/07/22/first-cases-candida-auris-resistant-to-all-drugs-untreated-people/?fbclid=IwAR0BVeyBmLNqZBWQcP6y60jlVuzKK_r2oIgKpfOXUKEfFYb6YY_3Skd1tuc
https://www.statnews.com/2021/07/22/first-cases-candida-auris-resistant-to-all-drugs-untreated-people/?fbclid=IwAR0BVeyBmLNqZBWQcP6y60jlVuzKK_r2oIgKpfOXUKEfFYb6YY_3Skd1tuc
https://emergency.cdc.gov/han/2021/han00444.asp?ACSTrackingID=USCDC_511-DM60646&ACSTrackingLabel=HAN%20444%20-%20General%20Public&deliveryName=USCDC_511-DM60646

