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Dengo

Ĉu dengo estas besto?
Ripetu ĉiuj! Ĉu dengo estas besto?
Ne, dengo ne estas besto.
…

Cseh-metodo, leciono 183

Ne ekzistas vakcino.
La malsano estas disvastigata de la kuloj. La plej 

efika metodo estas do sin gardi de la kuloj, per 
kulvualoj kaj forpelaj produktoj. Kaj la urbaj servoj 
disŝprucigas kulmortigajn produktojn. Eĉ okazis nova 
eksperimento: sciencistoj liberigis en la naturon 
sterilajn kulojn. Tiel oni esperas, ke la nombro de kuloj 
malaltiĝos.

En nia apartamento ni pendigis kulvualojn antaŭ ĉiu 
fenestro kaj pordo. Kaj ni etendis belan vualon super 
nia lito.

Kiam Maggy ĝardenumas, ŝi devas surhavi dikan 
pantalonon (ĉar la kuloj trapikas la teksaĵojn), 
ŝtrumpojn kaj longajn manikojn.

Ekzistas specialaj kaptiloj por mortigi kulojn, sed 
bedaŭrinde ili ne estas vendataj ĉi tie.

Maggy kaj Philippe Combot

Dengo efektive ne estas besto. Dengo estas 
malsano, kiun la homoj ricevas de kuloj, kiuj 
portas la viruson. Fakte ekzistas kvar diversaj 
virusoj, kiuj estigas kvar malsamajn formojn de 
dengo. La sama homo povas suferi je tiuj kvar 
formoj, tio signifas, ke la sama persono povas esti 
kvarfoje malsana.

En Reunio tiu viruso prosperas! De la 1-a de 
Januaro 2021, pli ol 9700 personoj estis 
malsanaj. La kazoj ne ĉiam estas gravaj, sed 
tamen unu el dek malsanuloj devis iri al la 
hospitalo.

Kiam oni havas tiun malsanon, oni estas tre laca, oni havas febron kaj la artikoj 
fariĝas dolorigaj kaj malflekseblaj. La malsano daŭras dek tagojn, sed poste oni restas 
laca dum pluraj semajnoj.

La plej gravaj kazoj povas esti mortigaj. En Reunio, de la 1-a de Januaro 2021,
5 personoj mortis pro dengo.

Kiel sin protekti?

Aedes albopictus, kiu inokulas la viruson de 
dengo.

Aedes volapikus

Kulvualo.
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