Chiny
używają
wymazów
analnych
do
testów
na
obecność COVID

Chociaż wielu uznało nosowy test COVID-19 za nieprzyjemny, być
może istnieje inna
niekomfortowa, ale
rozstrzygająca.

opcja, która jest jeszcze bardziej
przede wszystkim w równym stopniu

Chiny wykorzystują wymazy z odbytu do testowania ludzi pod
kątem nowej infekcji koronawirusem pośród nowej epidemii w tym
kraju, donosi Newsweek, powołując się na chińskiego
specjalistę od chorób.
Z raportu wynika, że jak dotąd ponad milionowi mieszkańców
Pekinu zarządzono delikatny wymaz, a stolica postawiła sobie
ambitny cel, jakim jest ostateczne przetestowanie w ten czy
inny sposób wszystkich 21,5 miliona mieszkańców.
Wymazy z odbytu zostały po raz pierwszy zastosowane w zeszłym
roku, w tym w węźle komunikacyjnym Szanghaju, ale metoda jest
w dużej mierze zarezerwowana dla mieszkańców potencjalnych
hotspotów COVID-19, według eksperta od chorób zakaźnych
cytowanego w sobotę przez chińskiego nadawcę CCTV.
„Od początku epidemii koronawirusa przeprowadzaliśmy testy na
obecność wirusa głównie przy użyciu wymazów z gardła. Jego
cechy to wygoda i szybkość, więc nadaje się do testów na dużą
skalę ”, powiedział Li Tongzeng z Beijing You’an Hospital.

„Wymazy z nosa są dokładniejsze niż wymazy z gardła, ale
wymazy z nosa mogą być nieprzyjemne”.
Zaznaczył, że w niektórych bezobjawowych przypadkach lub u
osób z łagodnymi objawami istnieje duże prawdopodobieństwo, że
wirus nie zostanie zauważony w gardle lub nosie „po trzech do
pięciu dniach”.
Ekspert podzielił się swoim niedawnym odkryciem, że u
niektórych zakażonych pacjentów „koronawirus przeżywa dłużej w
przewodzie pokarmowym lub ekskrementach niż w drogach
oddechowych”, komentując, dlaczego wymazy z odbytu mogą się
przydać.
Li powiedział, że wymazy z odbytu zwiększają odsetek wykrytych
przypadków i drastycznie zmniejszają szanse na brak właściwej
diagnozy.
„Oczywiście wymazy z odbytu nie są tak wygodne, jak wymazy z
gardła, więc stosuje się je tylko na osobnikach znajdujących
się w kluczowych obszarach kwarantanny. Zmniejszy to liczbę
fałszywych alarmów ”- dodał.
Wytyczne opublikowane przez chińską Narodową Komisję Zdrowia
stanowią, że wymazy z odbytu należy podawać od 3 do 5
centymetrów wewnątrz odbytnicy, zanim zostaną obrócone i
usunięte w celu dalszego przechowywania w pojemniku na próbki.
Większość pozytywnych przypadków odnotowano w północnowschodniej części kraju, gdzie dziesiątki milionów mieszkańców
pozostaje w jakiejś formie blokady, a mianowicie w prowincjach
Hebei, Jilin i Heilongjiang.

