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Kenali, Apa itu Monkey Pox?
O L E H  H S E  D E P A R T M E N T  P T  P U S P E T I N D O

Cacar monyet adalah penyakit zoonosis langka yang
disebabkan oleh infeksi virus monkeypox. Virus cacar
monyet dapat menular ketika seseorang bersentuhan
dengan virus dari hewan yang terinfeksi, orang yang
terinfeksi, atau bahan yang terkontaminasi virus. Virus
juga dapat melewati plasenta dari ibu hamil ke janin.
Virus cacar monyet dapat menyebar dari hewan ke
manusia melalui gigitan atau cakaran hewan yang
terinfeksi, ketika menangani atau memproses hewan
buruan, atau melalui penggunaan produk yang
terbuat dari hewan yang terinfeksi.
Berbagai spesies hewan telah diidentifikasi rentan
terinfeksi virus cacar monyet. Masih ada
ketidakpastian tentang sejarah alami virus ini. Begitu
pula sampai sekarang belum diketahui reservoir
spesifiknya dan masih dibutuhkan penelitian lebih
lanjut. Walaupun memiliki nama cacar monyet, namun
monyet bukanlah reservoir utama.
 

Sakit kepala
Demam akut >38,5oC
Limfadenopati (pembesaran
kelenjar getah bening)
Nyeri otot/Myalgia
Sakit punggung
Asthenia (kelemahan tubuh)
Lesi cacar (benjolan berisi
air ataupun nanah pada
seluruh tubuh)
Dalam 1 sampai 3 hari
(kadang-kadang lebih lama)
setelah munculnya demam,
penderita akan mengalami
ruam, sering dimulai pada
wajah kemudian menyebar
ke bagian lain dari tubuh.

 

Gejala Cacar Monyet
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Kapan Harus Pergi ke Dokter?
Jika Anda merasa melakukan kontak dengan seseorang atau hewan liar yang terinfeksi
monkeypox, segera konsultasikan ke dokter. Apabila Anda mengalami gejala seperti yang
telah disebutkan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan
pengobatan yang tepat. Meskipun cacar monyet merupakan penyakit yang dapat sembuh
dengan sendirinya (self-limited disease), tapi gejalanya dapat mengganggu dan membuat
tidak nyaman. Apalagi penyakit ini cenderung sembuh lebih lama dibandingkan penyakit
cacar lainnya.

Selama mengalami gejala, Anda
dianjurkan untuk memperbanyak waktu
istirahat. Hingga saat ini belum ada
obat yang spesifik bisa mengatasi
infeksi virus penyebab cacar monyet.
Namun, jenis antivirus yang digunakan
untuk mengobati cacar (smallpox), yaitu
cidofovir atau tecovirimat bisa
membantu dalam proses pemulihan.
Untuk mengontrol dampak kesehatan
dari penyakit ini, pencegahan melalui
vaksin cacar dan vaksin immunoglobulin
menjadi solusi penanganan cacar
monyet yang utama.

Pengobatan untuk cacar
monyet

Pemberian vaksin cacar (Jynneos)
diketahui 85% efektif mencegah penyakit
ini. Akan tetapi, ketersediaan vaksin
tersebut di pusat layanan kesehatan
publik masih sangat terbatas. Di Indonesia
sendiri belum tersedia vaksin khusus untuk
mencegah monkeypox. Sekarang ini,
menerapkan perilaku hidup bersih dan
sehat seperti cuci tangan dengan sabun
secara teratur, terutama setelah
berinteraksi dengan hewan masih menjadi
upaya pencegahan utama yang dapat
membantu Anda terhindar dari risiko
infeksi penyakit ini.

Pencegahan cacar
monyet

https://hellosehat.com/infeksi/infeksi-virus/fakta-mengenai-obat-antivirus/

