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Америчка амбасада у Колумбији истражује неколико случајева мистериозног
неуролошког обољења познатог као хавански синдром, саопштили су амерички
званичници, неколико дана пре него што се очекује посета државног секретара
САД Антонија Блинкена, преноси Волстрит џорнал.

  

  

У електронским порукама запосленима у амбасади, које су послали амбасадор Филип
Голдберг и други Стејт департмент је обећао да ће се позабавити тим питањем
"озбиљно, објективно и са осетљивошћу" док раде на утврђивању ко је погођен.

  

Особље амбасаде је средином септембра путем имејла првобитно упозорено на
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"необјашњив здравствени инцидент". У каснијој поруци од 1. октобра обавештено је
особље амбасаде да регионална канцеларија за безбедност истражује "додатне
аномалне здравствене инциденте", што је термин који Владе САД користи за болест.

  

У октобарском мејлу се додаје да "не постоји стигма у пријављивању било каквих
здравствених инцидената у којима основни узроци нису познати".

  

Један амерички званичник рекао је да су позната најмање два случаја, да је у оба реч о
америчким држављанима, али се сматра да је погођено још неколико њих. Тај
неименовани званичник је рекао да је најмање једна породица одлетела из земље на
лечење и да је забринутост последњих дана постала "озбиљнија".

  

"Дефинитивно је постојала породица која је погођена у мањој мери. Одрасли се
пријављују за оно за шта се пријављују и ризике који са тим проистичу... Циљање или чак
случајно погађање деце требало би да буде црвена линија", рекла је особа која познаје
ситуацију у амбасади.

  

Очекује се да ће Ентони Блинкен следеће недеље посетити Боготу у оквиру брзе турнеје
по Латинској Америци, изјавило је неколико званичника. Стејт департмент није одмах
одговорио на захтев за коментар. Амбасада САД у Боготи одбила је да коментарише
случај, преноси Волстрит џорнал.

  

Ако се потврде, то ће бити најновији у низу инцидената који се подударају са путовањем
високих званичника САД у иностранство. У августу је потпредседница Камала Харис
одложила одлазак у Вијетнам након извештаја о инциденту у коме је мета био тамошњи
званичник.

  

Службеник америчке Централне обавештајне агенције који је у септембру путовао са
директором Агенције Вилијамом Бурнсом у Индију, пријавио је симптоме "Хавана
синдрома".

  

Волстрит џорнал, позивајући се на садашње и бивше званичнике САД, пише да је ЦИА
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евакуисала обавештајца који је служио у Србији и који је претрпео озбиљне повреде
настале због неуролошких напада, познатих као "хавански синдром".

  

Необјашњиви здравствени инциденти познати су као хавански синдром јер су се први
пут појавили међу америчким дипломатама и обавештајним службеницима на Куби крајем
2016. Симптоми укључују вртоглавицу, главобољу, умор, мучнину, анксиозност,
когнитивне потешкоће, зујање у глави и губитак памћења.

  

(РТС)
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