
Стоматолога из Новог Сада нико није тестирао на коронавирус све док није тешко оболео - недостају тестови, а многопомињани респиратори долазе тек на крају

Пише: Мирослав Илић
петак, 27 март 2020 23:08

  

  

Стоматолог из Новог Сада, отац троје деце, тешко оболео од “корона” вируса, који се
налази на респиратору, још увек витално угрожен, за чији се живот брину не само
породица, колеге, него и читава јавност – јављао се благовремено најодговорнијој
здравственој служби у АП Војводини за плућне болести и другим лекарима у Новом
Саду. Сваки пут НИЈЕ БИО “епидемиолошки” “сумњив”, те је враћен КУЋИ са
антибиотском терапијом. НИЈЕ БИО испитан на “корона” вирус, све док није тешко
оболео. Касно. И за њега и за његове најближе контакте. Но, није било касно за
Покрајинског министра Гојковића да на конференцији за штампу, са говорном радњом
презира према овом часном колеги и од раније познатом плућном пацијенту, тј. његовом
понашању “док је знао да је болестан”, да обећа да ће “лично поднети тужбу” са
последицама вишегодишње робије.

  

Дакле, овако стоје ствари: одлукама “кризних штабова” здравствена служба је потпуно,
или скоро потпуно суспендована од стране надлежног Министарства, не само државног
него и Покрајинског, које “предводи” рестриктивне мере, као што је упућивање кризних
директора у велике здравствене установе, или “забрана допунског рада” свим лекарима.
Јер, наводно, оболели колега је радио у “приватној” стоматолошкој ординацији (!). Па где
би радио? На овај начин држава је потпуно МОНОПОЛИСАЛА не само рад здравствених
радника, него све државне и приватне болнице и ординације, али и одлуке о свим
акутним и хроничним болестима, од којих се и умире (карциноми), са вирусом или без
њега.
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  У чему је одговорност монополске позиције власти над здрављем грађана Србије(укључујући и живот и смрт пацијената) и здравственим системом у овом тренутку? УНЕДОСТАТКУ И НЕДОВОЉНО МЕДИЦИНСКИ ДОСТУПНОЈ УПОТРЕБИ ТЕСТОВА НАКОРОНА ВИРУС. Утврђено је управо ово: да оне земље које су имале већи број тестова– имале су и више успеха у сузбијању пандемије (Јужна Кореја и Немачка нпр.) Онеземље које су касно и селективно примењивале тестирање на “цорона” вирус – суоченесу са експлозијом заразе.  Обичан грађанин не може купити у слободној продаји тест на “корона”вирус. Лекаропште праксе, па ни специјалиста пулмолог не може урадити (по своме нахођењу ислободном лекарском уверењу) тест. Мора се прво обавестити епидемиолог, па тек ондакада се оствари читав низ услова и случајности у нашој скучености – можда ће сеурадити коначно тест на “корона” вирус. Нема довољно тестова? Кинези? Руси?Американци? Ко треба да поклони тестове? Или треба држава да их купи?  

  Одличне су све мере “прања руку”, забране кретања, све тешко набављене папирнемаске за лице, сва кућна радиност штитника за главу, сва војска и полиција и свинеодговорни попови, али остаје главни проблем: ТЕСТОВИ на корона вирус РАДЕ СЕПРЕСЕЛЕКТИВНО и то (најчешће) на бази “епидемиолошке” тријаже, која не само даније довољна, него је у случају болесног стоматолога – катастрофално лоша изакаснела. Ко би требао да одговара зашто се стоматологу није благовремено урадиотест на “корона” вирус? Лекар који га је питао, или (што се у пракси најчешће догађа)медицинска сестра која на улазу у врхунске здравствене институтције држе термометари “мери” људима температуру? Или министар који није обезбедио довољно тестова?  Или још прецизније: колико стварно људи ИМА “корона” вирус? Видимо да је читав низпацијената (и познатих и непознатих) оболео БЕЗ епидемиолошки схватљивог“кластера”. Чак и данас оболели (доказано наравно тестом) премијер Велике Британијеповукао се у Dauning street у САМОИЗОЛАЦИЈУ! Да је у Србији, отишао би на Бг Сајам,или би био полицијом приведен “правди”. Свако објављивање бројева оболелих у Србији,а без широког тестирања и објављивање бројева јесте неозбиљно.  Одлично је што су Кинези одабрали Сајам за будућих хипотетично хиљаду оболелих.Мање је добро што је Шпанија купила управо у Кини – неауторизоване и неприменљиветестове на “корона” вирус. Надамо се на нам нису то послали. Немци су привремено“национализовали” хотеле и сваког појединачног пацијента ставе у посебну хотелскусобу. Али кључно је – доклазати вирусну инфекцију и то прецизно, тестом. То једино нечујемо на конференцијама за новинаре. КОЛИКО, КАКО и КОЈЕ тестове на Цовид 19ради здравствени систем Србије. Све друге мере су ПРЕВЕНЦИЈА ШИРЕЊА вируснеинфекције, али када се неко РАЗБОЛИ – МОРА ДОБИТИ ДИЈАГНОСТИКУ наведеногвируса (прави тест), укључујући и ЦТ грудног коша. Толико помињани респиратори су накрају лечења.  

  Дакле, држава која је преузела монопол над здравственим системом и његовим СВИМзапосленима, МОРА одговарати за НЕМАЊЕ довољног броја тестова, као и за ЛОШЕинструкције у кризном ЛЕЧЕЊУ, а не да буде арогатна према људима који се разболе.Пример са конференције Покрајинског министра за здравље, који понижава колегустоматолога и прећуткивање свих чињеница о слабостима службе чију је организацијуприграбио здушно, у том смислу је безобразлук без преседана. Лекарска комора биморала да реагује. Али, она је ипак “држава”.  Због тога, као и толико других суспензија и дискриминације мора неко из Власти даодговара.  Ако знате да хапсите оне који се не придржавају “самоизолације” и водите у затвордокторе који раде “у допунском” раду, онда ћемо Вам (када Ваша “ратна” овлашћењапрестану) испоручити ТУЖБЕ за неодговорно вршење власти током епидемије “корона”вируса. Плус колегијална “етика”.  Аутор је хирург, редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду и председникВојвођанског културног клуба “Васа Стајић”  ( Аутономија )
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https://www.autonomija.info/miroslav-ilic-testovi-a-ne-policija.html

