Že šest okuženih: Prvi prišel
v ZD Vič Rudnik, na urgenco
UKC pa že v soboto
Prvi okuženi s koronavirusom je bil ugotovljen, ko je na
pregled šel k svojemu osebnemu zdravniku v Zdravstveni dom Vič
Rudnik in tam menda dalj časa čakal v čakalnici. Zdravnica, ki
ga je sprejela, je po informacija iz ministrstva uporabljala
zaščitna sredstva. Kljub rabi zaščitnih sredstev je zdravnica
zdaj v samo izolaciji. Okuženi je bil prej na motorističnem
potovanju v Maroku. Medtem sta bila potrjena tudi še drugi in
tretji primer okužbe, s katerima je bil v Maroku.

Pot prvega okuženega, ki je bil v Maroku s skupino motoristov
in si je tam poškodoval nogo, so na tiskovni konferenci
opisali tako: po vrnitvi v soboto 29. februarja je bil še isti
večer ob 20. uri zaradi poškodbe noge na urgenci UKC, zapustil
jo je ob 21.30. Slabo se je počutil že v letalu, a je mislil,
da zaradi poškodbe. Že takrat je imel znake okužbe. Vse, ki so
bili takrat tam, bodo poskušali najti, da bi jim svetovali,
kako ukrepati.

Vse, ki so bili na urgenci v istem času, prosimo, naj
pokličejo telefonsko številko 031619118, je dejala Nina
Pirnat z NIJZ.

Okuženi je iz Maroka priletel z letalom na letališče v
Benetkah Marko Polo, z letom ATR938. Letel je z Royal Air

Maroco. Od tam pa je v Ljubljano šel s kombijem Go-opti.

Pri soprogi okuženega, ki je učiteljica, okužbe v prvih testih
niso ugotovili. Na kateri šoli dela, oblasti niso razkrile.

Tudi vse, s katerimi je bil v stiku okuženi v zdravstvenem
domu Vič Rudnik, ki ga je zdravnica potem poslal na
infekcijsko kliniko, kjer je zdaj hospitaliziran, se preverja.
pa tudi vse, ki so prej z njim potovali.

V Maroku je bil okuženi v večji skupini 16 Slovencev in treh
Hrvatov, ki jih tudi preverjajo, ali so okuženi.

Šabeder je o obeh odkritih povedal: “Kontaktov je bilo kar
veliko.”

Znano je, da je prvi okuženi star 60 let in slovenski
državljan.

Med tem bi naj v državi, kot poroča javna televizija, potrdili
še tri okužbi. Skupaj torej šest. Zadnja tri nista povezana z
motoristi, četrti in peti sta šla na posebna mesta za
testiranje in ne kar na urgenco ali v zdravstveni dom. Po
informacijah javne TV sta se verjetno okužila v Italiji. Šesti
primer je bil odkrit na Štajerskem.
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O tem, da tisti, ki sumijo, da so bolni in so prišli iz
nevarnih območij, ne smejo kar v zdravstvene domove, ker lahko
razširijo okužbo med bolne in zdravnike, je pred dobrim tednom
glasno opozarjala v odboru za zdravje državnega zbora
predsednica zdravniške zbornice Zdenka Čebašek-Travnik. K
temu, da naj kar gredo v bolnišnice, sta takrat ljudi pozivala
vlada in nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in
pojasnjevala celo, da ni razlogov za paniko.

“Ni informacij, tudi zaščitnih sredstev ni,” je pred odborom
za zdravje Čebašek-Travnik zavrnila ocene iz vlade in
nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIZS), da je država
dobro pripravljena na širjenje koronavirusa in opozorila celo,
da je zdravnike zaradi te slabe organizacije strah.
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Premier Marjan Šarec se je na to odzval tako:

„Stališče, da se zdravniki bojijo virusa, je legitimno, a ne
prispeva k pomirjanju javnosti. To je tako kot da bi rekli,
da se policisti bojijo strelnega orožja.“

Odbor za zdravje, ki ga vodi Franc Trček (Levica), se je
sestal po vikendu, ko so državo šokirali podatki o velikem
številu okužb in smrti v sosednji Italiji, kjer so v obmejnih
pokrajinah razglašali izredne razmere, uvajali ostre
karantenske ukrepe v enajstih občinah, odpovedovali nogometne
tekme, maše in celo beneški karneval. Medtem so v Italiji
odpovedali že pouk v vseh šolah in na univerzah.

Pred poslanci je bil takrat še scenarij s pozivi, da bi v vseh
bolnišnicah po državi sprejemali tiste, ki prihajajo iz
okuženih območij ali ki sumijo, da so zboleli. V drugih
državah tistim, ki sumijo, da so zboleli, svetujejo, naj
nikakor ne hodijo v običajne bolnice. Virus se namreč hitro
prenaša.

Ko se zgodi točno tisto, kar se ne
bi smelo
Napotiti okužene k zdravnikom brez zaščitnih sredstev in med
bolne ljudi, je politika žrtvovanja zaposlenih v zdravstvu in
obolelih.

Zdenka Čebašek-Travnik je po tej seji odbora javno predlagala
celo, naj morebitne okužene sprejema kar nacionalni institut
za varovanje zdravje, kar je tam zaposlene množice uradnikov
precej šokiralo. Niso vajeni, da bi si “mazali roke” z
realnostjo.

Iz ministrstva za zdravje je državna sekretarka Simone Repar
Bornšek dolgo vztrajala, da so na internetu objavili vse, kar
morajo zdravniki in ljudje vedeti.

A pozneje so si premislili in prva navodila preklicali, za
zdravnike pa tudi zagotovili več zaščitnih sredstev.

Ob pojavu prvih res okuženih pa se je pokazalo, da Zdenke
Čebašek-Travnik niso slišali in zgodilo se je točno tisto,

pred čemer je svarila.

Iz vlade so o drugem okuženem poslali daljše sporočilo, ki ga
objavljam:

“Izjave glede aktualnega stanja v zvezi s pojavom
koronavirusa so podali minister za zdravje Aleš Šabeder,
državna sekretarka v Ministrstvu za zdravje Simona Repar
Bornšek, Nina Pirnat iz Nacionalnega inštituta za javno
zdravje ter predstojnica Infekcijske klinike dr. Tatjana
Lejko Zupanc.
Minister Šabader je potrdil drugi primer okužbe. Okuženi je
bil v stiku s prvookuženim, ki je priletel na letališče Marca
Pola v Benetkah 29. februarja, še isti večer je bil zaradi
poškodbe na ljubljanski urgenci, včeraj so ga sprejeli v ZD
Vič – Rudnik.
Kot je pojasnila Nina Pirnat z NIJZ-a, je prvookuženi, gre za
okoli 60 let starega moškega, priletel na letališče Marco
Polo v Benetkah v soboto, 29. februarja, ob 16.25 z letom
AT-938. Takrat je že imel bolezenske znake, ki jih je
pripisal nedavni poškodbi v Maroku. V Ljubljano je šel potem
s kombijem GoOpti. Še isti večer je šel zaradi poškodbe na
ljubljansko urgenco.
Okuženi je šel potem včeraj (v sredo) v zdravstveni dom Vič –
Rudnik, kjer pa ga ni pregledal njegov osebni zdravnik,
temveč ena od zdravnic, ki ga je napotila na vstopno točko za
odvzem brisa, kamor so ga prepeljali z reševalnim vozilom.
Kljub temu da je bila zaščitena (enako je veljalo tudi za
druge zdravstvene delavce), je zdravnica danes ostala doma,
za naprej pa se bodo dogovorili na dnevni ravni. Bolnika so
potem prepeljali na infekcijsko kliniko UKC Ljubljana.
Pirnatova je vse, ki so bili na ljubljanski urgenci 29.

februarja, med 20. in 21. 30, pozvala, naj pokličejo na 031
619 118. Z osebami, ki so z moškim potovale iz Benetk v
Ljubljano s kombijem GoOpti, so epidemiologi že navezali
stik. Voznik je v postopku testiranja in izolacije, so
sporočili iz podjetja. Direktor podjetja GoOpti Marko Guček
je povedal, da je bila v kombiju poleg okuženega manjša
skupina potnikov, koliko natančno, ne ve, ter voznik, ki se
sicer počuti dobro in nima znakov okužbe oz. bolezni
covid-19.
Tisti, ki so bili na omenjenem letalu
februarja, pa naj opazujejo svoje
primeru vročine, kašlja ali težav
svojega osebnega zdravnika, je

iz Maroka v Benetke 29.
zdravstveno stanje, v
z dihanjem pokličejo
poudarila Pirnatova.

“Poudariti moram, da je za prenos bolezni potreben tesnejši
stik z bolnikom, zato je verjetnost, da bi se okužili bolnik
in njihovi spremljevalci na urgenci zelo majhna, podobno
velja za sopotnike na letalu.”
Prvookuženi, za katerega še vedno ni znano, kje se je okužil,
po vrnitvi iz tujine ni hodil v službo, za drugookuženo
osebo, ki ni v sorodu s prvookuženim, to še ni znano. Žena od
prvookuženega dela v eni od ljubljanskih osnovnih šol, kot je
dejala Nina Pirnat, ne kaže nobenih znakov okužbe, je pa v
samoizolaciji. Opravili so bris, izvidov še ni, na podlagi
izvidov se bodo odločili za morebitne nadaljnje ukrepe.
Prvookuženi, ki je na infekcijski kliniki v Ljubljani, je v
stabilnem stanju. “Oseba se dobro počuti, ta hip je na
navadnem oddelku,” je dejala Tatjana Lejko Zupanc,
predstojnica klinike za infekcijske bolezni UKC Ljubljana.
Po besedah državne sekretarke Simona Repar Bornšek so uvedeni
vsi protokoli, epidemiološka služba opravlja svoje delo. Kot
je dejala, “je bolnik proti navodilom, ki smo jih objavljali,
vstopil v zdravstveno ustanovo brez predhodnega klica, vendar
je od tukaj naprej postopek tekel skladno s strokovnimi in
organizacijskimi navodili.”

