
Šest tisíc nakažených Koronavirem.
Státy podnikají repatriační lety  z Wu-chanu

Nebezpečný virus se z čínského Wu-chanu už několik týdnů šíří do celého světa. Na
onemocnění koronavirem již zemřelo nejméně 132 lidí. Přes šest tisíc lidí se pak 

virem nakazilo. Japonsko, USA, Francie a další státy organizují repatriační lety, aby 
dostaly své občany co nejrychleji ze zamořeného Wu-chanu. Přední vědecké týmy 
se mezitím snaží vyvinout protilék na smrtící nemoc.  

Vědci z univerzity v anglickém Lancasteru odhadují, že při současném stavu bude ve Wu-
chanu do 4. února přes 190 tisíc nakažených. Úmrtnost se pohybuje kolem dvou procent.

Česko zatím žádný potvrzený případ koronaviru nemá. Na infekčních klinikách už ale 
několik potenciálních případů prošetřují. Někteří odborníci nicméně upozorňují, že je 
v našich podmínkách daleko větším strašákem chřipka. Ta v Česku podle Státního 
zdravotního ústavu každoročně způsobí onemocnění statisíců až jednoho milionu obyvatel
a souvisí s ní v průměru téměř dva tisíce úmrtí ročně. I přes tuto skutečnost nevyvolává 
takovou paniku jako dnešní Koronavirus. V lékárnách a obchodech dnes nekoupíte takřka 
žádnou roušku, přitom roušky by měli nosit především lidé nakažení a to nejen 
Koronavirem, ale od chřipky počínaje až po další virová a různá respirační onemocnění 
konče. To se však v oblasti střední Evropy jaksi nenosí, stejně jako to, že s podobnými 
onemocněními se má ležet doma a ne ládovat se léky a přitom navštěvovat různé akce, 
jinak řečeno lézt od čerta k ďáblu a nakazit tak kdekoho ve svém okolí. 
Donedávna jsme se vymlouvali na karenční dobu a to, že musíme nutně chodit do 
zaměstnání, jinak přijdeme o značnou část příjmů. Tehdy to snad byla  pravda ale dnes? 
Pokud zvážíme možné důsledky přecházených onemocnění, pak  je to nebezpečná 
hloupost. Z možná týden trvající nemoci se pak mnohdy stanou mnoha týdenní vleklá 
léčení, doprovázená  velice často i  trvalými zdravotními následky. Z hlediska finančního je
tento způsob léčby velmi nevhodnou volbou a to nejen pro pacienty, ale i pro zdravotní 
pojišťovny, které by si to měly jako první uvědomit a ne bezmezně tahat peníze ze 
státního rozpočtu, nebo chcete-li to jinak, z kapes nás všech. 
V Číně postaví nemocnici pro 1000 lidí a je uplně jedno zda za týden nebo měsíc. U nás 
za stejnou dobu o podobný počet lůžek uzavřením nemocničních oddělení přijdeme. 
Marně celé měsíce sháním pro sebe a rodinu nového zubaře. Velmi brzy přijde doba, kdy 
nebudeme mít ani svého praktického lékaře. O odborných lékařích už ani neuvažuji. 
Pokud i nadále půjdeme cestou, kdy všichni budeme za lékařskou péči dojíždět 60 a
více kilometrů a běžná onemocnění řešit na poslední chvíli akutním výjezdem 
záchranné služby, pak si dovolím tvrdit, že to určitě není Koronavir, který by v nás 
měl vzbuzovat paniku. A také si myslím, že ani 2 roušky umístěné dnes přes můj 
obličej, tento problém nijak výrazně nevyřeší.
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