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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ЗДРАВСТВО
ЗДРАВСТВО

МАКЕДОНСКИТЕ ФАКТОРИ "КИКСНАА" ВО ИНФОРМИРАЊЕТО 
НА ЈАВНОСТА

РЕЗИСТЕНТНИТЕ ГУЛАБИ 
ОД СТРУМИЧКО "ОДЛЕЖАА 

10 ДЕНА ПРИТВОР"! 

Случајот со струми ча-
нецот кој почина од 
сепса, Крсто Андреев, и 

неговите гулаби, уште еднаш 
го ставија на испит маке дон-
ското здравство, кое секогаш 
трча по настаните. Имено, 
иако лабораторијата од Лон-
дон покажа дека струми ча-
нецот не е заболен од птичји 
грип, ова сепак ја разбранува 
македонската јавност, би деј-
ќи неговата таинствена смрт 
на Инфективната клиника во 
Скопје го исплаши секое чес-
но домаќинство во Маке до-
нија.

Со тоа заврши уште една 
авантура на "заболеното и 
ме тастазирано македонско 
здравство", кое сè повеќе по-
кажува знаци на слабост и 
неорганизираност во однос 
на опасните заразни забо лу-
вања, кои можат да предиз ви-
каат страотни последици врз 

Секоја дезинформација или шпекулација 
може да создаде уште поголема паника или 
војна од страв и неизвесност кај граѓаните во 
Македонија. Затоа, секоја навремена инфор-
мација или мерка може да постигне поголеми 
превентивни резултати од вистинскиот фак-
тор, а тоа е птичјиот грип.

населението во држа ва ва. 
Мистериозната смрт на 

страствениот гулабар не пр ет-
ставува обична семејна за-
губа или трагедија, туку ини-
цијална капсла за преземање 
сериозни чекори во рефор-
мирањето на македонските 
институции, кои благо да ре-
ние на среќата и на Господ ја 
одложија клетвата од птич-
јиот грип.

Во овој момент функ цио-
нерите од Ветеринарната уп-
рава, потоа од секторот зд рав-
ство и од другите фак то ри, 
кои влегуваат во орга ни за-
цијата за следење на про це-
сите околу ширењето и раз -
вивањето на вирусот Х5Н1, 

ан тиген на вирусот на ин флу-
енца А.

Во тек е изолација на пи-
лешки ембрион, постапка за 
која е потребно повеќе вре-
ме и која според процедурата, 
мора да се изврши", се ис-
такнува во соопштението за 
јавноста.

Нешто претходно беа по-
тврдени и спроведените ма-
кедонски лабораториски 
анализи, кои укажуваа дека 
струмичанецот Крсто Ан дре ев 
не бил заболен од птичји грип. 
Ова го покажаа ана ли зите од 
четирите бриса од грло и од 
нос, кои се испи ту ваа во ла-
бораторијата "Мил Хил" во 
Лондон.

"Испратени беа четири 
бри севи и сите четири се не-
гативни, добивме потврден 
одговор од колегата Алан 
Хил, кој ја води таа лабо ра-
торија", изјави директорот на 
Републичкиот завод за зд рав-
ствена заштита, Благоја Алек-
соски.

"Исто така, можам да ка-
жам дека во тек е и изработка 

на уште еден дел, односно 
серумот кој го испративме за 
анализа од истиот пациент, 
но резултатите од неговата 
анализа нема да ги сменат 
резултатите кои веќе ги до-
бивме", додаде Алексоски.

Инаку, во официјалното 
об разложение за смртта на 
пациентот Андреев се вели 
дека тој починал од сепса, иа-
ко вистинскиот причи ни тел 
не беше утврден или про нај-
ден, бидејќи не е направена 
обдукција на телото. 

Поради ова, и севкупниот 
третман врз струмичанецот, 
кој цели два дена бил селен 
од Градската болница во 
Скопје до Инфективната кли-

можат да здивнат, бидејќи не 
ги вкрстија ракавиците со 
при  чинителот на болеста. 

Но, возбудата и паниката 
кои се создадоа при леку ва-
њето на починатиот пациент, 
покажаа дека институциите 
на земјава се неорганизирани 
и неподготвени. Секоја де зин-
формација или шпеку ла ција 
може да создаде уште по го-
лема паника или војна од 
страв и неизвесност кај гра-
ѓаните во Македонија. По ра-
ди тоа, секоја навремена ин -
формација или мерка мо же 
да постигне поголеми пре-
вентивни резултати од вис-
тин скиот фактор, а тоа е птич-
јиот грип.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА 
СМРТТА

Министерството за земјо-
делство, шумарство и водо-
стопанство со радост ја при-
ми веста дека во испратените 
мостри од струмичките гу-
лаби нема знаци на Х5Н1.

"Сите анализи направени 
на мострите од струмичките 
гулаби во лабораторијата во 
Вејбриџ покажале дека нема 
присуство на вирусот на птич-
јиот грип Х5Н1. 

Ветеринарната управа е 
известена дека резултатите 
се негативни и на групниот 
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ника при Клиничкиот центар, 
случајот беше сведен на мис-
терија, кој по откривањето 
на новинарите и на медиу-
мите во земјава го покачи ад-
реналинот на граѓаните.

Македонските епи демио-
лози уште еднаш потсетија 
дека причината за одолго-
влекувањето на резултатите 
е затоа што негативните нао-
ди се проверуваат повеќе 
пати и од страна на рефе рент-
ната лабораторија се ипра ќа ат 
во писмена форма, а по зи-
тивните се соопштуваат вед-
наш.

Во меѓувреме светот жи-
вее во исчекување, затоа што 
се подготвува за моментот 
ко га вирусот ќе почне да се 
пре несува од човек на чо век.

"Ние сме подготвени за 
оној аспект кој се однесува 
на техничката и на стручната 
подготвеност. Има одредени 
проблеми кои не се врзани 
само со нашата земја, тие се 
врзани со побогатите земји 
заради проблемот со вак ци-
ната, а познато е дека неа ја 
нема", изјави Блаже Николов-
ски, епидемиолог и член на 

Комисијата за заштита.
Според сите досегашни 

искуства, птичјиот грип оста-
нува приоритет на ветери на-
та. Но, населението ќе може 
да се заштити само со хи гие-
на, а за секоја сомнителна 
или мртва птица треба да се 
известуваат надлежните фак-
тори. При тоа пилешкото ме-
со треба добро да се вари, 
бидејќи вирусот се уништува 
на 70 степени Целзиусови.

ВЕТЕРИНАРЕН НАДЗОР 
Неодамна Светската зд рав-

ствена организација соо пшти 
дека евентуалната пан демија 
на птичји грип може един-
ствено да се спречи до колку 
властите се подготвени што 
побрзо да преземат пре вен-
тивни мерки, како што се, да-
вање антивирусни лекови, ста -
вање под карантин, ог ра ни-
чувања за патување и за тво-
рање училишта.

"Ако тој план успее, може 
да се спречи заразување на 
стотици милиони луѓе и смрт 
на милиони други лица", из-

јави директорот на СЗО за за-
падно-тихоокеанскиот ре ги-
он, Шигеру Оми, на семи на-
рот одржан во Џакарта. 

Според податоците на СЗО, 
досега од вирусот на птичји 
грип Х5Н1 во светот биле за-
разени 204 лица, а по чинале 
113. Повеќето од заразените 
и заболените лица се од Азија.

Додека во светот и во на-
шата околина се борат со пр-
вите знаци на птичји грип, во 
Струмичко немаше некоја 
зго лемена вознемиреност, 
освен што медиумите ја кре-
наа тензијата, а истовремено 
на теренот ветеринарите ги 
уништуваа гулабите и украс-
ните птици на починатиот 
струмичанец и неговиот род-
нина. Сите гулабарници во ра-
диус од 3 километри се под по-
стојан ветеринарен над зор. 

Истовремено, додека бе-
ше вклучено црвеното свет-
ло за тревога, се попишуваше 
целиот број на птици кои ги 
поседуваат домаќинствата, а 
и им се советуваше да ги др-
жат затворени и да не ги пуш-
таат да летаат.

"Дојде Ветеринарната сл уж-
ба од Струмица и нареди на-
шите гулаби, кои се наоѓаат 
во радиус од 300 метри од 
кри тичното место, да ги чу ва-
ме 10 дена во притвор", из ја-
ви страствен гулабар од Ст ру-
мица.

"Место за паника нема, си-
туацијата се контролира", а 
согласно оперативниот план, 
во Струмица топката ја сми-
руваа министерот за здрав-
ство, Владо Димов, и дирек то-
рот на Ветеринарната управа, 
Слободан Чокревски.

"Сите македонски анализи 
се негативни", изјави минис-
терот Димов при посетата на 
Струмица.

"До сега никаде во светот 
нема податоци дека гулабите 
се сериозен фактор за пре не-
сување на болеста, дури се 
смета дека се резистентни, 
но ние мораме да ги от стра-
ниме сите сомневања и да 
по стапуваме според про пи-
ша ното", изјави првиот опе-
ративец на системот за заш ти-
та, Слободан Чокревски, ди-
рек тор на Ветеринарната уп-
рава.


