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Koronabirusa
Mundua

BERRIA
Asteartea, 2020ko martxoaren 24a

«Enpresen
irabaziak
babesteak
eragina izan du
erabakietan»
Vittorio Agnoletto b Medikua
Italiako Gobernuak hartutako jarrera gogor
kritikatu du Agnolettok. Zientzialariaren iritziz,
urteetan osasun publikoa gaizki kudeatu
eta irabaziak lehenetsi izanaren
ondorioa da egun duten krisia.

Orsola Casagrande – Sergio
Segio

Vittorio Agnoletto lan osasunean
espezializatutako medikua da, 30
urtetik gorako esperientziaduna.
Haren ezagutza zientifiko eta
profesionalari gehitu behar zaio
1968ko belaunaldiaren kide izateagatik garatu duen pasio zibil,
sozial eta politikoa. Ekintzaile altermundialista, Genovako Foro
Sozialeko bozeramaile izan zen
G8aren 2001eko bileran, eta
Munduko Foro Sozialaren Nazioarteko Kontseiluko kide da. Artikulu zientifiko ugariren egilea eta
europarlamentari ohia ere bada.
Esperientzia handia du gaixotasun infekziosoetan, Italiako Hiesaren Batzorde Nazionaleko kide
eta Hiesaren Kontrako Liga Italiarraren presidente eta arima izan
baita.

Larrialdi egoerako asteotan
Agnolettok lanean jarraitzen du
nekagaitz, irratsaio eta zuzeneko
bideo ugariren bitartez, herritarren galderei eta kezkei erantzunez.
Epidemiak Italian izan duen garapenarengatik eta utzi dituen
zenbakiengatik pentsa daiteke
akatsak izan direla eta atzerapenarekin jokatu dela. Zein izan
dira akats horiek? Ekidin zitezkeen?
Denbora asko pasatu da birusa
Txinan agertu, transmisio bideak
identifikatu eta Italiara eta Mendebaldera zabaldu denetik. Gutxienez, hilabete eta erdi. OME
Osasunaren Mundu Erakundeak
aldi hori aukera leiho gisa definitzen du. Hau da, gobernuek prebentzioa eta informazio erremintak aktibatzeko eta birusaren eta
epidemiaren agertzearen aurrean

prestatu ahal izateko denbora
tartea.
Zoritxarrez, hilabete hori ez zen
behar bezala erabili. Gobernua
mugez eta aireko bidaiez kezkatu
zen batez ere. Zentzuz, baina akatsekin. Txinatik zetozen zuzeneko hegaldiak eten ziren; ez, ordea,
geldialdiren bat zutenak. Baina,
batez ere, ez ziren hainbat neurri
garrantzitsu hartu.
Nazio mailan, 112 zenbakia
erraztu zen informaziorako edo
kasu susmagarrien berri emateko. Larrialdi zenbakia blokeatuta
gelditu zen koronabirusari buruzko milaka deirekin, eta baztertuta gelditu ziren gainontzeko
larrialdiak. Azkenean, lurralde
bakoitzerako zenbakiak jarri zirenean, ez zen horietarako langile
nahikoa jarri.
Italian badugu zerbait mundu
osoari inbidia ematen diona: fa-

milia mediku sare orokortu eta
unibertsal bat, biztanle guztien
eskura, erabiltzaileak paperik gabeko migratzaileak diren axola
gabe. Pertsona orok egiten duen
lehenengo gauza familia medikuarengana jotzea izaten da. Beraz, oinarrizkoa izango zen profesional horiek prestatzea, babes
egoki bat izan dezaten, osasun
langileak birusaren hedatzearen
kontrako lehenengo hesia baitira.
Hori ez zen egin.
Italian etxeratzea ezarri zenean, gaur Europa osoan eztabaidatzen den akats bat egin zen: eskolak itxi ziren, baina ez lantokiak.
Horren ondorioz, ume asko beren
aitona-amonekin gelditu ziren,
nahiz eta Txinak baieztatu zuen
haurrak infektatzea oso gertagaitza zela, baina infektatuz gero birusa transmititzen zutela. Beraz,
talderik ahulena, adinekoena,

arriskuan jarri zen inolako beharrik gabe. Norvegian, esaterako,
beste era batera jokatu zen: eskolak ixtearekin batera itxi ziren
lanpostuak, eta ikastetxeek zabalik jarraitu zuten halabeharrez lanean jarraitu behar zuten beharginen seme-alabentzat.
COVID-19ak Italian duen hilgarritasun tasak gainontzeko herrialde guztiena gainditu du.
Zein da datu horien zergatia?
Ez dago erantzun ziurrik, baina
hausnarketa batzuk egin daitezke. Aintzat izan behar dugu, hasierako fasearen ostean, Italia soilik 37,5 gradutik gorako tenperatura eta arnasteko zailtasuna
dutenei soilik ari dela testak egiten. Hilgarritasun tasa proba egin
dieten herritar kopuruaren araberakoa da, eta positiboak sintomak agertzen dituzten fasean
daude jada. Beraz, atzemandako

