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Cum e sa ai COVID-19 intr-o tara in care oficial
boala nu exista (BBC)
Turkmenistanul este una dintre putinele tari, alaturi de Coreea de Nord, care
se declara "libera de Covid. Asta desi datele neoficiale sugereaza ca se
confrunta cu al treilea si posibil cel mai puternic val de Covid-19, scrie BBC .
Sayahat Kurbanov se sufoca. Gafaia de parca ar fi alergat la un maraton, iar
durerea din piept era insuportabila. Pe scurt, avea toate simptomele
coronavirusului. Problema era ca se afla in Turkmenistan, unde pacientii ca el
nu exista, relateaza HotNews.
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Cand a chemat o ambulanta luna trecuta, medicul i-a spus ca are pneumonie si ca ar trebui sa
mearga urgent la spital. Domnul Kurbanov (nu este numele sau adevarat) stia ca, mai nou,
medicii tarii se refereau la cazurile de Covid cand spuneau "pneumonie".
in drum spre spital, dl Kurbanov a reusit sa sune la clinica la care facuse un test Covid cu cateva
zile mai devreme. "Este pozitiv", a auzit o voce linistita spunand. "Ce este pozitiv?" a strigat el,
"Am Covid?" "Da", a venit raspunsul.
Abia mai tarziu a descoperit ca nu vei primi niciodata o hartie care sa confirme oficial ca esti
pozitiv in Turkmenistan.
Primul spital la care au mers a refuzat sa-l duca pentru ca era plin. "Simteam ca mor pe drum", a

spus dl Kurbanov. "Am inceput sa lovesc fereastra ambulantei si am strigat" Te rog, opreste-te,
nu mai pot respira ". Mi-au dat oxigen, dar nu a ajutat prea mult".
Urmatorul spital a refuzat, de asemenea, sa-l primeasca, pentru ca le era interzis sa primeasca
pacienti care nu erau inregistrati in capitala, Ashgabat. "Am inceput sa intru in panica. L-am
intrebat pe doctor:" Ce ar trebui sa fac? O sa mor aici? "
A chemat un medic pe care il cunostea si a cerut ajutor. Dupa numeroase apeluri telefonice si
conversatii aprinse a fost in cele din urma primit.
Starea lui nu s-a imbunatatit in urmatoarele cinci zile. "Nu puteam respira si faceam atacuri de
panica din cauza asta. Parca m-as fi scufundat sub apa si nu mai ieseam la suprafata."
A strigat dupa asistente medicale care sa-i dea ceva pentru a-i atenua durerea.
Intrarea in spital nu este intotdeauna suficienta pentru a primi tratament in Turkmenistan, spune
dl Kurbanov. Medicii ignora in mod obisnuit pacientii, iar asistentele medicale nu trec sa te vada
decat daca cineva suspus suna persoanele potrivite.
De asemenea, spitalul nu avea suficient personal. Erau doar cateva asistente care ingrijeau mai
mult de 60 de persoane. Au fost momente femeia de serviciu administra injectii, a spus el.
Asistentele spuneau povesti despre pacienti care se prabuseau si mureau in fata lor, deoarece
nu existau ventilatoare disponibile iar masinile de oxigen nu functionau. Medicii i-au schimbat
tratamentul dlui Kurbanov de mai multe ori.
A cheltuit aproximativ 2.000 de dolari pentru medicamente si mita, o suma imensa in
Turkmenistan si a fost externat dupa 10 zile.
Site-ul Turkmen.news a identificat peste 60 de persoane care au murit de Covid-19 de la
inceputul pandemiei. Autoritatile turkmene nu raporteaza insa cazuri de coronavirus.
Presedintele Gurbanguly Berdymukhammedov, fost dentist, foloseste imaginea unei natiuni
sanatoase ca nucleu al propagandei de stat. A admite ca tara este afectata de pandemie ar
putea submina legitimitatea regimului sau.
Cu toate acestea, un caz petrecut anul trecut era cat pe ce sa-i strice jocurile. Un diplomat turc
din Asgabat s-a imbolnavit. Kemal Uckun a prezentat simptome tipice ale coronavirusului: durere
in piept, transpiratie, febra. A fost diagnosticat cu pneumonie.
Sotia sa, Guzide Uckun, a trimis radiografiile la spitalele turcesti si toate au confirmat ca are
Covid-19. Ea a incercat cu disperare sa-l aduca pe domnul Uckun in Turcia, dar autoritatile
turcmene au refuzat sa permita unui avion medical sa-l transporte.
Permisiunea a fost acordata la cateva ore dupa moartea sa. Corpul domnului Uckun a fost
imbalsamat, iar expertii criminalistici au spus ca nu au putut gasi urme de coronavirus.
Autoritatile turkmene au introdus unele masuri de carantina pentru a opri raspandirea bolii. Dar
guvernul insista asupra faptului ca, datorita "masurilor sale preventive", tara ramane libera de
Covid.
in timp ce se afla in spital, dl Kurbanov a primit un SMS de la guvern cu un avertisment adresat
populatiei. Mesajul indemna oamenii sa poarte masti pe fata din cauza "prafului din aer".
Oare murim de praf? se intreaba el. Mai degraba vor lasa oamenii sa moara, decat sa
recunoasca ca au Covid".
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