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Ilie Nastase, marturie de pe patul de spital
despre cum l-a afectat COVID-19
Ilie Nastase a vorbit in exclusivitate, pentru News Hour with CNN, dupa ce sa infectat cu SARS-CoV-2. Marele tenismen este internat la Institutul de boli
infectioase "Matei Bals" si spune ca starea sa este una buna, scrie antena3.ro.
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Singurul simptom pe care l-a avut a fost tusea, insa plamanii nu sunt afectati si nu are nevoie de
oxigen. Ilie Nastase a precizat ca sotia lui nu este infectata, asa cum a aparut in mai multe
publicatii.
"Ma simt bine, nu am nicio problema. Nu stiu cum m-am infectat. Acum ma simt bine pentru ca
am avut medicatie si ma simt bine. Nu am avut febra. Tuse, tuse am avut", a spus Ilie Nastase.
intrebat daca este vaccinat, Ilie Nastase a raspuns:
"Da, sunt vaccinat. Uite ca nu te fereste de treaba asta. Probabil ca daca nu eram vaccinat
aveam o forma mai grava. Sotia mea si-a facut testul si nu are COVID. stiu ca nu am nimic la
plamani si e in regula".

Ilie Nastase s-a imbolnavit de COVID-19 in Turcia
Ilie Nastase s-a imbolnavit de COVID-19 chiar in vacanta pe care si-o petrecea alaturi de sotia sa
la Istanbul. Se pare ca fostul mare tenismen a facut o forma usoara a bolii. Acesta alesese sa se
relaxeze cateva zile alaturi de sotia sa intr-o vacanta pe malul Bosforului, una dintre locatiile

preferate ale cuplului.
Cu toate acestea, la intoarcere, Ilie Nastase nu s-a simtit prea bine, asa ca a decis sa se testeze
COVID-19. Din nefericire, testul a iesit pozitiv. Ilie Nastase este, insa, optimist ca va trece cu bine
si peste aceasta incercare.
„Nu este pentru prima data cand Ilie merge la Istanbul cu sotia lui. E un oras care-i place foarte
mult. Merg si la multe magazine. Din ce stiu, dupa Paris, pentru Ilie, Istanbul este al doilea oras
preferat al lui”, a precizat pentru Prosport o sursa apropiata cuplului Nastase.
in urma cu ceva timp, Ilie Nastase a ajuns la spital dupa ce a avut unele probleme medicale pe
fondul supararii provocate de faptul ca a fost inlaturat din Consiliul de Administratie al fundatiei
sale.
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