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 Ko vlak prihaja na zadnji peron …

1. aprila 2020

Po medijih vsega sveta se bije bitka za interpretacijo pan
demije in ukrepov. Katero je bolj dragoceno: zdravje ljudi 
ali gospodarstva?

A statistični podatki so za metodološko diskusijo neupo
rabni, ker števila mrtvih ne moremo vzporediti s številom 
okuženih, saj nihče ne izvaja vsesplošnega testiranja na 
zamejenem, a dovolj velikem populacijskem vzorcu. Testira 
se malo in ekskluzivno, zato je zelo malo uradno okuženih. 
Smrtni primeri v bolnišnicah pa so seveda zavedeni do zad
njega. Procent smrtnosti se posledično mora zdeti visok. 
Če testiraš samo hospitalizirane, bo presegel 5 odstotkov, 
če tiste, ki se znajdejo na intenzivni negi, 25 odstotkov, pri 
samo tistih na respiratorjih pa bo znašal najbrž 92 odstot
kov.

In ali ste opazili, da marsikje ne govorijo več o smrtih 
zaradi koronavirusa, ampak o »smrtih pacientov s kovi
dom19« ali »pozitivnih na kovid19«?

2. aprila

Včeraj mi je po dolgem času pisala klientka, ki sem ji poma
gal pred leti, ko je njeni materi začel pešati spomin. Presku
sil sem bil tedaj vse mogoče recepte – tako je recimo mama 
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na hčerino pobudo popila zvečer po dva deci dobrega vina, 
kajti le tako je, zaradi »nočnega mehurja« sicer averzna 
do kakršnegakoli pitja pred nočjo, spravila vase dovolj te
kočine, da je lahko Bilobil prišel v sklerotizirane možgane in 
se torej ni zbujala sredi noči vsa grozava – končalo pa se je, 
kakor se s časom skoraj nujno, če se ne vmeša smrt: mama 
se je nazadnje za silo sprijaznila z odhodom v dom. A hči se 
ni sprijaznila s svojim »izdajstvom«. Vsa ta leta hodi redno 
vsak dan od 9. do 15. ure k materi, ki je zdaj že nepokret
na, in ji bere, jo hrani, ji pripoveduje novice predvsem o že 
mrtvih sorodnikih, kajti v mamini glavi so še zelo živi … 
Pismo je bilo kratko, a očitno pisano v agitiranosti. Glasilo 
se je: »Janša jo šunta, da se oglaša v javnosti, ker ko bo njega 
pobralo, bi ga ona pač nasledila! Ampak tako kot Evito bo 
tudi njo pobralo! Zvezdica.« Zvezdica je klientkino izmiš
ljeno ime.

Prekršil sem svoje pravilo, da se pri svetovanju menim le 
prek emajla, in jo poklical. Le tako sem se lahko nevsiljivo 
prepričal glede okoliščin izbruha.

Z »Evito« – po nekdanji ženi diktatorja Juana Perona, ki 
je sama bila populističen idol Argentincev vse do prezgod
nje smrti pri 33 letih – je Zvezdica ozmerjala Janševo ženo 
Urško, ker je ta napisala tvit:

»Če imate svoje bližnje v domovih za starejše, ste tre
nutno doma in bi lahko skrbeli zanje, vzemite jih prehodno 
domov. Tako boste najbolj poskrbeli za njihovo zdravje, raz
bremenili zaposlene in zmanjšali širjenje okužbe na najbolj 
kritičnih mestih.«

Nasvet je Zvezdica doživljala kot očitek. »Verjemite, naj
težja stvar je dati starše v dom. Kdor le more, se tega ogi
ba enako kot naši starši sami.« Pomirila se je šele, ko sem 
(kot že tolikokrat tolikerim) zatrdil: »Veste, v razmerju do 
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staršev ostanemo otroci vse do konca, in še celo potem ko 
starši postanejo otroci.«

Ko je odložila, sem tvit Bačovnikove prebral še enkrat. 
Videl sem, da je kar po pameti, pa celo obziren – ukrep je 
priporočala namreč le tistim, ki si to lahko privoščijo. Am
pak zakaj naj bi bilo dejanje to zgolj »prehodno«? Saj ne gre 
za knjižnično izposojo! Biti »prehodno doma« je nekaj pov
sem drugega od biti »spet doma«!

Napisal sem torej Zvezdici še en emajl. »Morda se je 
Bačovnikova nerodno izrazila, ti tviti ne smejo preseči 280 
znakov, in to je zelo malo, verjemite pisatelju. Pa vendar, 
vsekakor je njen nasvet pogojen – velja namreč za tiste, ki bi 
lahko skrbeli – če pa to ni mogoče, potem pač ne. Prehodno 
je kar dober izraz, vidim zdaj, ker nagovarja tudi ljudi, ki so 
samo začasno doma, ker trenutno ne smejo v službo!«

Zvezdica je svoj odgovor zdaj že pomirjena sklenila 
z mislijo: »Če otroci damo mamo v dom, to naredimo iz 
ljubezni in nemoči, ne pa da bi nam bilo komot!«

Izrekla je resnico, no, vsaj kar se tiče hčera.

3. aprila

S programsko pobudo ni bilo nič, nikjer ni kake platforme 
tipa SZDL, vendar pa prihaja na moj naslov več pošte 
kot prej. Tako mi je pisala tudi znanka, ki vodi podjetje s 
pretežno žensko zasedbo, zaposlene pa opravljajo pretežno 
sedeče delo. Zahvalila se je za tisto, kar je dr. M. napisal o 
nesmiselnosti podaljševanja muk z umetno komo na res
piratorju.

»Okrog mene pa moje punce že prav sitnarijo, da bi rade 
čimprej zbolele, dokler je še kaj respiratorjev na zalogi!«
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Odpisal sem:»Temu se pa res pravi iti z dežja v kap! Tu 
1odstotna, tam 92odstotna verjetnost slabega izida. Ker 
vidim, da si se navdušila za dr. M., ti povem, da gre za on
kologa Matjaža Zwittra, ki si je sprva pač želel anonimnost, 
ampak zdaj je videl, da ne gre brez podpisa, tako da bo v 
kratkem objavil nekaj pod svojim imenom v Delu. Napisal 
je tudi knjigo Pogovarjamo se o evtanaziji (Slovenska mati
ca, 2019), tako da ima kaj povedati o tej reči. Bil je šef lju
bljanske onkologije. Bdel je nad mojim starejšim sinom, ko 
je imel ta pred 6 leti dvojnega hodgkinsa. Da ni neumen, 
sem videl tudi takrat, saj mi je zaupno povedal, da to po 
njegovem pravzaprav niti ni rak, ampak nekakšen protirak 
(pri njem namreč proliferirajo obrambne celice!) – gre torej 
za, kako naj se strokovno izrazim, ko pa ni izraza – imu
nomahijo?

In tudi potek pljučnice zaradi kovida19 je neke vrste 
imu nomahija, v kateri imunski sistem preveč podivja.

Doktorjem zdaj pravzaprav najbolj nagaja Hipokrat (‘Ne 
škoduj!’). Čeprav stroke ta zaveza ne moti kaj dosti, ko pred
pisujejo zdravila z dolgoročnimi pogubnimi učinki: tedaj 
jim prav pride teorija ‘manjšega zla’.

Načelo je sicer sijajno, vendar vsaka zavora zavira ne
selektivno. Tako tudi Matjaž zavrača mojo idejo o načrtni 
inokulaciji prebivalstva od 15 do 45 let, češ da bi tudi mini
malni odstotek smrtnosti (0,15 %) pomenil preveč. Pač pa 
Matjaž dopušča in želi, da bi se prekuženje zgodilo samo od 
sebe, in sicer po odpravo izolacionizma v zdravi in mlajši 
populaciji. To se bo pa še načakal. Medtem se lahko pojavijo 
novi sevi, kar utegne reč še zakomplicirati. Relativno hitra 
akcija okuževanja pa bi prebivalstvo (zdravo prebivalstvo, 
ki si to lahko privošči) imunsko morda bolje pripravila za 
takšne spremembe, tako kot nas zdaj precepljenost pri gri
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pi, recimo, vendarle »vnaprej seznanja« z bodočimi vari
acijami, tako da potek bolezni tudi po spremembi seva ni 
nepričakovano hud.

Razlika je v tem, da v prvem primeru iste smrti ‘povzro
čijo’ zdravniki, v drugem pa paciente paliativno oskrbujejo, 
obenem pa natihoma dopuščajo potek, ki pelje v odrešilno 
smrt.

Enako tudi država zdaj potihoma dovoljuje prekuževan
je, vendar kar se da upočasnjeno, tako da bi smrti in po
grebi še vedno potekali diskretno, brez razburjanja svojcev 
in javnosti. Ker predvsem za to gre Politiki: da ji ne bi kdo 
očital, da ji ni mar.


