Ένας ανεμβολίαστος νεαρός ασθενής με Covid 19 περιέγραψε τα φρικτά συμπτώματά του από το
κρεβάτι του στο νοσοκομείο του δυτικού Σίδνεϊ, λέγοντας ότι αισθάνθηκε σαν κάτι να έχει κολλήσει στο
στήθος του και να ξυπνάει ιδρωμένος.
Ο Τζετ Στάντον, ο οποίος είναι μόλις 21 ετών, ήταν με την παρέα του και ξαφνικά αισθάνθηκε άσχημα.
Εκανε το τεστ και επέστρεψε θετικό αποτέλεσμα την περασμένη Τετάρτη.
Ο κ. Στάντον, ο οποίος δεν είχε εμβολιαστεί, αναρρώνει τώρα στο νοσοκομείο του Λίβερπουλ, στη Νέα
Νότια Ουαλία. Οι δύο ανεμβολίαστοι συγκάτοικοί του βρέθηκαν επίσης θετικοί, αλλά η κοπέλα του, η
οποία είχε εμβολιαστεί πλήρως, ήταν αρνητική.
Η κατάστασή του επιδεινώθηκε γρήγορα και προκάλεσε σοβαρές κρίσεις άγχους, οι οποίες ώθησαν τη
φίλη του να καλέσει ασθενοφόρο το βράδυ της Πέμπτης.
Μιλώντας στο NCA News Wire στο τηλέφωνο από το κρεβάτι του νοσοκομείου την Κυριακή, ο κ.
Στάντον είπε ότι δεν είχε υποκείμενες παθήσεις, ήταν ενεργός, έτρωγε καλά και δεν κάπνιζε ούτε έπινε.
Αλλά παρά τον υγιεινό τρόπο ζωής του, είπε ότι ο Covid 19 τον έκανε να φοβάται για τη ζωή του.
Απευθύνει μια απελπισμένη έκκληση σε όλους να πάρουν στα σοβαρά τον κορωνοϊό, ακόμη και αν
είναι νέοι σαν αυτόν, και να ακολουθήσουν όλους τους κανόνες και να απομονωθούν.
Αισθανόμουν εξάντληση και έχανα την αίσθηση της όσφρησης μου", είπε.
"Θυμάμαι ότι είχα τον πιο ανυπόφορο κρύο ιδρώτα που είχα ποτέ στη ζωή μου, και ακόμα τον έχω.
"Με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να εμφανίζονται νέα συμπτώματα όπως δυνατός και οξύς πόνος
στο στήθος και ανεξέλεγκτος βήχας. Ένιωσα σαν κάτι να κόλλησε στο λαιμό και το στήθος μου."
Είπε ότι τα συμπτώματα έρχονταν κατά κύματα, τη μια στιγμή ήταν καλά και την επόμενη αισθάνθηκε
σαν να τον είχε χτυπήσει λεωφορείο.
"Ήμουν στο τηλέφωνο με τη μητέρα μου χθες το βράδυ περίπου στις 10.30 μ.μ. και ένιωθα πολύ καλά,
αλλά περίπου στις 10.45 μ.μ. νόμιζα ότι θα λιποθυμούσα", δήλωσε ο κ. Stanton.
"Και δεν ξέρω καν αν αυτή θα είναι η χειρότερη μέρα ακόμα. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι χειρότερα
τη δεύτερη εβδομάδα."
Οι συγκάτοικοί του, οι οποίοι επίσης δεν είχαν εμβολιαστεί, βρέθηκαν θετικοί, αλλά η εμβολιασμένη
φίλη του κ. Στάντον επέστρεψε αρνητικό αποτέλεσμα.
«Η κοπέλα μου κινδύνευε να κολλήσει Covid 19, αλλά είναι η μόνη που βγήκε αρνητική. Απλά δείχνει
ότι τα εμβόλια σίγουρα λειτουργούν", ανέφερε.
"Είναι δίκαιο ότι όλοι φοβούνται τις παρενέργειες, αλλά αυτή είναι η φύση των εμβολίων.
"Κάθε εμβόλιο έχει παρενέργειες."
Ο κ. Στάντον, ο οποίος μετακόμισε στο Σίδνεϊ από το Μπρισμπέιν για να ακολουθήσει καριέρα στο
σκέιτμπορντ, προειδοποιεί όλους ότι ο Covid19 δεν είναι απλά μια ασθένεια ηλικιωμένων.
"Είμαι ένα αρκετά υγιές άτομο, είπε. Δεν έχω πιει ποτέ στη ζωή μου, δεν καπνίζω και παίρνω βιταμίνες
καθημερινά. Τρώω υγιεινά και είμαι αθλητής, αλλά εξακολουθώ να αισθάνομαι ότι η ζωή μου
απειλήθηκε από τον ιό Covit 19, είπε.
"Οι άνθρωποι προφανώς δεν συνειδητοποιούν τον κίνδυνο ", δήλωσε ο κ. StantonΤο γεγονός ότι
διαμαρτύρονται για τις ελευθερίες τους είναι απαράδεκτο."
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