ВИКТОРИЈА НИЈЕ САМА У БОРБИ ПРОТИВ ПОСЛЕДЊЕ
ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19: Државни медицински саветник
Сви смо и даље забринути због епидемије COVID-19 у Викторији и новооболелих
који су се заразили у друштвеној заједници.
Као вршилац дужности државног медицинског саветника (Acting Chief Medical
Officer) и начелник аустралијске комисије за заштиту здравља (Chair of the
Australian Health Protection Principal Committee - AHPPC) чији су чланови државни
здравствени саветници свих држава и територија (Chief Health Officers), без
сумње могу да кажем да савезна влада подржава поступке викторијске владе за
сузбијање вируса. Ми и даље свакодневно одржавамо састанке и свесрдно
подржавамо све што Викторија чини.
Поступци викторијске владе којима се између осталог примењује приступ од три
корака - тестирање, праћење и изолација, а поврх тога и физичко растојање и
ограничење кретања - је управо онај приступ који смо примењивали и на
националном нивоу. И, као што знамо, тај приступ је ефикасан. Из тог разлога је
Аустралија, у поређењу са другим земљама, за сада тако изузетно добро прошла
у пандемији. Још у раној фази смо увели строге мере на националном нивоу– a
то је оно што се сада предузима и у Викторији.
Епидемије као што је ова у Викторији, биле су очекиване, иако смо се надали да
до њих неће доћи. Као епидемиолог са 30 година искуства широм света у
различитим инфективним болестима укључујући сиду (HIV/AIDS), туберкулозу и
инфлуензу, јасно ми је да се овде ради о веома заразној болести. За ширење
COVID-19 је потребна само мала непажња и шириће се таквом брзином да ће
ускоро измаћи контроли, тако да морамо да будемо врло вешти и флексибилни у
нашим мерама које предузимамо у одговору на појаву ове болести. И увек
потпуно будни.
Наш план реаговања је увек узимао у обзир да ће с времена на време доћи до
епидемијe. Тако да знамо шта нам је чинити. Познато нам је у којим деловима
Мерлбурна живи већина оболелих, те је јасно да тамо треба да усмеримо снаге.
Спроводи се тестирање веома великог броја људи. Циљ је да се епидемија што
брже прекине и да се заустави ширење. То је успешно спроведено у
североисточном делу Тасманије. И то је оно што сада чини и тим у Викторији.
Примена модела Североисточне Тасманије у урбаној средини има своје изазове,
али су поступци које Викторија примењује одговарајући и пропорцијални
ситуацији у којој се руководимо научним сазнањима. Поступци су засновани на
подацима у стварном времену и добрим праксама јавног здравства којима ће се
заштитити и спасити животи.
Не смемо да изгубимо из вида ни многе позитивне стране. И даље је неоспорна
чињеница да је Аустралија, као што сам то већ и раније рекао, изузетно успешно
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сузбила пандемију, а Викторија је такође допринела том успеху. Захваљујући
врло јасном стратешком оквиру ограничавања и капацитетима које су
медицински стручњаци и политички лидери широм земље ставили у погон,
заједно са ангажовањем и посвећеношћу аустрлијске друштвене заједнице,
успешно смо изравнали криву корона вируса у целој земљи. Обим епидемије у
Викторији је још увек веома мали у поређењу са обимом епидемије у другим
земљама широм света. Али ми морамо, а то већ и чинимо, да реагујемо брзо да
спречимо даље ширење.
Поновним увођењем рестрикција, молим све грађане Викторије да буду
стрпљиви. И да се понашају одговорно у сопственом интересу, у интересу
њихове државе, као и целе нације. Ефикасност рестрикција ће зависити од
придржавања друштвене заједнице препорукама власти за јавно здравље. Ми се
ослањамо на вас.
Ова последња епидемија није само проблем Викторије. Епидемија представља
проблем за целу нацију. Тако да је она проблем свих нас. Помоћ пружа и савезна
влада, као и владе свих држава и територија – неколико стотина клиничког и
другог особља помаже у тестирању, праћењу контаката и ангажовању јавности.
Веома ми је драго, мада могу да кажем да ме у ствари и не изненађује овакав
одговор целе нације којим сви желе да допринесу сузбијању вируса. Важно је још
истаћи да иако смо већ обавили велики посао са мултикултурним заједницама,
сада удвостручујемо напоре да би кључне поруке сигурно стигле до овог
културно веома разноликог дела Мелбурна.
Желим да сви грађани Викторије знају да смо ја и моје колеге у комисији AHPPC
– здравствени и медицински стручњаци који су осмислили и од почетка
управљали спровођењем стратегија у одговору на COVID-19 у Аустралији – са
вама на сваком кораку, као што су верујем и сви други Аустралијанци, ваши
сународници. Сви смо у овој ситуацији заједно и заједно ћемо и проћи кроз њу.
То изискује улагање напора од стране целе нације. То је увек и зависило од
улагања напора целе нације. Довођење вируса под контролу ће заштитити
грађане Викторије, као што ће заштити и све нас.
Професор Пол Кели
(Professor Paul Kelly)
Вршилац дужности државног медицинског саветника
(Acting Chief Medical Officer)
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