Prezydent USA Donald Trump
opuścił szpital i powrócił do
Białego Domu

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w poniedziałek
wieczorem miejscowego czasu opuścił szpital im. Waltera Reeda
w stanie Maryland, niedaleko Waszyngtonu. Do zdrowia prezydent
będzie powracać w Białym Domu.
Wyjazd nastąpił około godziny 18.30, kilka godzin po tym, jak
Trump ogłosił, że opuszcza szpital, a jego lekarze powiedzieli
na konferencji prasowej, że stan prezydenta poprawił się
na tyle, iż może on powrócić do Białego Domu.
Przed wyjazdem prezydent napisał, że „wkrótce wróci na szlak
kampanii”. Gdy wychodził, powiedział tylko dziennikarzom:
„Dziękuję bardzo”.
Około 30 min później Trump był widziany w Białym Domu, zdjął
maseczkę.
Wcześniej w poście na Twitterze prezydent napisał, że „czuje
się naprawdę dobrze”, wezwał Amerykanów, aby „nie bali się
COVID”, odniósł się tym samym do choroby zakaźnej COVID-19,
którą wywołuje wirus KPCh (Komunistycznej Partii Chin).
I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today
at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid.
Don’t let it dominate your life. We have developed, under the
Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I

feel better than I did 20 years ago!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

„Nie pozwól, by to zdominowało Twoje życie” – napisał Trump.
„Pod rządami administracji Trumpa opracowaliśmy naprawdę
świetne leki i wiedzę. Czuję się lepiej niż 20 lat temu!”.
Prezydent i pierwsza dama Melania Trump uzyskali pozytywny
wynik testu na COVID-19 w zeszłym tygodniu. Małżonka
prezydenta do zdrowia powraca w Białym Domu. W poniedziałek
pierwsza dama napisała, że „czuje się dobrze”.
Jak zapewniał zespół medyczny opiekujący się prezydentem,
wizyta w wojskowym szpitalu im. Waltera Reeda miała charakter
zapobiegawczy, a stan zdrowia prezydenta od piątku się
poprawia.
„Wrócił” – powiedział dr Sean P. Conley, lekarz Białego Domu,
na konferencji prasowej w poniedziałek. „Prezydent był
fenomenalnym pacjentem, odkąd tu przebywał.
„Nigdy nie wypchnął nas poza bezpieczne i rozsądne praktyki” –
dodał.
74-letni prezydent nie miał gorączki od ponad 72 godzin,
a poziom tlenu w jego organizmie jest normalny – przekazali
członkowie zespołu medycznego na odprawie przed szpitalem.
Poinformowali, że prezydent dwukrotnie w ostatnich dniach
otrzymał dodatkowy tlen. Był leczony również sterydem,
deksametazonem, a także innymi lekami. Lekarze odmówili
podania dalszych informacji, m.in. odpowiedzi na pytania,
czy Trump ma zapalenie płuc. Powołali się przy tym na wzgląd
na prywatność pacjenta. Nie zdradzono także daty ostatniego
negatywnego wyniku testu na obecność wirusa KPCh u prezydenta.

Prezydencki lekarz Sean Conley na poniedziałkowej konferencji
prasowej powiedział również, że zespół medyczny zajmujący się
prezydentem jest „ostrożnie optymistyczny”.
Po wypisaniu ze szpitala i powrocie do Białego Domu prezydent
będzie musiał kontynuować leczenie, ponieważ nadal przechodzi
pięciodniową terapię remdesivirem, podawanym dożylnie,
i będzie musiał izolować się przez pewien czas.
Potwierdzenie choroby COVID-19 u Donalda Trumpa zatrzymało
bieg jego kampanii przed listopadowymi wyborami prezydenckimi
w Stanach Zjednoczonych. Zaplanowane spotkania prezydenta
wciąż pozostają odwołane.
Epidemia wirusa KPCh, odpowiedź państwa na nią oraz zakażenie
Trumpa zdominowały ostatnie dni amerykańskiej kampanii. W USA
na COVID-19 zmarło już ponad 215 tys. osób; zakażenie wykryto
u więcej niż 7,6 mln.
Prawdziwe wartości tych samych kategorii danych dotyczących
Chin, gdzie wybuchła pandemia wirusa KPCh, pozostają nieznane.
Śledztwa dziennikarzy „The Epoch Times” wielokrotnie

potwierdzały, iż rzeczywiste liczby zachorowań i śmierci
z powodu COVID-19 w Chinach są ponad 10 razy wyższe, niż
oficjalnie zgłaszane przez chińskie władze.
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