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„Jest to bardzo ciekawa propozycja, a zarazem alternatywa i rozwiązuje wiele problemów, 

szczególnie w obserwacji Przypadku z grupy A , zwanego też podejrzanym, ale i pozostałych 

też. Ogranicza niepotrzebne kontakty, ułatwia czynny domowy nadzór epidemiologiczny, 

także pracę zespołów wyjazdowych, lekarza I kontaktu, Izby Przyjęć, SOR-u itd.Potem to 

samo - w przypadku konieczności hospitalizacji, operacji, kwarantanny. Oszczędza wiele 

sprzętu i środków ochrony osobistej, które za każdym razem muszą być jednorazowe. Więc 

oszczędza też środowisko !!!, co jest niebagatelnym argumentem, gdyż większość 

Naukowców i nas prostych ludzi, umiejących patrzeć i widzieć , i wyciągać wnioski - uważa, 

że jego degradacja i ekstensywne wykorzystywanie, a wręcz niszczenie - jest główną 

przyczyną uzjadliwiania się patogenów, lekooporności, zaburzeń odporności, zaburzeń 

klimatu i najróżniejszych następstw, jak chociażby nowe epidemie. Przykładem może być 

obecna lub tzw. "stare-nowe" choroby. Uważam, że oprócz dotychczasowego zastosowania, 

teleopieka rewelacyjnie przysłużyłaby się obecnej sytuacji kryzysowej, związanej z 

zagrożeniem epidemią CoViD 19. Sądzę, że ta propozycja jest bardzo na czasie i powinna być 

przekazana do szerokiej, ale szybkiej dyskusji, i wprowadzenia do realizacji przez Wydziały 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, jako narzędzie do ograniczenia 

rozprzestrzeniania się wirusa i wygodnej, i bezpiecznej obserwacji Pacjentów już 

nadzorowanych. Oczywiście, po zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy przy Ministrze 

Zdrowia i PZH, i GIS. Są to Gremia Eksperckie predystynowane i mające mandat do podjęcia 

tak ważkich i z konieczności błyskawicznych decyzji, gdyż wirus nie czeka. Po zapoznaniu 

się z materiałami przekazanymi przez Państwa Firmę i na Państwa prośbę - ośmielam się 

wyrazić takie swoje zdanie, czy opinię, jako specjalista chorób zakażnych i epidemiologii, ale 

również, jako internista i klinicysta wiele lat pracujący z różnymi, w tym ciężko chorymi 

Pacjentami, i zakażnymi też”. 
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