Yambol-dnes.com :: Казусът с децата от Хаджидимитрово – манипулираната истина
и патология на нравствеността
Тунджа /Фейсбук/. Тази човешка история се превърна в социален феномен. В нея част от
институциите и част от медиите бяха съавтори, идеолози и сценаристи. Яхнали човешкия
страх и притеснението на родителите, решиха да влязат в ролята на обвинители, на съдници,
на спасители, преди още да е ясно защо и от какво, и от кого. Кой каза, че училищната храна
е причината за хранителното отравяне? Въз основа на какви факти и аргументи?
Ето и моите няколко въпроса по темата, които още стоят без отговори:
- Попита ли някой дали всички, приети в болницата деца, са яли от въпросната училищна
храна? Защо никой не каза, че има дете, което не просто не е консумирало, не се е докосвало
до храната от училищния стол, а е хоспитализирано със същата клинична картина, в това
число и с другите деца?
- Защо на никой не му направи впечатление кога, в колко часа са приети в Спешния център
болшинството от децата с клинична картина на хранително отравяне, чието проявление е до
няколко часа след консумацията на компрометирана храна?
- Защо не бяха взети натривки и от домашната среда? Защо не беше проведен диалог с
родителите по темата?
- Защо никой не се заинтересува къде живеят тези 22 деца? Те всички са съседи. Няма нито
едно натровено дете от Дражево и Кабиле. Нещо повече, няма хоспитализирано дете и от
други части на село Хаджидимитрово.
- Защо никой не каза, че освен бактерията на мръсните ръце Staphylococcus aureus, при 7 от
децата се изолира и Campylobacter, а при 1 дете - и Escherichia coli, които също са микроби на
лошата лична хигиена? Те също причиняват хранително отравяне. Те как избирателно са
попаднали само в опредени деца?
- Защо на никой не му направи впечатление, че казусът се случва в понеделник,
непосредствено след 2 последователни дни в домашна среда?
Стафилококова бактерия в пробите от храната, взети от кухнята, в която е приготвена, няма.
Няма я и в храната във всички други общински училища, в които е занесена. И тук е най
&ndash; абсурдната част от историята &ndash; как е попаднала бактерията в храната на
училището в Дражево? Според компетентните органи служителката в стола е кихнала точно
върху тези 22 порции на хаджидимитровските деца, които всички до едно са съседи и живеят
в една общност. И това сигурно щеше да е интересно, ако беше сюжет от приказка на Братя
Грим или основа за творба на Стивън Кинг. Тук, обаче става въпрос за здравето на децата и
място за сценарии, сценаристи, писатели и пиеси няма. И тук точно си мисля, че не
училищната храна е контаминирана с микроби, а че истината е компрометирана, надявам се
несъзнателно. А иначе средата на доверие с родителите е факт. И децата от Хаджидимитрово
днес са на училище, въпреки поведението на част от медиите и на част от институциите.
Знаят ли, обаче те, колко работа, сърце, душа, енергия и всеотдайност стоят зад тези
политики, зад това децата да са в училище, да изградиш среда на доверие с родителите....

