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Når dette læses, har vi måske begyndelsen på foråret, men vi må jo ikke glemme, at meget af vinteren gik med den 

”slemme” svineinfluenza og opreklameringen af denne (jeg skal ikke være skadefro) – for nogle har det været en 

drøj omgang. Men – men danskerne er ikke så nemme at kyse. 

For flere år siden var der kogalskab i England, - det kunne give influenzalignende tilstande, og vi skulle være 

varsomme med at spise oksekød. 

Dernæst har vi haft fugleinfluenza – er det en 4-5 år siden? Det optog meget af den vinter, den var også farlig. 

Nu har det været svineinfluenzaen der rasede – næste gang en influenza raser må det da blive ”Fiskeinfluenza” … 

”Ja… jeg skrev fiskeinfluenza” – og ikke torske ……. Er de fleste dyrearter så ikke repræsenterede. 

Pattedyr, fugle fisk .. vi mangler måske padder og krybdyr? 

En almindelig influenza med snotnæse og ondt i halsen, findes hvis ikke mere ?? Eller så er det nok en virus!” 

 

Noget helt andet jeg kom i tanke om! Hvorfra stammer smitten – og hvordan smitter den? Vi skal vaske hænder, vi 

skal spritte håndtag af osv………. En smittekilde, som jeg tror er nærliggende: Venteværelser og opholdsstuer med 

gamle ugeblade, tidsskrifter og aviser. Nogle af disse ugeblade kommer fra en patient, der har været indlagt – og 

når vedkommende skal hjem lyder det så ”Læg bare bladene ind i opholdsstuen”. Næste mand sidder der og læser i 

dem, nyser lidt bag avisen og lægger den så igen – så kommer måske en mor med et forkølet barn, som leger lidt 

med legoklodserne, taber sutten med lidt savl og snot på… sutten kommer i munden igen og man venter på at blive 

kaldt ind. En anden sidder og læser i et tidsskrift, om den eller den sygdom, sætter det tilbage i holderen, så en 

anden kan læse det. 

Men hvor mange af dem der sidder i et venteværelse kan koncentrere sig om indholdet i blade, aviser og lignende. 

Jeg tror at tankerne er andetsteds. 

   NB: For min egen skyld kan man godt skrotte læsestoffet sådanne steder. Men måske er jeg helt forkert på den? 


