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Liječnica reprezentacije dr. Nataša Desnica uoči današnjeg
veleslaloma progovorila o Janičinim zdravstvenim teškoćama
Janica odlučila ne nastupiti
Autor Tvrtko Puljić

Četvrtak je svanuo, a Janica Kostelić nije se ništa bolje osjećala nego u srijedu. Ponovo je povraćala,
crijevni ju je virus prilično iscrpio.
- Nemam snage za bilo kakav veći napor. Mogu šetati, ali teško i nešto više od toga - rekla je ujutro
Janica.
Navečer je pak donijela odluku da neće nasupiti u veleslalomu i da su za nju Olimpijske igre završene.
Pravi pregled u ponedjeljak
Liječnica reprezentacije dr. Nataša Desnica ispričala je cijelu priču o Janičinoj bolesti.
- Sve je počelo na utrkama Svjetskog kupa u Ofterschwangu gdje je Janica dobila virozu. Nju, zbog
nedostatka vremena, nije uspjela odležati. Kad smo svi pomislili da Janičino stanje ide nabolje, zahvatio
ju je crijevni virus. Isti virus dva dana prije dobila je i njezina majka Mica i još dva člana reprezentacije.
Janica, posebno osjetljiva nakon operacije štitnjače, oslabljenog imuniteta, dobila je taj virus u mnogo
jačem obliku od ostalih - počela je dr. Desnica.
Još prije crijevnog virusa Janici je u ovdašnjoj poliklinici obavljen laboratorijski pregled. Na njemu je
ustanovljeno da je krvna slika uredna, no pravi pregled Janica će obaviti tek u ponedjeljak u Zagrebu.
- U Zagrebu se može posve sigurno utvrditi u čemu je problem, to ovdje nismo mogli učiniti - dodala je
liječnica.
S Janičinim zdravljem ne smije se igrati i našu najbolju skijašicu podvrgnuti ozbiljnijim tjelesnim
naporima. Kako je veleslalom, na dugoj olimpijskoj stazi, disciplina koja iziskuje puno više napora od
dosadašnjih, razumljivo je da je najpametnije da Janica u njemu ne nastupi. Na izravno pitanje, kakav bi
bio savjet liječnice uoči današnje utrke, dr. Desnica bila je sigurna.
- Sa zdravstvenog stajališta, Janica ne bi trebala nastupiti - rekla je liječnica.
A bi li već danas trebala biti u Zagrebu?
- To je jako teško pitanje - kazala je liječnica reprezentacije i, učinilo nam se, ostavila otvorenom
mogućnost da zna odgovor, ali da se to Kostelićima baš ne bi svidjelo.
Janičina je neupitna želja da ostane u Sestriereu do nedjelje kako bi gledala bratov nastup u subotnjem
slalomu. Sam Ivica bio je prilično jasan o sestrinu nastupu. Iako je pitanje bilo usmjereno njemu, kao
bratu, ali i kao sportašu...
- Mislim da bi trebala nastupiti. Ona ima temperaturu već dva tjedna i do sada joj se nakon svakog
nastupa situacija nije pogoršavala. Ovo joj je posljednja disciplina na Igrama, a sljedeće su tek za četiri
godine. I veleslalom je pravi, dug, baš kakav njoj odgovora, ne samo zato što tata postavlja drugu
vožnju. Ja bih sigurno nastupio - rekao je Ivica u jutarnjim satima.

