Mick Jagger ''se simte bine'' după operaţia la inimă, susţine fratele său
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Mick Jagger, solistul trupei britanice The Rolling Stones, a fost la un pas de moarte, iar
în prezent ''se simte bine'', a declarat fratele său pentru publicaţia britanică Sunday
People a grupului Mirror.
Vedeta în vârstă de 75 de ani a suportat săptămâna trecută o intervenţie chirurgicală de
urgenţă de înlocuire a unei valve cardiace.
Fratele său, Chris, în vârstă de 71 de ani, a declarat că Mick a reuşit să supravieţuiască datorită
unui control medical de rutină.
Problema cardiacă ce nu fusese diagnosticată anterior - similară celei care a condus la decesul
muzicianului Joe Strummer din formaţia The Clash, la vârsta de 50 de ani - a fost depistată în
urma unei ecografii cardiace.
''Mick este OK. Am vorbit cu el... se simte bine. (Problema) a fost observată la o ecografie, aşa
că i se poate întâmpla oricui'', a declarat Chris pentru Sunday People.
''I s-a întâmplat lui Joe (Strummer). S-a întors acasă după a fost cu câinii la plimbare, iar soţia
lui l-a găsit prăbuşit pe canapea. Avea această problemă cu valva. Tatăl lui a murit din aceaşi
cauză. Era ereditară. În cazul lui Mick, (problema) a fost observată la un control'', a mai spus el.
''De aceea, când ajungi la o anumită vârstă (medicii) vor să verifice. Când ajungi la 70 de ani
trebuie să ai grijă. Am avut (şi eu) câteva probleme de sănătate. Cel puţin el nu a fost nevoit să
aştepte la rând după NHS'', a adăugat Chris Jagger făcând referire la Serviciul Public de
Sănătate (NHS) din Marea Britanie.
Solistul trupei The Rolling Stones a fost operat cu succes la inimă, a anunţat joi seară revista
Billboard, potrivit căreia starul britanic, care a suportat o intervenţie chirurgicală la o valvă
cardiacă într-o clinică din New York, se află în convalescenţă şi are o stare de sănătate bună.
Procedura minim invazivă i-a permis rockerului britanic să evite o operaţie majoră, iar medicii au
reuşit să repare valva cardiacă folosind un cateter, fără să realizeze o operaţie pe cord deschis.
La 31 martie, trupa The Rolling Stones a anunţat că şi-a reprogramat concertele din turneul său
nord-american, intitulat "No Filter Tour", întrucât Mick Jagger urma să suporte o intervenţie
chirurgicală. Programat iniţial să înceapă în aprilie, turneul va debuta în cele din urmă în luna
iulie, iar noi concerte în cadrul acestuia urmează să fie anunţate în săptămânile viitoare.
Chris Jagger, care a semnat un contract cu Universal pentru a scrie o carte despre The Rolling
Stones, cu informaţii din spatele scenei, a declarat că susţinerea fanilor a fost ''emoţionantă''.
Fratele lui Mick Jagger este la rândul său muzician, iar grupul său, Chris Jagger Band, a editat
recent albumul ''All The Best''. AGERPRES
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