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 НОВИ ПАЗАР - Премијерка Ана Брнабић и министар здравља Златибор Лончар обишли
су данас Општу болницу у Новом Пазару, како би се уверили у ситуацију у том граду у
вези са епидемијом корона вируса, а дочекао их је министар Расим Љајић.

  

Премијерка и Лончар су разговарали са директором болнице Мехом Махмутовићем,
након чега су се обратили грађанима, а током обраћања из масе су добацивали и
звиждали.

  

Премијерка Ана Брнабић изјавила је данас да су дезинформације да у Новом Пазару
нема опреме и лекова, већ напротив, да је Општа болница у том граду, по броју
становника, најопремљенија у Србији, те апеловала да се вирус корона не користи за
политизацију.

  

"Драго ми је што људи који су дошли да изразе протест и неслагање, носе маске. То је
права порука, као што је порука демократије у друштву да можемо сви да дођемо да
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кажемо шта је све урађено и шта ћемо додатно урадити, а да људи који се на било који
начин не слажу са оним што је овде урађено кажу са чиме се не слажу", рекла је
Брнабић.

  
  

Za vreme govora Ane Brnabic. #NoviPazar pic.twitter.com/BOvNBLzVv6

  — Iamdramaqueen (@iambebe11) June 30, 2020    

Премијерка је захвалила свим здравственим радницима, пре свега из Новог Пазара, који
су, каже, дали све од себе у борби против короне, као и здравственим радницима из
Крагујевца, Краљева, "Батута"...

  

"Основни проблеми на почетку били су да су се заражени људи јављали касно, да смо
имали изузетно брз пораст број случајева у неколико дана и да нисмо имали добро
сепарацију ковид и нон-ковид дела (болнице), а било је и људи који су посећивали друге
у 'црвеним зонама'", рекла је Брнабић.
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  Она је истакла да су дезинформације да нема довољно опреме и да респиратори, које једопремио председник Александар Вучић, наводно не раде, као и то да нема лекова,витамина, да је потребно да се људи сами ангажују и купе шта је потребно.  "Није тачно, опреме је увек било. Општа болница у Новом Пазару, по броју становника, јесигурно најопремљенија Општа и ковид болница у целој Србији", рекла је Брнабић.  Навела је да је са сарадницима данас донела и додатну опрему, да се разговарало отоме шта је још потребно, а свакако ће се, каже, видети да се запосли још људи,медицинске сестре, техничари, уз два до три нова санитетска возила за бољу везуТутина и Новог Пазара.  "Свакако је некоме легитимно да користе ово за политичку борбу и обрачуне. Ја мислимда је корона довољно изазовна, тешка и комплексна, ње само за Србију, него за цео свети да нам не треба лажних вести, дезинформација и политизација, већ приоритет требада буде подршка здравственом систему, радницима и оболелима како би превазишлиситуацију", рекла је Брнабић.    pic.twitter.com/HLjZY3J8tB  — SofronijeUE (@SofronijeUE) June 30, 2020    Додала је да ће корона остати са нама, у целом свету, док се не нађе вакцина.  "Научимо лекцију, оставимо по страни личне симпатије или несимпатије и да радимозаједно", поручила је премијерка.  Министар здравља Лончар је истакао да у болници има довољно и медицинске опреме издравствених радника, да се изборе са растом позитивних на корона вирус, а посебно је,у одговор на добацивања из масе, истакао да "не знају шта раде", те да пребацивањемпроблема са здравственог на политички терен неће помоћи у санирању здравственеситуације.    Rasime, odgovori ljudima gde su ljudi iz hodnika koje ste sklonili zbog kamera. pic.twitter.com/KTNwFW5fw6  — Sajam Ludaka (@BoraKonj) June 30, 2020    Директор Опште болнице Мехо Махмутовић рекао је да је премијерка увек ту када јетешка ситуација као што је сада, те подсетио да је Пазар претходних дана био у тешкојситуацији, након чега су дошле колеге из Крагујевца да помогну.  "Очекујемо још лекара, позваћемо и младе да нам се прикључе, лекаре и сестре, дапојачамо кадар", рекао је Махмутовић.  Лончар: Политизовање у Пазару не помаже против короне  Лончар је рекао да болница у том граду има довољно и медицинске опреме издравствених радника да се носи са повећаним бројем оболелих од короне, а посебно јеистакао, на добацивања и звиждуке из масе испред болнице, да "не знају шта раде" и дапребацивањем здравственог на политички терен неће помоћи у санирању ситуације.  Лончар, због актуелне ситуације са корона вирусом и повећаног броја заражених, рекаоје грађанима да одговорно тврди да у болници има свега довољно: лекова, материјала,заштитне опреме.  "Не само да има довољно, већ смо донели и додатне количине. Тренутно је са тимдодатним количинама болница у Новом Пазару боље опремљена од било које болнице уСрбији", рекао је Лончар и истакао да је донето још заштитне опреме, један ултразвукапарат, гастроскоп и друго.  Систем је успостављен и ситуација је под контролом, тврди министар, али додаје додаода то, изгледа, неком не одговара.  Најавио је да ће се проширити капацитети болнице у Пазару и да ће ако буде потребноцела болница бити претворена у ковид болницу.  Позвао је све лекаре и сестре да се јаве до 16 сати управи болнице у Новом Пазару и дамогу да добију посао, као и да то важи и за Тутин, тако да ће сви добити посао којииспуњавају услове, на одређено и на неодређено време.  „Мени је мајка синоћ умрла, а за оца ми нема места у болници. Све нас лажете,доста нам је лажи! Прошли су вам избори, доста је било!“    По завршетку коференције, незадовољство окупљених грађана је ескалирало, тако дасу у круг болнице стигле и додатне полицијске снаге које су направиле кордон измеђузваничника и Пазараца.  Ипак, једна млада жена је успела да се отргне полицајцима и улети у зграду болнице заБрнабић и Лончарем.  
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  “Мени је мајка синоћ умрла, а за оца ми нема места у болници. Све нас лажете,доста нам је лажи! Прошли су вам избори, доста је било!”, кроз сузе је викала, док јује премијерка мирно слушала.  
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    Општу болницу у Новом Пазару посетили су данас министар Златибор Лончар ипремијерка Ана Брнабић, који су истакли да је у овом граду ситуација са короном “подконтролом”, а да опреме и лекова има довољно.  Њих је, осим новинара, дочекало око стотинак незадовољних грађана, које је полицијадржала подаље од званичника, али их нису могли спречити да изразе својенезадвољство вичући им да су “лажови и лопови”.    “У овом моменту, док ми пручамо, ситуација у пазарској болници је под апсолутномконтролом. Одговорно тврдим да овде има свега довољно, а ми смо донели додатнеколичине. Са њима, болница у Новом Пазару је у овом моменту боље опремљена од свихболница у Србији”, рекао је Лончар.  Он је најавио и да ће се проширити капацитету у Новом Пазару и да ће цела болницабити претворена у цовид болницу. Такође, поново је најавио нова запошљавања лекараса бироа.  “Овде очигледно неком не одговара што се успоставио систем и што се помаже људима.Не обраћајте пажњу на то.” каже Лончар, тврдећи да су лажи и дезинформације да уПазару умиру на десетине људи.  

  Док је Лоначар изјављивао да је у Новом Пазару, према званичним подацима, умрло“десеторо” људи, маса окупљених грађана је узвикивала и набрајала имена преминулихчланова својих породица.  Док су људи кроз плач поручивали званичницима “да се стиде и да су лажови”,премијерка Ана Брнабић их је назвала политикантима, али да је то показатељ“демократског душтва у ком свим можемо да кажемо шта мислимо”.  “Драго ми је што ови људи који су данас дошли да изразе свој протест и неслагање носезаштитне маске, то је права порука”, рекла је Брнабић, док јој је маса узвикивалазвиждала и називала лоповом.  
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  Она је признала да је у Пазару био брзи пораст случајева заражених вирусом упоследњих неколико дана, да су многу од њих са тешком клиничком сликом, али и да сусе “касно јављали лекарима”.   “Нисмо овде имали добро сепарацију између ковид и нон ковид дела, имали смо људекоји су посећивали људе у црвеним зонама. Захваљујући заједничком раду, ово је сададоведено под контролу. Овде су сада људи из Крагујевца и Краљева. Што се тиче свихоних дезинформација да овде нема довољно опреме, да је потребно да се људи самиангажују, да нема витамина, опреме… ништа од тога није тачно. Ово је најопремљенијаболница у целој Србији”, рекла је Брнабић, обећавајући и нова санитетска возила и новазапошљавања лекара и сестара.  Она је на питања новинара зашто Нови Пазар не прихвата страну помоћ коју нудеТурска и друге земље, одговорила “да можемо сами”, али да ако неко хоће да дође дапомогне да је добродошао, “да се наши здравствени радници мало одморе”.  
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  Лончар: Не бисмо дошли у ову ситуацију да смо само слушали део препорука;Људи умиру и од инфаркта; Породица из Тутина се јавила лекару кад је стање већбило алармантно  Министар здравља Златибор Лончар изјавио је у Новом Пазару да "не бисмо дошли у овуситуацију да смо само слушали део препорука који је био". Казао је да је питао опородици из Тутина, а да је добио информацију да су "ти људи лежали код куће, да сенису јављали лекару", а да су тек дошли кад је "стање било већ алармантно, малтененеповратно". Додао је да је потребна процедура да се утвди тачан узрок смрти.  Како је рекао Лончар, на питање о породици из Тутина добили су информацију да су "тиљуди лежали код куће, да се нису јављали лекару".  "Кад је већ било стање алармантно, малтене неповратно, тек онда су дошли, али ви у тојситуацији не можете да процените одокативно. Потребна је процедура да се утврдитачан узрок смрти. Молим све да знају, да постоји, кад неко умре, постоји смртовницакоја садржи минимум три папира А4 формата густо куцаног, где морате да попуните свеподатке. Не због нас, него због ових пациената, јер будите код њих сумњу, а колебатеове раднике да ли раде свој посао", рекао је Лончар.  Према његовим речима, у овом моменту је јединство најважнија ствар, "ако хоћемо даизађемо из овога".  "Ово ће проћи, онда све може да се испитује, да се уради, да се анализира, да радимокадровске промене, али ово није моменат за то", каже он.  Како је рекао, "не бисмо дошли у ову ситуацију да смо само слушали део препорука којије био".  "Овде је највећи проблем настао зато што је у кратком временском периоду дошаовелики број пацијената. Корона није измишљена у Србији, у Новом Пазару, корона јепроблем у целом свету. Ви нас овде нападате кад се попусте мере, кад појачамо мере,хајде само се нађите ви на нашем месту, шта год урадите, кажу да не ваља", каже он.  Истакао је да о сваком пацијенту "воде рачуна као да је њихов најрођенији".  

  Брнабић: Нећемо се плашити ни силеџија, ни опозиције, ни опскурних портала, ниопозиционих тајкунских медија  Брнабић је, одговарајући на питања новинара, рекла да је “истина најгласнија ствар насвету“.  Истина се не може оспорити. Нећемо се плашити ни силеџија, ни опозиције, ниопскурних портала, ни опозиционих тајкунских медија јер ово није борба за власт, ово јеборба за људе и наш здравствени систем. И нико и ништа нас у томе неће зауставити,поручила је Брнабић.  Брнабић је истакла да је по природи филантроп, као и да је лично као председницаВладе основала Савет за филантропију. И Лончар и Брнабић су демантовали свеинформације које се тичу стопе смртности у Пазару, где је само у протекла два данабило минимум 36 сахрана.  Лончар је истакао да људи “умиру и од инфаркта и срчаног удара”, док је Брнабићнапоменула да је по доласку прво питала за породицу Суљевић из Тутина, о којој јеНова.рс писала, а у којој су три члана преминула за пар дана.   “Велика је разлика да ли је умрла ‘једна породица’ или ‘умиру породице’, како је некиопскурни портал написао”, рекла је премијерка, истичући да ће “ако буде потребе, отићии до Тутина”.  Директно.рс: Запослени уклонили пацијенте из ходника док се не заврши посетаАне Брнабић и Златибора Лончара   Након сумњивих бројева преминулих од короне, надлежни су данас, потпуно очекивано,отишли корак даље. Како би се створила привидна слика ситуације која се смирује кададођу у болницу председница Владе Ана Брнабић и министар здравља Златибор Лончар,запослени су уклонили пацијенте док се ова посета не заврши. Али ту прича текпочиње...    Info iz bolnice u Novom Pazaru!  Pravi se premeštaj obolelih,desetine pacijenta iz hodnika i pomoćnih prostorija šalju kući da bise "stvorila bolja slika" kad danas dođu Brnabićka i Lončar.  Odgovaraćete, debelo ćete odgovarati neljudi!!!  — Rastić (@MsallemSalle) June 29, 2020    Како не би било доказа о овом насилном извртању стварности, најпре је полицијаудаљила новинаре који су снимали дешавања, али су снимци ипак угледали светлостдана захваљујући грађанима који су кришом снимали шта се све дешава у Новом Пазару.    Након што су пацијенти послати кућама из болничке собе, која је заправо ходник -радници болнице су износили кревете из ходника како би се "нашминкала" стварност посистему "држи воду док мајстори оду".  Да је ово планирана активност потврђују и информације да се ова "селибда" спреманајмање од јуче.    ❗Ljudi, evo ga upravo snimak "pospremanja" Opšte bolnice u Novom Pazaru pred dolazakpremijerke i ministra zdravlja❗    ❗❗❗OVO JE SRAMOTA❗❗❗ pic.twitter.com/QoDLDUN7Hl  — Paşin Unuk (@zavnos1945) June 30, 2020    - Инфо из болнице у Новом Пазару! Прави се премештај оболелих,десетине пацијента изходника и помоћних просторија шаљу кући да би се "створила боља слика" кад данасдођу Брнабићка и Лончар. Одговараћете, дебело ћете одговарати нељуди - још синоћ јеподелио ову информацију један корисник твитера.  Ђорђе Вукадиновић Ани Брнабић: Шта би ово у Новом Пазару?    Поштована @SerbianPM , шта би ово у Новом Пазару?!  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) June 30, 2020    Ђорђе Вукадиновић је у свом твиту питао председницу Владе:  - Шта би ово у Новом Пазару?!  Једна твитерашица је питала Брнабићку:    Nisam gledala, je l' Brnabicka objasnila Pazarcima da im nisu umrli ovi sto su im umrli?  — Nerviosa (@vagax2) June 30, 2020    - Нисам гледала, је л' Брнабицка објаснила Пазарцима да им нису умрли ови сто су имумрли?  Новинарка Сена Тодоровић каже да је народу...  - Пукао филм!    Nastavak... Ljudima je dosta laži! Sram vas bilo! pic.twitter.com/2rBhCm7DIi  — Aleksandra Petković (@petkoviceva1) June 30, 2020    - Јесте ли се уверили у стање? Какво је стање, Ана? Уа! Уа! Уа! - узвикивали суокупљени Пазарци уз повике "Вучићу, педеру", од којих је премијерку и министра штитиокордон полиције.  Реагујући на изјаву министра здравља Златибора Лончара да за звиждуке има времена,један твитераш је написао:    Лончар : "За звиждуке увек има времена"!!!   Погрешно: Бојим се да је касно.  — ANADJAKOM (@ANADJAKOM) June 30, 2020    - Бојим се да је касно.    Ljudi, ovi bednici iz Pazara su večeras poskidali brojne posmrtovnice, jer sutra dolazePremijerka i doktor Smrt i da po njihovom računu prebroje minimalni broj umrlih.  Ovde se umire ko u Siriji. pic.twitter.com/nMonQCeJ5W  — Džanan Baćićanin (@DzananBacicanin) June 29, 2020    (Танјуг, direktno.rs, Нова.рс)  

 7 / 7

https://twitter.com/MsallemSalle/status/1277750031714603015?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/QoDLDUN7Hl
https://twitter.com/zavnos1945/status/1277892724302196742?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/SerbianPM?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/djordjenspm/status/1277923856766943233?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/vagax2/status/1277930892028268549?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/2rBhCm7DIi
https://twitter.com/petkoviceva1/status/1277923951776337920?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/ANADJAKOM/status/1277935584779145221?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/nMonQCeJ5W
https://twitter.com/DzananBacicanin/status/1277734616921772033?ref_src=twsrc%5Etfw

