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ПРИШТИНА - Анестезиолог Сокол Хајдини други је Албанац који је пред судом у
Приштини признао да је учествовао у трансплантацији људских органа у приватној
приштинској Клиници "Медикус". Хајдини, који је један од оптужених у случају "Медикус",
рекао је да је као анестезиолог био у тиму који је вршио трансплантације људских органа
на Клиници, али и да није знао да се то ради илегално.

  

"Био сам дио тима који се бавио трансплантацијама људских органа", рекао је Хајдини,
оптужен за незаконито обављање трансплантација органа.

  

Он је рекао да је био увјерен да "Медикус" има дозволу за обављање трансплантација.

  

"Нисам се интересовао да ли клиника има дозволу или не. Долазио сам на Клинику на
позив. Био сам убијеђен да се трансплантације обављају легално", рекао је Хајдини.

  

И Дритон Јилта, један од деветоро оптужених за илегално пресађивање бубрега у
приватној Клиници "Медикус“ у Приштини, признао је почетком мјесеца да је
злоупотријебио службени положај и да је обављао илегалне медицинске активности.

  

Према доказима које је поднио тужилац Еулекса Џонатан Рател, у "Медикусу" су
обављене 23 трансплантације бубрега, а у илегалним дјелатностима учествовало је
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најмање 46 лица, међу којима су само два била Албанци.

  

Оптужницом је обухваћено девет лица, седам са Косова и Метохије, те по један турски и
израелски држављанин.

  

Истражиоци Еулекса издали су 2008. године налог о затварању приватне Клинике
"Медикус", одмах након што је објелодањен извјештај Дика Мартија о учешћу припадника
такозване Ослободилачке војске Косова, међу којима је и садашњи "премијер"
самопроглашеног Косова Хашим Тачи, у трговини органима отетих Срба и других
заробљеника током сукоба 1999. године.

  

Према оптужници, на тој клиници је 2008. године извршено 30 нелегалних
трансплантација бубрега. Сиромашни људи из Турске, Русије, Молдавије и Казахстана
су навођени да дођу лажним обећањем да ће добити по 20.000 евра за бубрег, али
већина никада није добила ни цент.

  

(Срна)
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