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Дугогодишњи доктор на "Бањици" Бранко Сбутега осврнуо се на изјаву доктора
Предрага Кона да "Кризни штаб и 2000 потписника имају истог непријатеља". За Нова.рс
доктор Сбутега је каже да је немогуће бити на истој страни са Кризним штабом који је
изневерио логику професије и успоставио погрешан систем вредности.

  

  

Доктор Сбутега нагласио је да лекари потписници отвореног писма “Уједињени против
ковида” не деле систем вредности са члановима Кризног штаба, јер су они остали верни
једино Хипократу, док су чланови поменутог штаба постали верни и другој, погрешној
служби.

  

“Оног тренутка када су прешли у другу службу, тог тренутка наше стране не могу бити
исте”, каже примаријус Сбутега.
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Професор додаје да су потписи очајничка борба да се преживи, те да ово није ствар
политике него борбе за живот, односно за преживљавање.

  

“Кризни штаб је изгубио сваки кредибилитет па је  иницијатива резултат тежњи да се
чују неки други људи којима је циљ истина, а не политика”, закључује лекар чија је цела
породица потписала апел.

  

“Ових 2.000 потписника и више не могу бити противници, они су ‘уједињени у борби
против ковида’. То што се налазимо у овој позицији, ето десило се. Једноставно је таква
ситуација – неприхватљива, и мора да се превазиђе (…) Ово јесте борба против вируса и
како год ме критиковали због тога, нама је непријатељ вирус. Важно је да то схватимо”,
поручио је Кон.

  

Иницијатива лекара “Уједињени против ковида” почела је пре три дана са 350 потписа, а
сада је достигла више 2000. Лекаре су прво подржали уметници којих је на списку више
од 300, да би их затим подржали наставници, адвокати, невладин сектор и грађани.

  

(Нова С) 

  

Видети још:  Предраг Кон: Не осећам се пријатно због критике, али вирус нам је
заједнички непријатељ; Ситуација у Београду је на ивици
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