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 Епидемиолог Зоран Радовановић, коментаришући јучерашњу посету председника
Александра Вучића Институту за мајку и дете, у сезони грипа, каже да то није разумно
урадити у оквиру одељења хематоонкологије, где су малишани осетљиви на сваку
инфекцију. Он, за талас.рс, истиче да таква посета носи ризик који не може да се
отклони.

  Епидемиолог доктор Зоран Радовановић каже да деца, која се налазе на одељењу
хематоонкологије примају имуно-супресивну терапију пошто им је отпорност јако
смањена лековима, па су осетљиви на сваку инфекцију.

  

Међутим, на питање да ли је Вучићева посета уопште могућа или није, у таквим
околностима, доктор Радовановић одговара да то пре свега није разумно урадити у
оквиру таквог болничког одељења.

  

У разговору за Талас, епидемиолог истиче да није толико страшно што је председник
упао тамо где не сме, већ је много страшније што га нико није спречио. А најстрашније од
свега, каже Радовановић, јесте што се нико није усудио ни да Вучићу правилно навуче
заштитну одећу и маску и да га спречи да дође у додир са дететом.

  

Доктор Радовановић истиче да таква посета са собом носи ризик који не може да се
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отклони.

  

"Чак и да је Вучић имао комплетно заштитно одело, рукавице и маску, ни тада ризик не
би био у потпуности отклоњен. Једино мајке могу да бораве са децом, зато што је то и
психолошки важно, али такав боравак се ради по најстрожим прописима", закључује
доктор Радовановић.

  

Новинарка Танјуг-а пита оболело дете: Хоћеш да кажеш свима, ко је тражио да се
слика са председником?   

  
  

Ova zloupotreba deteta je još sramotnija od jučerašnje Vučićeve. pic.twitter.com/NfM2y493eo

  — Ivan Živkov (@izivkov) February 20, 2019    

Један од присутних доктора јуче је покушао да упозори председника да не улази у собу
где се налази оболело дете, али је Вучић ушао.

  

Доктор који је јуче рекао Вучићу „не улазимо ту“ - данас је променио причу!

  

Др Радоје Симић од 2001. године управља Институтом за мајку и дете „ДР Вукан Чупић“.
Јуче је покушао да скрене пажњу Александру Вучићу да не треба да улази у собу код
дечака који прима хемотерапију реченицом „не улазимо ту“, а данас је потпуно променио
причу. „Деца су се смејала, мајке су били распложене. Толико емотивног набоја ја нисам
видео скоро!“, закључио је др Симић.

  
  

PROFESORE SRAM VAS BILO,PRIJATAN SENDVIC!
  
  Sve za fotelju!
  Do juce nije bio SNS,ali preko noci je pojeo sendvic!
  Juce je rekao Aleksandru Vucicu da ne ulazi u sobu kod obolelog deteta!
  Medjutim Radoje Simic je dobio preko noci magican sendvic!
  Radoje SNS Simic hvali vodju! pic.twitter.com/QSxolAQRuz
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  — Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) February 20, 2019    

На питање Н1 о ризицима ове посете, министар здравља Златибор Лончар је рекао да
најодговорније тврди да је тај догађај организован по свим правилима епидемиолога који
су дали, да случајно неко не буде угрожен. "Не можете ово да поредите са неким дугим
неорганизованим или сличним стварима. То су деца са најтежим обољењима за коју је
крање неизвесно шта ће бити и кад има жељу да хоће да види председника - а видели
сте и онај дечко Огњен који хоће да се слика са њим, е онда кад испоштујете све то,
онда је ваљда најмања ствар испунити жељу том детету, мислим да то није превелика
жеља", навео је Лончар.

  

Подаци показују да је од почетка сезоне оболело више од 100.000 људи, док је због
компликација изазваних грипом умрло најмање 30 особа. Почетак недеље, према
тврдњама министра здравља Златибора Лончара, бележи побољшање.

  

(Н1)

  

Видети још:  Н1: Због грипа забрањене су посете болницама - осим ако нисте
председник Вучић; Златибор Лончар: Деца са најтежим обољењима, за коју је крање
неизвесно шта ће бити, имају жељу да виде председника
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