
Мехо Махмутовић: У периоду током јуна и јула било је више од 20.000 заражених у Новом Пазару
субота, 31 октобар 2020 18:26

Према подацима Опште болнице Нови Пазар, у овом граду у периоду током јуна и јула
било је више од 20.000 заражених. Овај, до сада неизречени податак, саопштио је др
Мехо Махмутовић, в.д. директор болнице на седници градске скупштине, чији је
одборник.

  

  

На седници Скупштине Новог Пазара, која је трајала више од 30 сати, поред именовања
нових директора у институцијама, говорило се и последицама коронавируса, које су
захватиле овај град током јуна и јула месеца, када је према званичним подацима живот
изгубило више од 150 грађана Новог Пазара, пише Нова.рс.

  

Др Мехо Махмутовић, директор Опште болнице у овом граду, том приликом је изнео
нови податак - да је у овом граду у периоду од два месеца било више од 20.000
заражених.
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"Исти град, иста болест, исти доктори у првом пику у Новом Пазару имали смо укупно
220 пацијента, 76 хоспитализованих и 126 оних који су били у привременој болници који
нису имали симптоме и јако смо добро прошли. Други пик исти град, иста болести, исти
доктори и по нашим процјенама између 10 и 20 хиљада болесних, од тога 1.800
хоспитализованих и 134 који су лечени у клиничким центрима у Крагујевцу и Београду",
рекао је Махмутовић.

  

Он је потом поново оптужио грађане овог града да су одговорни за толики број
заражених, као и преминулих у периоду јун/јул, када је други пик коронавируса захватио
центар санџачке регије.

  

"Шта се десило у другом пику? Нема ванредног стања, остало је на поједицима да ли ће
да поштују мере, а ми смо имали стуацију да се велики број становника и политичиких
организција подсмева корони, да она не постоји, а за нас лекаре тврдили су да ширимо
панику. Е, ти што су правили циркус са короном, кад су видели шта је корона онда су
почели другу причу", нагласио је Махмутовић.

  

Ширење заразе  

  

Он је навео како је дошло до ширења заразе.

  

"Ми смо имали пуне кафиће, свадбе, весеља. Једна особа на већем скупу може да
зарази 30 особа, а тих 30 ће даље да зарази 900 особа, а ти тих 900 особа ће да зарази
сваки по 30 нових. Е, то се нама десило. Сви који су били болесни су били и прегледани.
Ми причамо ви нас нападате да ширимо панику", нагласио је Махмутовић у свом
обраћању.

  

Др Адмир Муратовић, одборник Зукорлићеве странке правде и помирења, такође је
говорио о овој теми и директору ОБ Нови Пазар др Меху Махмутовићу. Он је у свом
обраћању са скупштинске говорнице рекао да се искључиво због тужбе коју је
Махмутовић покренуо против лекара ОБ Нови Пазар неће користити одборничким
имнутитетом за тврдње које је изнео, а рекао је да је Махмутовић организовао цепање
умрлица и оптужио директора билнице да је био спреман да уради све како би са себе
скинуо одговорност.
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"Пред долазак оних од кога вас је било највише страх (министра Лончара и премијерке
Брнабић) чак сте и умрлице скдали, ја тврдим да на основу догађаја из 2010. и понашања
према народу на Хаџету, да сте у овом случају имали гаснекоморе спаљивали бисте
лешеве само да сакријете истину и вашу одговорност", рекао је Муратовић.

  

Муратовић је коментарисао излагање директора и људи из странке и коалиције којој
Махмутовић припада рекавши да тим излагањима нису успели да убеде децу оних чији су
родитељи изгубили животе у битци са коронавирусом.

  

"Верујте, било је сасвим довољно, у овом тренутку сасвим прихватљиво, да они који су
обављали и обављају најважније функције да само кажу да нису имали довољно
информација о опасности о целој ситуацији и да из објективних разлога нису спремно
дочекали изазов који се ставио испред њих", наводи Муратовић.
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Он истиће да није изненађен говорима, нити њиховим дужинама, нити садржајем да се
не неки начин неко поиграва са суровом истином, било да је то 156 или 300 породица
који су остали без својих најмилијих, а "да ми нисмо успели на адекватан начин да им
пружимо помоћ када им је то било најпотребније".

  

"Ја верујем да и ви верујете да са овом вечерашњом аргументацијом нисте убедили ни
децу умрлих Качара ни породицу Пљакић, ни породицу Шемсовић, нити бројне друге
породице. То што ћемо ми нешто овде причати, њима то не значи ништа", рекао је
одбрник Зукорлићеве СПП у скупштини града Новог Пазара.

  

(Нова.рс)
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