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Део прорежимских медија пренео је вест како је председник Србије Александар Вучић
послао посебан респиратор, као помоћ митрополиту црногорско-приморском Амфилохију
у његовој борби са коронавирусом. Међутим, то се није десило и реч је о лажној
информацији коју српски режим пласира ради сопствене промоције, тврде извори
Нова.рс из Српске православне цркве.

  

  

"Није у реду пуштати овакву вест и стицати политичке поене на његовој борби са
овим вирусом"

  

"Митрополит је добро и хвала богу уопште му није потребан респиратор, јер његов
оправак тече у добром правцу. Сматрамо да није у реду пуштати овакву вест и стицати
политичке поене на његовој борби са овим вирусом", поручује наш саговорник, додајући
да Амфилохије ниједног тренутнка није тражио посебан третман у односу на друге
пацијенте.
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Ако је идеја да се митрополит представи као особа која добија посебну негу и да
наводно има повлашћен положај у односу на друге пацијенте, онда је то урађено веома
невешто

    

"Ако је идеја да се митрополит представи као особа која добија посебну негу и да
наводно има повлашћен положај у односу на друге пацијенте, онда је то урађено веома
невешто. Да је желео да буде другачији од осталих људи у Црној Гори, он би прихватио
понуду да се лечи у Београду", наводи извор Нова.рс.

  

Наш саговорник напомиње да Амфилохије апослутно прати све инструкције медицинског
особља у Клиничком центру у Подгорици, те да им је веома захвалан на нези коју му
пружају.

  

Третирају митрополита као све друге пацијенте

  

"Њега третирају као и друге оболеле од вируса и он је захвалан лекарима због тога што
све време показују висок степен професионалности и посвећености."

  

Подсетимо, митрополит црногорско-приморски се од 06. октобра налази на
болничком лечењу услед заразе коронавирусом. Из Митрополије поручују да су
лекари задовољни његовим опоравком, посебно ако се узме у обзир специфичност
болест и године пацијента.

  

(Нова.рс) 
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