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 Слађан Антић из Врања није једини који је људском грешком примио две различите
вакцине против корона вируса. Како преносе медији, десила су се још три истоветна
случаја, а о свему је обавештен и Институт за јавно здравље Србије "Батут".

  

Лекар и две медицинске сестре који су били присутни на вакцинацији Врањанца
Слађана Антића када је примио погрешну вакцину, биће враћени на своја радна места и
више неће моћи да вакцинишу, сазнаје Телеграф.рс. Даљи поступак је у току, па ће се о
новим корацима и казнама још одлучивати.

  

Антић је  28. јануара примио Фајзерову вакцину, да би 18. фебруара примио другу дозу,
али кинеског произвођача Синофарм. Он сматра да су, како је рекао за Телеграф.рс
грешку направиле сестре које су уносиле његове податке из картона, и које нису
обратиле пажњу на то што у компјутеру пише чију је вакцину прво примио.

  

Надлежни су сагласни да ово није смело да се деси и да процедура није испоштована до
краја, али се још не изговара име криваца, јер је у току надзор.

  

 1 / 3



НоваС: Још троје Врањанаца примило Фајзер, па кинеску вакцину
четвртак, 04 март 2021 13:08

“По мени, грешку су направиле сестре”,  рекао је за Телеграф.рс Слађан Антић, који је
прво примио Фајзерову, а затим кинеску вакцину против корона вируса.

  

“Нису гледале када су уносиле податке. Ја сам дао доктору картон, а он је проследио
њима, пошто оне раде на рачунару. Нису гледале шта пише у картону а могле су да виде
сигурно и рачунару вакцину. Доктор је, што је најтрагичније, мој пријатељ, ја сам се са
њим запричао, и ето шта се десило. Све по пропису, добијам СМС из е-управе да се
јавим у халу на ревакцину, пише и термин. Ја одем тамо, предам свој картон вакцинације
и чекам. Одем у кабину три и тамо се попричам са доктором. У међувремену долази
сестра, ја скидам дуксерицу, даје ми вакцину и то је то”, испричао је раније Врањанац.

  

Тог дана чак није било ни гужве, шта више, био сам једини. Био сам тамо у 9.25 сати,
никога није било испред мене, био сам једини на шалтеру:

  

Доктор му је у једном тренутку рекао да не брине, јер кинеска вакцина добро штити.

  

“Ја питам, како бре кинеска и ту настаје општа збуњеност. Они кажу да се у хали не даје
Фајзер. Одатле ме шаљу у Дом здравља и тамо се опет хватају за главу и на крај ме
шаљу у Завод за јавно здравље тамо ме прима др Горан Ристић, пита како сам, зове
Батут и то је то”, казао је раније саговорник.

  

Тврди да се осећа лоше, и да има неки неописив осећај, као да му целим телом миле
жмарци.

  

 “Морао сам на ПТО и тамо се чудише људи, али ми дадоше неку терапију. Од тада имам
учестале реакције и, једноставно, нисам добро”, пожалио се  Антић.

  

На питање да ли га сада сви моле да не поднесе тужбу, каже да је још није поднео, али
да ради на томе.
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“Био сам баш лоше. Мало ме је прошло, али ме још боле груди, и имам свако јутро
несвестице када се пробудим, а понекад ме ухвати и у току дана. Неуролог ми је дао
лекове, њих пијем, поред своје терапије коју узимам због шећера”, рекао је.

  

Директорка Здравственог центра Врање др Љиљана Антић је раније рекла за
Телеграф.рс да је вероватно дошло до тога да је он отишао у погрешну кабину.

  

“Али, не би требало да има никакве последице”, рекла је она раније.

  

 Тим поводом су из “Батута” навели да таква ситуација није препоручена, али да су
стручњаци заузели став да не може довести до нежељених ефеката.

  

Истакли су да се дешавало да у појединачним случајевима особе буду вакцинисане
једном врстом вакцине, а да буду ревакцинисане другом врстом вакцине.

  

“С обзиром на то да оваква ситуација није препоручена, као и да не постоје публиковани
радови на ову тему, затражили смо мишљење наших компетентних ауторитета у области
имунологије и вакцинологије који су консензусом заузели став да ова ситуација не може
да доведе до нежељених ефеката код самих грађана, као и да ће особе стварати
заштиту као и да су вакцинисане истом врстом вакцине, те да није потребно давати
додатне дозе вакцине било које врсте – наводи се у одговору “Батута”.

  

(НоваС)
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