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Председник Чешке Милош Земан превезен је из председничког замка Лани у болницу у
Прагу, пошто је после скоро недељу дана тврдњи да је само исцрпљен, председничка
канцеларија признала да је заиста болестан. Он је превезен на интензивну негу
Централне војне болнице у Прагу због компликација у основном обољењу, међутим,
председник није дао право лекарима да саопште јавности шта му је, казао је новинарима
Земанов лекар, директор те болнице Мирослав Заворал.

  

  

На видео снимку који су неки медији успели упркос обезбеђењу да сниме и објавили
данас када је председник приман у болницу, изгледао је тако лоше да је чешки главни
таблоид Блеск саопштио да из обзира према Земану као пацијенту и његовој породици
снимак неће објавити.

  

Председничка канцеларија и Земанов портпарол Јиржи Овчачек су у петак, када су
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признали да је председник болестан, не прецизирајући шта му је, и даље тврдили да је
председник Земан у стању да води разговоре о томе коме ће поверити мандат да
састави владу после избора 8. и 9. октобра.

  

Због погоршаног здравља председника, који према незваничним сазнањима чешких
медија и његовог пријатеља, бившег председника Вацлава Клауса, има проблеме са
јетром, због које му се гомила течност у трбушној дупљи, Председничка канцеларија из
дана у дана била је принуђена да отказује програм председника који је колико дан
раније најављивала.

  

Земан први пут није био у стању да гласа на биралишту у Прагу, отказан је његов
данашњи интервју са коментаром стања после избора за телевизију ЦНН Прима њуз,
данас се само срео са премијером Андрејом Бабишом, а премијер је, иако је било
најављено обраћање медијима, избегао новинаре, док је јавност председника последњи
пут уживо видела 1. септембра.

  

Земанов портпарол саопштио је данас да је шеф државе коначно прихватио препоруку
свог лекара да буде смештен у болницу, како је доктор Заворал покушавао да га убеди
већ два пута ове недеље, а Земан је то одбијао.

  

Председниково погоршано здравље осетно компликује састављање владе у Чешкој
после парламентарних избора на којима је победила опозициона коалиција
конзервативаца, демохришћана и либерала Заједно тесно испред АНО премијера
Бабиша.

  

Заједно је одржала предизборна обећања и већ синоћ је потписала са другом успешном
опозиционом коалицијом Пирати и независни градоначелници СТАН меморандум о томе
да ће заједно формирати владу.

  

Две опозиционе коалиције имају заједно комотну већину од 108 посланика у доњем
дому.
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Премијер Андреј Бабиш, иако поражен и нема партнера да састави владу, пошто има
најбројнији посланички клуб, инсистира да, како му је већ раније јавно обећао
председник Земан, он добије први покушај да састави владу.

  

Земан (77) је прошлог месеца осам дана провео у болници, пуштен је 22. септембра на
кућно лечење, али његова канцеларија и портпарол тврдили су све до пре три дана да
му није ништа, већ да је само дехидриран и исцрпљен.

  

Нова.рс: Објављен снимак Милоша Земана на уласку у болницу без свести

  

Након што је председник Чешке Милош Земан данас смештен на одељење интензивне
неге у прашкој Централној војној болници, убрзо је објављен и видео-снимак на ком се
види да се Земан не помера док га увозе на колицима у болницу.

  

Zemana převezli do nemocnice. Záběry ukazují, že je v bezvládném stavu.

Více na: https://t.co/CcR30OQKUy pic.twitter.com/NO1VMP5exc

— novinkycz (@novinkycz) October 10, 2021    

На снимку се јасно види да је Земан у несвести, затворених очију и да му лекари
придржавају главу док га на носилима уносе у кола хитне помоћи.

  

Како јављају медији, убрзо након Земана у болницу су стигле његова супруга и ћерка.

  

Раније данас саопштено је да је Земану позлило одмах након састанка са премијером
Чешке Андрејем Бабишем и да је примљен у Централну војну болницу у Прагу.

  

Директор болнице Мирослав Заворал изјавио је да је Земанова хоспитализација
последица компликација повезаних са познатом дијагнозом, што је лекарима омогућило
да примене одређену терапију.
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Он је навео да му није дозвољено да открије дијагнозу. Лекар је казао да не може да
говори о дијагнози без сагласности Земана.

  

„На основу препоруке свог лекара, професора Мирослава Заворала, Милош Земан је
пристао да буде хоспитализован у Централној војној болници у Прагу“, написао је
Земанов портпарол Јири Овчачек на Твитеру.

  

(Бета, Нова.рс)
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