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Члан Кризног штаба Предраг Кон огласио се поводом интервјуа који је дао за наш
портал, у којем је изјавио да је до заражавања лекара често долазило на местима где се
испија кафа.

  

  

“На Нова.рс изашао је наслов са мојим именом који може читаоце довести у заблуду.
Ради истине: Утврђено је у неким случајевима да је до заражавања здравствених
радника долазило приликом паузи за кафу, међутим, изузетно је мало вероватно да се
неко од преминулих лекара баш на тај начин заразио.

  

Све друго осим наслова који је извучен из контекста је до сада тачно пренето, мада је
најављено да ће интервју да се обимније постави . Оно што међутим, није пренесено је да
боравак у просторијама где су интубирани пацијенти јесте повећани ризик, а додао би и
пожртвованост наших лекара”, написао је др Кон на Фејсбуку.
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Подсетимо, јуче је објављен интервју са епидемиологом у којем је говорио о Кризном
штабу, вакцини и лекарима који умиру.

  

Овако је др Кон одговорио на констатацију да бројни здравствени радници траже
истрагу због преминулих колега.

  

“Веома озбиљно питање којем се треба темељно посветити. Ми имамо нека сазнања, у
оквиру неких клиника, да је до заражавања долазило углавном изван болница. То би
требало они који руководе тим ковид болницама да врло јасно кажу. Имамо и једну
уочену ситуацију, да је често долазило до заражавања на местима где се испијала кафа
и тих кратких пауза. Потребно је створити потпуну слику о томе. После првог таласа сам
то темељно пратио, па могу рећи и после другог, али тада није било неке велике
разлике. Није било толико бројног умирања. Оно што се већ тада могло видети је да
међу умрлима нису сви били ни радно активни.

  

Свеједно, то је екстремно значајно утврдити колико је од њих заправо радило у црвеној
зони. Постоји још једна ствар, сваком позитивном се ради такозвано епидемилоолошко
испитивање. Ипак, сва та сазнања нису довољна, потребан је озбиљан приступ овој
теми. Да се види колико је ту заиста било стоматолога, оних који ни на који начин нису
дошли у контакт са црвеном зоном, колико је било оних за које знамо да су се заразили у
породици или изван.

  

То се све да утврдити, јер епидемиолошка испитивања су рађена. Још једна битна ствар
је колико је лекара започело правовремено да се лечи, а колико није. Треба упоредити
смртност здравствених радника у односу на смртност свих осталих из опште популације
– да ли је ту било неке разлике. Затим, треба испитивати смртност хоспитализованих по
разним ковид болницама. Треба узети у обзир и објективизирати оптерећеност
здравствених радника. То треба анализирати по специјалностима, то није једнако. Ми
имамо анестезиологе који су били максимално оптерећени. Треба утврдити и динамику
умирања здравствених радника.

  

У последњих месец дана је велики број њих умро, то треба упоредити са динамиком
умирања у општој популацији. Ако се то поклапа, то није нешто што је необично. Када
говоримо о умирању уопште, то су теме крајње озбиљне и неке паушалне процене да је
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то настало из једног јединог разлога, нису једноставно прихватљиве. Мора се много
дубље то проценити, објективизирати. Ми имамо да је било масовног заражавања и
масовног умирања у овом последњем, таласу, па, нажалост, не би требало да буде неко
изненађење да се повећао и број умирићих здравствених радника”, рекао је Кон за
Нова.рс.

  

(Нова.рс)

  

Видети још:  Предраг Кон: Оболели лекари у Србији се заражавали на паузама за
кафу

  

 3 / 3

http://www.nspm.rs/hronika/predrag-kon-oboleli-lekari-u-srbiji-se-zarazavali-na-pauzama-za-kafu.html
http://www.nspm.rs/hronika/predrag-kon-oboleli-lekari-u-srbiji-se-zarazavali-na-pauzama-za-kafu.html

