Предраг Кон: Не осећам се пријатно због критике, али вирус нам је заједнички непријатељ; Ситуаци
петак, 24 јул 2020 21:52

Епидемилог др Предраг Кон рекао је да се не осећа пријатно због захтева више од 2.000
лекара за смену чланова Кризног штаба за сузбијање коронавируса. Казао је да
потписници тог апела нису непријатељи, већ да је заједнички непријатељ вирус и
упозорио да је ситуација у Београду на ивици, и да лако може да склизне на погрешну
страну.

Више од 2.000 лекара досад је подржало писмо упућено Влади Србије у ком се тражи
смена Кризног штаба за сузбијање коронавируса, а један од чланова Кризног штаба,
епидемилог др Предраг Кон, изјавио је у Дану уживо ТВ Н1 да се не осећа "баш
пријатно" због те иницијативе и да поштује колеге које су је подржале, нарочито оне у
првим редовима у ковид амбулантама.

Упркос томе што сматра да је окупљање великог броја људи на стадиону било грешка,
истакао је да је на 502 случаја у Београду, нашао једну потврду заразе код особе која је
била на утакмици, али је скренуо пажњу на то да су у Црној Гори нашли 12 позитивних
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који су присуствовали дербијуу Београду.

"Ових 2.000 потписника и више не могу бити противници, они су 'уједињени у борби
против ковида'. То што се налазимо у овој позицији, ето десило се. Једноставно је таква
ситуација - неприхватљива, и мора да се превазиђе (...) Ово јесте борба против вируса и
како год ме критиковали због тога, нама је непријатељ вирус. Важно је да то схватимо",
поручио је Кон.

Притом је одбацио оптужбе да су мере пребрзо релаксиране, и подсетио да се са
изласком из затворености почело 27. априла, а да је ванредно стање укинуто 6. маја,
што се погрешно "доживело као као да је престала епидемија".

"Мере нису биле укинуте, оне су биле на снази. Последњи Кризни штаб на којем је била
одлука да престане забрана окупљања, осим на утакмицама где је остало ограничење
на 5.000. Сама одговорност не медицинског дела Кризног штаба не може да се прихвати
за све. То баш одбацујем. Какве везе има вирусолог са тим да ли је контролисана мера
на утакмици", упитао је Кон.

Упркос томе што сматра да је окупљање великог броја људи на стадиону било грешка,
истакао је да је на 502 случаја у Београду, нашао једну потврду заразе код особе која је
била на утакмици, али је скренуо пажњу на то да су у Црној Гори нашли 12 позитивних
који су присуствовали дербијуу Београду.

Далеко већи проблем су, како је рекао, биле прославе и годишњиуце матура. "То јасно
показују подаци, Сваки други случај до 25. година показује да је био на неком од славља
(...) Ни сањао нисма да су те матуре тако популарне", казао је Кон и додао да су на
пораст броја заражених утицала и славља после избора, али и скупови током
предизборне кампање, нарочито у Новом Пазару.

Подсетио је и да су 1. јуна у Београду била свега четири регистрована случаја заразе
коронавирусом, те да је попуштање мера било нужност, јер без тога "престаје живот".

2/5

Предраг Кон: Не осећам се пријатно због критике, али вирус нам је заједнички непријатељ; Ситуаци
петак, 24 јул 2020 21:52

"Када ми неко говори да јавно здравље не подразумева и праћење економије, у заблуди
је. Држати рестриктивне мере може свако, попуштати мере није лако, а поново вратити
мере такође је тешко. Та искуства ми нисмо имали досад. Ово је догађај који се не само у
мом рандом веку, него и дуже није догодио", истакао је Кон.

Поставља се питање шта раде те наше инспекције

Стога се посебно осврнуо на тренутну ситуацију која је у Београду, према неговим
речима, на ивици и лако може да склизне на погрешно страну.

"Имамо драстичне проблеме. Сада треба да причамо о санкцијама према онима који и
даље не спроводе мере. Велики број локала, чим су чули да се стабилизује стање,
почели су са продужавањем радног времена... Понеко направи славље на Калемегдану,
као што смо видели у медијима, и нико жив не реагује. Поставља се питање шта раде те
инспекције наше", казао је Кон.

Са толико пуно људи на једном простору, у Београду су бесконачне могућности да се
вирус пренесе, упозорио је он.

"Лјуди још увек, поготово млади, не схватају да је ово озбиљна борба за живот. Мора да
се санкционише на неки начин, мора неко то да контролише! Позивам државне органе да
више воде рачуна о овоме. Очиглендо је да избегавају. Ми немамо адекватну контролу",
констатовао је Кон и истакао да следи викенд када иначе попушта пажња, а када смо
раније имали полицијски час због чега сви морају да имају свест о томе да морају
избегавати контакте.

У Кризном штабу 40 људи, од тога само 10 из медицинске струке

Истакао је и да људи не схватају да Кризни штаб чини 40 људи, од којих су тек десет
медицински стручњаци - епидемилози, инфектолози, вирусолози и имунолози, те да
ситуација на Кризном штабу није црно-бела, односно да лекари "нису тако сервилни као
што се мисли".
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"Свако се бави својим послом, ја се стручно бавим епидемиологијом, политичари из
Кризног штаба баве се политиком. Покушавам да се овом поруком (потписника писма)
'уједињени против ковида', избегне политизација, али очиглендо то није могуће у сваком
тренутку"

"Свако се бави својим послом, ја се стручно бавим епидемиологијом, политичари из
Кризног штаба баве се политиком. Покушавам да се овом поруком (потписника писма)
'уједињени против ковида', избегне политизација, али очиглендо то није могуће у сваком
тренутку", констатовао је гост Дана уживо.

Кон је одбацио оцене да је стручни део Кризног штаба био исувише тих у односу на
политичаре, те да је лично више пута упозоравао на претећу епидемилошку ситуацију, те
да је једино што може да му се замери то што је био на годишњем одмору.

Истакао је и важност комуникације са јавношћу, наводећи да поједини чланови Кризног
штаба из медицинске струке мисле да комуникацију треба бојкотовати јер разна питања
новинара доживљавају као увреде.

"А ја лично сматрам да је неопходно непрекидно наставити комуникацију", казао је он.

Ковид база оријентациона, кад се саберу подаци бројке су веће

Упитан да ли се подаци који се саопштавају сваког дана на конферецнијама за новинаре
Кризног штаба односе на тестиране у последња 24 сата или обрађене тестове у
последња 24 сата, Кон је рекао да ни он сам "најискреније не зна".

"Ја у принципу почињем све више да користи податке лолакних завода и Градског
завода за јавно здравље (...) Кад се сабирају појединачни резултати које избацују
локални заводи виде се да је то већи број, јасно да је (оно што се саопштава из базе)
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оријентационо, и да морамо да имамо далеко бољу базу на коју се ослањамо", навео је
Кон.

Истакао је, међутим, да је важно да су информације локалних завода конхерентне са
информацијама из ковид базе, односно да показују приближно исти тренд.

"Тренд је изузетно важан и може да се прати. Екстремно је важно да се што пре дође до
новог система који је обећан. Ми морамо да рашчистимо то до краја", поручио је Кон
изразивши наду да ће се ускоро сваког дана у 15 сати саопштавати најтачнији могући
подаци.

(Н1)

Видети још: Доктор Бранко Сбутега одговара Кону: Немогуће бити на истој страни
са Кризним штабом који је изневерио логику професије и успоставио погрешан
систем вредности
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