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Члан Кризног штаба за борбу против коронавируса Предраг Кон одговорио је
професору Зорану Радовановићу који је оптужио штаб за прикривање правог броја
заражених и преминулих - поручио је "штаблијама" да треба да упуте извињење народу.
Кон одговара да није учествовао у било каквој завери или свесном лажирању и поручује
да ће „радити на овом послу до разрешења, евентуалне тешке здравствене спречености,
или до престанка пандемијске претње у складу са Хипократовом заклетвом и својом
професионалном обавезом".

  

  

Статус на друштвеним мрежама којим је Кон одговорио Радовановићу преносимо вам у
целости.

  

Професоре Радовановићу, нема ни говора да сам учествовао у било каквој завери или
свесном лажирању било којег податка у току ове пандемије. Све време радим на томе да
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се до краја рашчисте грешке, посебно у области информатичке подршке, са којом смо, на
овај начин, радили први пут. Једину одговорност коју прихватам је што сам био на
планираном одмору од 10 до 19. јуна. По повратку 20. јуна сам написао писмо упозорења
Влади републике Србије. Тешкоће у раду са базом Ковид 19, по изјави мојих сарадника
почињу средином јуна, пре тога их није било.

  

  

Експерти СЗО, које предлажете да се позову су по мом мишљењу увек добро дошли.
Уосталом све “школе” и курсеве СЗО у вези припрема за пандемијске ситуације сам
прошао. На многима сам врло активно учествовао и давао допринос својим
презентацијама.

  

Остајем на овом послу до разрешења, евентуалне тешке здравствене спречености или
до престанка пандемијске претње у складу са Хипократовом заклетвом и својом
професионалном обавезом.

  

Професор Зоран Радовановић, обратио се путем друштвених мрежа колегама из
Кризног штаба за борбу против ковида, и послао им више него оштру поруку: Брука је
велика, нађите снаге да се извините овом народу! Шибицарење са оболелима и умрлима
превршило је меру.

  

Радовановић није штедео речи и члановима Кризног штаба спочитао је и то да смо
“проваљени и обрукани у свету”.

  

“Свима нам је била дужност да подржавамо наше колеге бачене у ватру против
епидемијске борбе. Граница подршке била је поштено обављање посла, макар уз
прављење мањих или већих грешака. Међутим, шибицарење са оболелима и умрлима
превршило је меру. Остајем при констатацији да је то вероватно највећа превара током
више од 800 година постојања српске медицине. Проваљени смо и обрукали смо се у
свету”, написао је Радовановић на Фејсбуку.
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Он инсистира на прецизној статистици.

  

“Очекивало се да Кризни штаб призна недело и почне да нам даје тачне податке. Уместо
тога, уследиле су констатције како се, ето, деси по нека грешка у систему, као да је,
рецимо, саопштаван број од 327, уместо 329 новозаражених”, каже Радовановић.

  

(Нова.рс)

  

Видети још:  Зоран Радовановић поручио члановима Кризног Штаба: Трговина
мртвим душама - брука је велика, извините се народу, шибицарење са оболелима и
умрлима превршило је меру
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