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 Анестезиолог и председник Синдиката лекара и фармацеута Србије Раде Панић
изјавио је да би лекари из Кризног штаба овог тренутка требало да се повуку из
Кризног штаба ако не могу да се изборе да струка буде изнад политике. Оцењује и
да ситуација са коронавирусом још није толико драматична као у новембру и
децембру, али да статистички модели и оно што се тренутно дешава, као и изјаве
званичника, говоре да ћемо највероватније ући у исту ситуацију. "Бојкотујумо
отварање тржних центара, идења на журке и скијање, сачувајмо наше здравље,
поручује Панић.

  Панић је рекао за Н1 да је чуо да се у краљевачкој болници, у којој ради, планира
отварање још једног ковид одељења, поред постојећег, као и да добија информације да
нема места за све пацијенте у болници.   

„Само у току претходна два дана добио сам молбе са три различите стране што за помоћ
при прегледу паијената што за смештај у болницу, очигледно и даље важи правило да
пацијенти који морају у болницу се враћају кући“, рекао је Панић.

  

Упитан како онда оцењује изјаву државног секретара Мирсада Ђерлека да би маске
могли да скинемо за четири месеца, Панић каже да он већ недељама уназад показује
недовољно стручног знања и да није сигуран да ли он заиста тако мисли или му је
речено да тако каже.
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Питање је, додаје, и како је Ђерлек дошао на место државног секретара и изразио је
сумњу да је он сакрио податке шта се дешава у Новом Пазару, па је зато награђен.

  

Говорећи о наступу Ђерлека и инциденту испред министарства здравља када је Панић,
заједно са др Зораном Радовановићем, држао конференцију за новинаре, оцењује да је
врх оних који би требало да одговарају за здравствени систем посветио пажњу тој
конференцији и успео у томе да се не чује оно што су он и Радовановић говорили.

  

Зашто нико није реаговао на податке о броју смрти?

  

„Да поновим, СБПОК-у сам за период новембар и децембар предао 150 потврда о смрти
пацијената који су преминули у ковид зони у Краљеву, док је Градски завод за јавно
здравље јавио 93, и сада што не реагују власти, што не реагује министарство, Лекарска
комора Србије, Српско лекарско друштво? То сам све очекивао, али нисам очекивао да
не реагују грађани“, рекао је Панић.

  

Он је оценио и да струка не реагује у недовољном броју и позвао је све колеге да то
учине, „јер закони говоре да ако имате информацију да неко обмањује јавност, дужни
сте да то пријавите надлежним органима“.

  

„Многе колеге имају податке о смрти у црвеним зонама, ако имате бројке које се разлику
од оних које јављају званичници, дужни сте да то пријавите или постајете саучесници“,
поручио је Панић, који је позвао и грађане да учине исто.

  

Подсетио је и да га државно јавно тужилаштво дало налог за његово испитивање после
скоро две године од интервјуа у НИН-у где је рекао да се власт ставља изнад живота и
здравља грађана.

  

„То је прича око одржавања и атеста, потврда о функционалној исправности и безбедној
употреби респиратора и апарата за анестезију у краљевачкој болници, а тада смо имали
штрајк десет месеци, мирно решавање радног спора…Између осталог у тренутку када се
у Краљеву спрема штрајк, мене зове 29. новембар да дајем изјаве и тад сам им рекао:
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Зашто сте ме звали у овом тренутку? Угрожавате 300.000 људи које краљевачка
регионална болница покрива. Знате зашто? Покушали су да омету да не успемо, све
време се труде да ме склоне, али не одустајем, ни СЛФС неће одустати да износи
чињенице која има“, рекао је Панић.

  

Да ли војска командује здравственим радницима у Арени?

  

Он је пренео и „један од драматичних података у последња два дана који још није
проверен“.

  

„Али, искористићу прилику да поставим јавно питање да ли је истина да у привременој
болници Арена и даље војска командује здравственим радницима и да их присиљава да
буду осам сати под скафандерима, да им прете и да се спроводи неки војни режим над
исцрпљеним здравственим радницима“, рекао је Панић.

  

Он је рекао и ово:

  

„Када се сетим оног страшног снимка где некоме ломе обе руке у лакту и сада причају да
су знали да је неко секао људе у Србији а да на то није реаговано и сада нам се прети
сензационалистички да ће се сазнати нешто што ће шокирати читав свет, да ли то неко
жели да психичко здравље грађана Србије, да јавно здравље до краја угрози, хоће ли то
и нама моћи да се деси јер су они то толерисали имају људе који могу то да изврше“,
рекао је панић и поручио да Европа хитно мора да размисли да ли ће овој власти и даље
да даје новац да може да опстаје и ради ово што нам ради.

  

Истакао је и да су јавности Србије неопходни прави подаци о бројевима заражених и
пеминулих да би грађани схватили да није шала, да не треба ићи на скијање, журке и
отварање тржних центара.

  

Позвао је све да се уозбиље „још ових шест, до десет месеци колико ће бити вероватно
интензивирано обољевање“.
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Крај епидемије на пролеће следеће године

  

„Да ли грађани не разумеју колико је ова власт неозбиљна?“ , запитао је Панић и позвао
на бојкот журки, скијалишта и тржних центара док не дочекамо крај епидемије.

  

Каже и да предвиђа да ће се епидемија потпуно смирити на прелеће следеће године
када будемо имали довољно колективног имунитета и кад ћемо имати нове лекове којим
ћемо моћи да се боримо против вируса.

  

Оценио је и да Кризни штаб од почетка греши са мерама и активностима, да је формиран
нелегитимно Кризни штаб и да је проблем што су лекари у њему изгубили кредибилитет
или су нашли лични интерес да би продали општи интерес.

  

Пренео је и нови податак да је преминуо 110 лекара, а да се не зна с број преминулих
медицинских сестара и техичара. „Сигурни будите да ће одговарати за то и власти али и
колеге које су дозволиле да се ово дешава“, рекао је Панић.

  

Кризни штаб да се повуче овог тренутка

  

Оценио је и да би Кон, Горану Весићу и другим политичарима у Кризном штабу требало
да следећи пут каже да од власти није добио шта је требало од података да би
предложио адекватне мере. „Нек’ се колеге повуку из Кризног штаба ако не могу да се
изборе да струка буде изнад политике, то овог тренутка треба да се деси“, рекао је.

  

„Подсећам и истражне органе и безбедносне, полицију подсећам са којима сам имао
добру сарадњу, подсећам и јавно тужилаштво и судство, ако не буду радили свој посао,
оно зашта их плаћамо, народ ће их присилити да то раде“, рекао је.
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Каже да Кризном штабу замера највише непознавање закона и прихватање да седе у
неком телу које је полулегитимно. Поручио им је да све могу да нађу у законима и
прочитају ко има какву надлежност, шта је чија дужност. „И надам се да ће одговарати
што су прихватили да раде са лажним подацима, а још горе ако знају праве податке и
што су допустили да нас ова власт води кроз епидемију као слепе“, рекао је Панић.

  

„А Ђерлек кад каже да неко хоће да уништи министра да би одмогао председнику
репубилке, хтео је да каже да министар крије податке и да је главни организаор свега
овога“.

  

„Када сам причао са СБПОК, нису хтели телефоном да причамо јер су знали да још неко
слуша. То што је Ђерлек изговорио су моје речи у приватном разговору – тражимо смену
министра Лончара, зна се да је имао везе са криминалним клановима, а када њега
сменимо, биће у проблему и Вучић јер неће имати више ко да ради прљаве послове у
здравству“, рекао је Панић.

  

(Н1)
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