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Министар здравља Србије Томица Милосављевић изјавио је да је погрешно и
неодговорно говорити о пандемији вируса грипа Х1Н1 као лажној, и да захтеви за
његовом сменом који су базирани на тим тврдњама, немају за циљ решавање проблема
већ дизање прашине.

  

"Ако би се о пандемији у овом тренутку говорило на начин омаловажавања, тиме би се
омаловажио велики број жртава и тешко оболелих, као и напори професионалаца широм
света да изађу на крај са новом ситуацијом изазваном до сада неописаним вирусом",
рекао је Милосављевић Танјугу.

  

"Да ли је СЗО била под неодговарајућим утицајем фармацеутске индустрије? Свакако
не", рекао је министар, и додао да је СЗО од почетка разматрала сва питања са
стручњацима, као и да је препознала да "у досезању тако широке групе стручњака и
интереса група увек постоји ризик од потенцијалног сукоба интереса".

  

Светска здравствене организације није била под непримереним утицајем фармацеутске
индустрије у вези са пандемијом и одговором на пандемију новог грипа Х1Н1, поручено
је данас из СЗО.

  

Специјализована агенција УН саопштила како су научно погрешни и историјски нетачни
наводи да је СЗО створила "лажну пандемију" како би донела економску добит
индустрији, пренело Министарство здравља Србије изјаву за јавност СЗО.

  

У Женеви је у суботу завршено 126. заседање Извршног одбора СЗО на коме је
учествовао и министар здравља у Влади Србије.

  

Чланови Извршног одбора су, између осталог, разговарали и о пандемији вируса А Х1Н1.

  

У изјави се истиче да је пружање независних савета државама чланицама СЗО веома
важна функција агенције и да је она "штити од свих неадекватних утицаја".
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СЗО је истакла да је сарадња на светском нивоу са низом партнера, укључујући и
приватни сектор, данас и убудуће од суштинског значаја за остваривање циљева јавног
здравља

  

Зато су успостављени многи заштитни механизми како би се управљало сукобом
интереса или могућим сукобом интереса међу члановима саветодавних и експертских
комисија у СЗО, наведено је у изјави.

  

Стручни саветници, истиче се у изјави, дају СЗО потписану изјаву о сукобу интереса, у
којој детаљно описују било какве професионалне или финансијске интересе који би
могли да утичу на непристрасност њиховог стручног савета.

  

(РТС)
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