Владимир Гајић Вучићу: Јадниче, коме ти можеш брутално да одговориш? Изузев да добије 7 мета
субота, 28 новембар 2020 19:50

Реагујући на изјаву председника Србије Александра Вучића како би "брутално
одговорио" на тврдњу доктора Радета Панића да је здравствени систем у Србији већ
"пукао", адвокат и члан Народне странке Владимир Гајић је упитао шефа српске државе
коме он може да одговори на тај начин, називајући га јадником.

“Коме ти јадниче можеш брутално да одговориш? Изузев да добије 7 метака у леђа”,
написао је Гајић.

На питање Нова.рс, због чега се на овакав начин обратио Вучићу, Гајић је навео да је
био изиритиран изјавом председника Србије.
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“Доктор Панић се пре неки дан заплакао над судбином својих болесника. Вучић
свакодневно вређа своје грађане, а сад се, у овом случају, као уздржао бруталног
одговора. То је трагикомично. Његов одговор може само да буде један од многобројних
из арсенала кукавичких одговора које су радикали одувек упућивали слабијима, женама,
пензионерима, мањинама. То је њихов стил”, нагласио је Гајић.

Подсетимо, председник Србије Александар Вучић, упитан да прокоментарише изјаву
председника Синдиката лекара и фармацеута Радета Панића да је здравствени систем
Србије “пукао”, казао да би одговорио “брутално” да није председник државе.

“Да нисам председник одговорио бих брутално, овако ћу само да кажем – срамота. Наш
здравствени систем је у тешкој ситуацији, али напредује сваког дана и рађа хероје и
праве јунаке. Хвала свим тим људима који гледају да помогну пацијентима, а не онима
који гледају како ће да сруше своју државу и здравствени систем”, рекао је шеф српске
државе на данашњем представљању тенкова Т-72МС у Касарни “Мија Станимировић” у
Нишу.

Претходног дана је доктор Панић ј заплакао гостујући на телевизији Н1, кад је уједно и
изјавио да је здравствени систем у Србији и “званично пукао”, те да се са мерама против
коронавируса много каснило.

“Здравствени систем Србије је званично пукао. Чујете да сам веома узбуђен. Јуче сам
био у ситуацији каква се дешавала у Италији. У свом професионалном веку нисам
очекивао да ћу доћи у такву ситуацију, нисам имао места за људе које ми у медицини
сматрамо младима, нити сам имао где да их транспортујем”, видно потресен каже Панић
који тренутно ради у “црвеној зони” и додаје да је ситуација гора него у јулу, да
“клиничке слике пацијената постају теже… више је младих људи и огроман је број
оболелих и нисмо баш успешни у лечењу у интензивној нези, велика је смртност кад
пацијент дође у најтеже стање”, навео је Панић.

На његову изјаву се затим осврнуо епидемилог Предраг Кон, који је истакао да
здравствени систем у Србији “није пукао”.

“Одговорно тврдим, на основу података које имам, да нема ни говора о пуцању
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здравственог система”, рекао је Кон на јучерашњој седници Кризног штаба.

(Нова.рс)

Видети још: Александар Вучић: Србију очекује још један тежак дан, посебно по
броју мртвих од коронавируса; Панићу бих одговорио брутално да нисам
председник државе
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