
Златибор Лончар: Нашли смо гомилу рецепата за ивермектин - одговараће лекари који су га препоручивали, као и апотеке: Стиже нови, експериментални Фајзеров лек, који смањује ризик од хоспитализације и смрти од ковида
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Министар здравља Златибор Лончар рекао је данас да ће одговарати сви они који крше
Закон, па тако и лекари који су препоручивали "Ивермектин", али и они који су га
продавали.

  

  
  

Држава ће реаговати на све оно што крши Закон и правила ове државе, не само против
тих лекара који су препоручивали “Ивермектин“ већ и против апотека јер смо нашли
апотеке које су продавале тај лек. Нашли смо гомилу рецепата на којима је преписиван
“Ивермектин“, лек који не сме да се преписује, који не сме да се користи

    

„Ја сам обећао да ће држава реаговати на све оно што крши Закон и правила ове
државе, не само против тих лекара који су препоручивали “Ивермектин“ већ и против
апотека јер смо нашли апотеке, људи су нам пријављивали апотеке, које су продавале
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тај лек. Инспекција је ушла у њих и нашли смо гомилу рецепата на којима је преписиван
“Ивермектин“, лек који не сме да се преписује, који не сме да се користи“, наводи
Златибор Лончар.

  

Министар грађанима поручује да се држе званичне медицине и ставова Медицинског
факултета јер, како каже, једино тако неће погрешити.

  

Подсетимо, Лекарска комора Србије је по пријави здравствене инспекције, а по
службеној дужности покренула је поступак пред судом части, против лекара за које
постоји основана сумња да су саветовали и лечили пацијенте од ковид-19 инфекције
леком „ивермектин“. Лекари могу изгубити лиценцу, али и кривично одговарати због
кршења закона.

  

Стиже нови лек против ковида, смањује ризик од хоспитализације и смрти

  

Експериментални лек за лечење коронавируса, који је развила америчка компаније
"Фајзер", смањује ризик од хоспитализације и смрти код пацијената чије је здравље већ
угрожено за 89 одсто, показала су клиничка испитивања. Министар здравља Златибор
Лончар навео је за РТС да је управо потписан уговор са представницима те компаније о
дистрибуцији тог лека Србији.

  

Овај лек блокира ензим који је потребан коронавирусу да би се умножавао. Као резултат
тога-смањује се и смртност и хоспитализација.

  

„Ми смо трећа земља у свету која је потписала уговор, договорила се са ‘Фајзером’ и
први ћемо имати тај лек који има 89 процената успешности за избегавање болничког
лечења и тежих компликација“, рекао је за РТС министар здравља.

  

Наводи да је ипак, вакцина и даље примарно оружје у борби са вирусом.
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„Ми се не боримо за то да дођемо у фазу да се неко разболи па да би се лечио већ се
боримо за то да не дође уопште до тога него да се људи вакцинишу и да не дођу уопште
у фазу да морају да користе било који лек. А ово је нека наша одговорност као државе и
успех државе који смо обећли и који испуњавамо“, рекао је Лончар.

  

Лекарска комора Србије покренула је поступак пред Судом части против 18 лекара који
су препоручивали „ивермектина“, а министар наводи да ће одговарати сви они који крше
Закон.

  
  

Ми све ово радимо из једног јединог разлога – да спасимо људима живот и здравље, а
не да би експериментисали и да би неко био много паметан

    

„Ја сам обећао да ће држава реаговати на све оно што крши Закон и правила ове
државе, не само против тих лекара који су препоручивали ‘ивермектин’ већ и против
апотека јер смо нашли апотеке, људи су нам пријављивали апотеке које су продавале тај
лек. Инспекција је ушла у њих и нашли смо гомилу рецепата на којима је преписиван
‘ивермектин’, лек који не сме да се преписује, који не сме да се користи“, наводи Лончар.

  

Грађанима поручује да се држе званичне медицине и ставова Медицинског факултета
јер, како каже, једино тако неће погрешити.

  

„Ми све ово радимо из једног јединог разлога – да спасимо људима живот и здравље, а
не да би експериментисали и да би неко био много паметан“, истиче Лончар.

  

Најавио је нова запошљавања медицинара у наредних неколико недеља.

  

(Танјуг, Фонет)
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