Зоран Радовановић: Многе лекаре јако погодила изјава Кона, неки прете да ће га тужити без обзир
среда, 13 јануар 2021 13:52

Епидемиолог Зоран Радовановић изјавио је у Новом дану да су епидемиолошке мере
које су уведене пре Нове године дале резултате, као и да због пада заражених треба
инсистирати на њиховом продужавању, јер се веома лако може десити да се ситуација
погорша ако се грађани "опусте". Као прилику за погоршање ситуације наводи прославу
Нове године по Јулијанском календару. Каже и да је многе лекаре јако погодила изјава
Предрага Кона и да без обзира на накнадну модификацију те изјаве, неки од лекара
прете да ће га тужити.

„Ми смо на путу да се ситуација стабилизује. Крива епидемиолошка је силазна, и још увек
лако може нешто да је поремети. Да је допуштено да се Нова година по Јулијанском
календару прославља ‘распојасано’, ми би смо на том крају криве имали пораст. Дакле,
ми морамо да инсистирамо да мере које су предузимане опстану и даље. Далеко смо од
стабилне епидемилошке ситуације“, навео је Радовановић.

Додаје да ће се такав процес наставити у наредним седмицама, као и да је најважније
да је боља ситуација него што је била.

Он је оценио да су мере које су важиле за Нову годину, биле разумне, без обзира што су
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разочарале неке грађане.

„Добро је што није дозвољено да се традиционално прославља Нова година, јер би
несумњиво дошло до знатнијег пораста оболевања“, сматра Радовановић.

Говорећи о почетку рада школа каже да морамо да се бринемо о деци јер су изгубила
готово читаву календарску годину због пандемије.

„То је ненадокнадив губитак што се тиче образовања, тако да морају да се врате да уче.
За разлику од грипа, где су деца и омладина кључни за заражавање и преношење
заразе, овде та узрасна група има мањи значај. Ту постоји одрешени ризик, али настава
мора да се одвија“, уверен је Радовановић.

Он је изразио наду да ће се епидемиолошка ситуација додатно поправити, како би се
одлазак ђака у школе потпуно нормализовао.

Коментаришући високу смртност лекара за време епидемије код нас, каже да да је
последица стања у здравству.

„Ми знамо за барем 73 умрла лекара захваљујући Синдикату лекара и фармацеута. Са
удружењем медицинских сестара и медициснких техничара није тако, они нису изашли
са тим подацима. Али, по ономе што знамо, сигурно је да су не само медицински
техничари, већ да је и немедицинско особље оболевало и умирало“, каже он.

Према његовим речима, суштина је да сузбијање болничких инфекција ни пре код нас
није било на завидном нивоу, и сходно томе да смо међу насиромашнијим земљама у
Европи, то се одразило и на здравство.

Ми смо друштво где за мишљење можете доживети велике непријатности
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Упозорио је да су се бројни лекари од почетка епидемије жалили на услове у којима
раде, али је већина инсистирала на анонимности.

„Да се не заваравамо, ми смо средина и друштво где за изражено мишљење можете
доживети јако велике непријатности“, каже он и додаје да када се узме све у обзир не
чуди да смо ми земља која по броју становника има највећи број умрлих лекара у Европи,
а вероватно и у свету.

Он је говорећи о изјави Предрага Кона о узроцима смрти лекара рекао да је та изјава
јако узнемирила неке лекаре из црвене зоне.

„Ја сам чуо те изјаве и заиста је колега Кон рекао да се лекари често заражавају на
кафе паузама. Замислите да нека лекарка са скафандером узме да пије кафу. Она би је
просула, технички не би могла да је пије. Знам те људе, и неки од њих сатима, пре него
што дођу на посао, не уносе течност, зато што немају начина да наредних седам, осам
сати оду до тоалета“, наводи Радовановић.

Каже да је многе лекаре јако погодила изјава Предрага Кона и да без обзира на
накнадну модификацију те изјаве, неки од лекара прете да ће га тужити.

Радовановић је говорећи о страху лекара да приме вакцину рекао да је то „одраз једне
озбиљне социопатологије“.

„То се прелива са лекара на грађане, и са грађана на лекаре. Ту неку ‘припремну
баражну паљбу’ обавило је неколико лекара са академским звањима, који су тврдили
разноразне бесмислице. Онда су се неки на слепо опредељивали, па су тако само за
руску вакцину. Прво, то је неетички, јер тврдите нешто шо не знате. Друго, уносите
идеолошке флоскуле у здравствено просвећивање, јер је то порука која иде грађанима“,
каже Радовановић.
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Он је акцију здравственог система о одабиру вакцине за примање назвао бесмисленом,
јер је веома тешко утвдити разлике између вакцина. Каже да то тешко могу да знају и
стручњаци, а сходно томе обични грађани још мање.

„Узимите било коју вакцину која је доступна. Најважније је бити што пре заштићен“,
закључио је он.
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