
Зоран Радовановић: По нервози последњих дана међу медицинским члановима Кризног штаба, изгледа јасно да је епидемиолошка ситуација лошија него што се приказује
петак, 05 март 2021 16:47

Професор Зоран Радовановић, пред данашњу седницу Кризног штаба, поручује да
се не слаже са "мистификацијом - или ванредно стање или ништа". Он подсећа да
се ванредно стање по Уставу уводи када је опстанак државе у питању, када је крајње
драматично. Као законска могућност, истиче он, постоји и ванредна ситуацију, која
омогућава спровођење енергичних и целисходних мера. Пред данашњу седницу
Кризног штаба, он напомиње и да у епидемиолошким мерама не треба да идемо
мимо света.

  

“Констатација која се чула да без ванредног стања ми не можемо ништа, то једноставно
није тачно. Многи правници су указали да Закон о заштити становништва од заразних
болести јасно предвиђа  и даје велика овлашћења министру здравља да спроводи врло
енергичне мере – да ограничава кретање, наређује, спречава, све је то јасно набројано.
Као крунски аргумент, ми смо на основу тог закона и држећи се ванредне ситуације 72′
године успешно сузбили вариолу веру. Нема разлога за тим изврдавањем – нема
ванредног стања па смо несрећни и немоћни. То је једна демагошка порука и објашњење
зашто не предузимамо одговарајуће мере, а законска регулатива нам то омогућава”,
наводи професор Радовановић.
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  Он напомиње да ограничење кретања, које се своди на полицијски час, може да сеуведе и сада по постојећим прописима у ванредној ситиацији – не треба нам за тованредно стање.  Да би се донеле праве мере, потребни су и прави подаци, истиче искусни епидемиолог.  “Ја сам скептичан према званичним бројевима. Мислим да је горе него што званичниподаци приказују. Да бих доносио комптентне одлуке, морао бих да имам увид у стварнеподатке. По нервози која се последњих дана јавља међу медицинским члановимаКризног штаба, изгледа јасно да је епидемиолошка ситиација лошија него шро сеприказје”, примећује наш саговорник.  Он подсећа и на списак мера које је удружење Уједињени против ковида упутилонадлежним медицинским институцијама још у неовембру.  У том плану удружење је све прецизно набројано. То је оно што се ради у Европи, нетреба ми да проналазимо неке сопствене путеве. Кад год смо хтели да будемооригинални и мимо света, онда смо награбусули”, закључује Радовановић.  (НоваС)    
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