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Јасно је шта је био циљ Министарства здравља, рекао је епидемиолог Зоран
Радовановић говорећи о састанку министра Златибора Лончара са представницима
удружења Уједињени против ковида. Постојала је претња да у суботу увече много
хиљада људи у белом почне да шета улицама, да један број тих лекара представи
медијима на платоу, то је оно што је учинило да власт одједном од тих ирелевантних
непријатеља које треба смењивати, њих доживи као саговорнике, додао је. Прикривање
бројева оболелих је - успела подвала, каже.

  

  

Радовановић је рекао да ипак, власт не може тако брзо да се измени.

  

"Лончар јесте показао један степен уважањавања, али његова политика је јасна, то је
политика одуговлачења, дај да развучемо. Да ли ће бити реваншизма, то зависи од мојих
младих колега, сигуран сам да нису налетели на празна обећања, да ће инсистирати да
се начелници на ВМА врате, да се срамна пракса достављања спискова, тужакања,
прекине", казао је.
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Како је навео, лекари ће доставити министарству спискове свих потписника и пратиће
да ли ће се некоме од њих десити било шта лоше, и сигуран је да ће у томе истрајати.
"Обе стране су имале свој интрес, видећемо ко ће у том надгорњавању боље да прође",
закључује епидемиолог.

  

Говорећи о њиховим захтевима да буде смењен кризни штаб, Радовановић је рекао да
су му се колеге из тог штаба жалиле да се никада нису састали сами да сучеле ставове.
"Неки тврде да су на цедуљици пре обраћања новинарима добијали податак колико је
оболело или умрло пацијената, значи да су одлуке доносили несвесни епидемиолошке
ситуације, што је непојмљиво", казао је.

  

"3.000 лекара је скупило храброст да изрази незадовољство, од око 20.000 лекара.. тих
20.000 лекара и знатно више сестара и техничара у условима неорганизованости
система, успели су да изнесу терет борбе и у томе је њихова величина, они су по цену
радних места, шиканирања, понижавања, решили да ставе свој потпис", каже гост Новог
дана.

  

Ту је значај те иницијативе, додао је. Први пут у тој мери, како је навео, припадници
једне угледне и значајне струке изразавају своје организовано незадовољство.

  

"Проблем је што је друштвени систем на директорска места постављао људе не по
стручности него подаништву. До врхунца је дошло када су директори правили спискове
потписника и слали некоме. То је наша несрећа, кад постоје такви људи на функцијама
који пријављују своје колеге", каже Радовановић.

  

Он је рекао да је група младих лекара из дијаспоре, показала прави патриотизам када
се окупила и понудила помоћ влади Србије.

  

"Постоји скоро 80 њих који су магистри епидемиологије, статистике, народног здравља,
који су се удружили и пре неколико месеце послали премијерки предлог да помогну
знањем, искуством, да анализирају податке и да из њих извуку податке који ће бити пут
за даљу акцију.. али њима је неки административни службеник одговорио шта они то
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хоће", испричао је епидемиолог.

  

"Ту има лекара из Србије, са Косова, 79 особа које су понудли да нам се нађу на услузи,
направљен је програм на пет страна онога што је потребно да се уради да би се
успешније борило против ковида 19. То је прави патриотизам, а не кад ви умислите да
вам је дужност да фалсификујете податке да би сте се приказали бољим него што
јесте", истакао је он.

  

Према његовим речима, прикривање бројева о оболелима од коронавируса је успела
акција и "подвала енормних размера".

    

Само у јулу разлика у бројевима Кризног штаба и података по окрузима је у неколико
хиљада, казао је.

  

"То је сулуда идеја да се каже како смо лидери у региону, најбољи, ми смо само у јулу
сакрили тј приказали да смо урадили више од 100.000 тестова него што смо урадли.. то
је измишљено, ти тестови или нису урађени или су били серолошки тестови које није
требало ни радити, повећаван је број тестова, с друге сакриван број оболелилх и
умрлих", закључио је.

  

(Н1)
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