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Епидемиолог Зоран Радовановић оценио је да приватним лабораторијама није
дозвољено да раде ПЦР тестове да се не би проблематизовала разлика зашто то
тестирање кошта на захтев грађана 50 евра ако се зна да је цена тог теста 10 евра.
Приватницима се, како тврди овај епидемиолог, не дозвољава да раде ПЦР тестове, јер
онда не би могла да се прикрива истина о броју заражених.

  

  

Радовановић је у својој колумни за Данас, коју је пренео на свом Фејсбук профилу,
позвао Кризни штаб да тестира све више људи.

  

“Зашто већ недељама постављамо врло високе критеријуме за тестирање, па већина
болесника бива враћена кући без провере основане сумње на ковид 19? Скуп је тест од
10 евра?” пита Радовановић у својој колумни.
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На то је у коментарима уследило питање: “Др Радовановић рече да ПЦР тест кошта 10€,
а кад га ради држава на лични захтев 50€. Где се губи 40€?”.

  

Радовановић одговара да је то “један од разлога што приватницима није дозвољено да
раде ПЦР тест (уз луда објашњења, као што су наводна неопремљеност,
незаинтересованост, некомпетентност итд.)”.

  

“Други разлог је скривање истине: ако би приватници налазили да је сваки други
испитаник позитиван, поставило би се питање како је тај проценат званично
десетоструко нижи у државним лабораторијама” закључио је Радовановић.

  

Како је Нова.рс већ писала након бројних најава из Кризног штаба да ће и приватне
лабораторије моћи да раде ПЦР тестове и коначног отварања могућности да за то
аплицирају крајем јула, онима који су одлучили да се пријаве за тај посао стигао је
апсурдан одговор – да дозволу не могу добити јер су приватници.

  

Из Асоцијације приватних здравствених установа (АПЗУ) објаснили су за Нова.рс да су
се након што је Министарство здравља, крајем јула, на свом сајту објавило обрасце за
издавање потврђујућег решења за ПЦР, пријавиле две лабораторије.

  

 “Обе лабораторије које су до сада поднеле захтев за потврђујуће решење за ПЦР
тестирање на ЦОВИД 19 су почетком ове недеље добиле решења о обустављању
поступка због непостојања услова за даље вођење поступка”, наводе из АПЗУ.

  

Министарство је у образложењу лабораторијама које су аплицирале навело да је
“одлуком о проглашењу болести изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 заразном бочешћу
прописано да се тестирање становништва на присуство вируса врши у свим
микробиолошким лабораторијама здравствених установа у јавној својини”.

  

“Како је подносилац приватна пракса основана средствима у приватној својини не
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постоје услови да се покренути поступак за добијање даље води”, објаснили су из
Министарства приватним лабораторијама.

  

Подсећамо да је почетком епидемије коронавируса Влада Србије донела одлука да је
набавка медицинског материјала неопходног за лечење могућа и без спровођења
процедуре јавних набавки, па јавност нема увид у цене по којима се набављају ни ПЦР
тестови, респиратори и друга медицинска опрема.

  

(Нова.рс)
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