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 Најконтроверзнији члан кризног штаба каже да се у Србији можда појавио нови вирус
који напада младе, а за Курир прича и како су проналаску вакцине најближи научници са
Оксфорда

  

  Изненађује да у последњих неколико дана имамо велики број младих људи који се
разболевају и имају обострану упалу плућа, а имамо и неочекивано високу смртност. За
свега 48 сати умрло је чак 17 људи. Постоји неколико различитих могућности - или се
коронавирус сада јавља у комбинацији са грипом, или смо поново добили онај
вирулентнији вирус из Италије и Швајцарске, или је то сасвим неки други вирус, каже у
интервјуу за Курир проф. др Бранимир Несторовић, пулмолог и начелник одељења за
алергологију и пулмологију Дечје клинике у Тиршовој.   

У разговору за наш лист, овај, по мишљењу многих најконтроверзнији члан кризног
штаба, прича о новим жариштима, улози Била Гејтса у епидемији коронавируса, али и о
томе зашто би његова колегиница у кризном штабу, др Дарија Кисић Тепавчевић, била
бољи министар здравља од њега.

  

- Ми сада нисмо у озбиљној ситуацији, али јесте интересантно да је толики број људи у
претходном периоду преминуо. Министарство здравља би требало да оформи групу и
заједно са патолозима анализира шта се десило, од чега су ти људи умрли.

  

Сви су очекивали да ће до овог периода коронавирус, малтене, нестати. Шта се
догодило?
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- Очекивали смо да ће бити заражених када све откључамо и скинемо мере. Много и
тестирамо, па је нормално да имамо много заражених. Нисмо имали среће ни с
временом, јер смо до пре неколико дана имали прилично ниске температуре за овај
период године.

  

Када очекујете да ће се тренутна жаришта смирити?

  

- Ако је ово што се сада дешава у Новом Пазару, Тутину и на другим местима иста појава
као што је била у претходном периоду, онда би ова жаришта требало да се угасе од
момента када се појаве за, отприлике, десет дана. То значи да би за око пет дана
требало да се смири Нови Пазар. У Врању је, са друге стране, другачија ситуација. Тамо
због бројних фабрика све време тиња корона, али би и тамо за неколико дана требало
да се смири ситуација. До средине јула, најкасније до краја, требало би да имамо само
спорадичне случајеве.

  

- Ово није за нас угрожавајућа ситуација, нити може да угрози здравствени систем. Ми
смо на врхунцу имали 160 људи на респиратору, а око 6.000 људи је хоспитализовано.
Сада имамо 1.300 хоспитализованих и око 80 људи на респиратору. Не би ваљало да све
капацитете вратимо на ковид, јер шта ћемо са оним другим пацијентима који треба да се
лече?! Имамо кардиоваскуларне пацијенте и оне са малигнитетом који већ три, четири
месеца имају проблема да добију помоћ.

  

Ко је најближи проналаску нове вакцине против коронавируса?

  

- Најближи томе су научници са Оксфорда. Руси и Кинези стално нешто најављују, али је
Оксфорд најближи. Вакцина коју прави фирма Била Гејтса је баш бедна. Ентони Фаучи,
водећи амерички стручњак за заразне болести, рекао је да је слабо ефикасна, тек 70
одсто, а да има много нежељених ефеката. У сваком случају, у току је трка за вакцину.
Чудна је Гејтсова изјава како се чека да дође посебно опасан свињски грип. Интересне
групе већ дуго праве грип и пандемије. Погледајте само, 2003. имали смо САРС, 2005.
птичји грип, 2007. имали смо еболу, 2009. свињски грип, па поново еболу, САРС и 2019.
корону. А циљ је, наравно, економски, да би се продавали лекови.

  

Путин је рекао да коронавирус није настао у лабораторији. Због чега ви мислите да
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јесте?

  

- Овај вирус је интересантан јер је високо инфективан. Он није много опасан, Швеђани су
пре неки дан саопштили да је смртност 0,1 одсто, а САД да је код њих 0,26 одсто. У овом
тренутку 99 одсто заражених на свету има благу клиничку слику. Међутим, он може да
зарази велики број људи, а онда је свакако и смртност велика. Што се Путина тиче, он је
имао своје интересе када је то рекао.

  

Шта се ново сазнало о коронавирусу, а није се знало раније?

  

- Истраживања су показала да они који немају симптоме не преносе болест, као и да се
деца практично не разболевају. Од почетка епидемије смо имали мање од 100
заражених малишана и ниједно није било на кисеонику и није имало тежу клиничку
слику. Што се тиче утицаја коронавируса на тестисе, то ћемо још да видимо. То су нека
истраживања која су радили Кинези и Јапанци.

  

  

Често сте на мети критика због, како кажу, контроверзних ставова. Да ли сте због
притиска, као др Предраг Кон, размишљали да дате оставку?

  

- Не. Не би ни било добро да сви имамо исто мишљење, јер ако сви исто мислимо, онда је
довољан само један члан. Увек кажем оно што мислим. С тим што, као и сви, некада
погрешно мислим. Али све што кажем, кажем на основу неких истраживања.
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Да ли вам је председник Вучић некада замерио што сте имали другачије мишљење
од остатка кризног штаба?

  

- Никада. Увек је саслушао моје мишљење. Некада се није слагао, али је увек исказивао
поштовање.

  

Је ли је тачно да су вам неки нудили паре да их упознате с председником?

  

- Тачно је. Нудили су ми паре. Прилазили су ми људи на улици и тражили да посредујем.
Било је и оних који нису хтели услугу, већ су имали неку идеју за бизнис. Наравно, тако
нешто никада нисам урадио, то не долази у обзир, то није моја прича и није мој посао.

  

Хоће ли др Дарија Кисић Тепавчевић у новој влади бити министар здравља, као
што кажу неке кладионице?

  

- Мислим да је она добар кандидат. Она је комплетан лекар. Дарија је била одличан
студент и има беспрекорну каријеру на факултету. Писала је радове, учествовала на
семинарима и радила на образовању. Волим да видим да добри студенти буду на
највишим позицијама. Занимљиво је, иако можда не делује тако у јавности, да су се наша
мишљења најчешће подударала на седницама кризног штаба. Ипак, највише бих волео да
министарка здравља буде Дана Грујичић. Она је мој фаворит за све. Енергична је,
оперативна, одличан лекар и има интегритет.

  

Да ли бисте ви прихватили министарску позицију?

  

- Не бих био добар министар, мени би то уништило живот. (смех) Више волим неке друге
ствари. Сада понови учим да свирам гитару. Преко 30 година нисам свирао. Вратио сам
се на блуз и брзо капирам. Чекам и мотор да ми стигне из Америке. Волим спору вожњу
и ветар у коси. Не бих могао као министар да возим мотор и свирам гитару, не би било у
реду.
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Како сте уписали медицину? Јесте ли размишљали о томе да се бавите нечим
другим?

  

- Уписао сам је случајно. Тачније, уписао ме је брат, који је већ завршио медицину. Био
сам вуковац и могао сам да бирам. Размишљао сам да студирам биологију или можда
психологију. Међутим, брат ми је рекао: „Што не одеш мало на море да се одмориш?“ Дао
ми је паре и док сам био тамо, узео је документа и уписао ме. Када сам се вратио, рекао
је: „Честитам ти!“ и више није било куд. Међутим, после ми се свидело и веома сам
заволео свој посао, јер ту има и психологије и биологије и других наука.

  

Када вам излази књига?

  

- Књига ми је и изашла и није. Књиговесци који повезују књигу су се скоро сви
поразболевали од короне и добио сам само 20 примерака. Остатак би требало да
добијем када сви буду оздравили.

  

Како сте реаговали када су вас позвали у кризни штаб?

  

- Звали су ме из Вучићевог кабинета да дођем на састанак на Андрићев венац. Био сам
изненађен, али сам прихватио. Када те позове председник, за мене је то част . Није
битно ко је председник. Већ 40 година се бавим овим послом и за мене је признање што
сам на крају каријере позван да будем саветник. Гледао сам да помогнем људима и
осећао бих грижу савести да се нисам укључио. Мрзео сам Слободана Милошевића, али
два пута сам се одазвао и њиховом позиву да радим за Владу.

  

Колико је тест на антитела поуздан?

  

- Врло је мало поуздан, јер показује антитела само код оних који су били тежи случајеви.
На крају и не знамо колико се људи разболело, јер су многи имали благу или никакву
клиничку слику. Потребно је, према неким истраживањима, око 43 одсто да бисмо стекли
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колективни имунитет. То би значило да је потребно да се два милиона људи у Србији
инфицира. Боље је да се сада заразимо него када се вирус врати на зиму са јачим
потенцијалом да убије више људи.

  

Шта би се десило да у самом старту нисмо уводили никакве мере?

  

- Било би много мртвих. Ми смо правили неке моделе шта би се десило и по томе би
између 2.500 и 3.500 људи умрло.

  

(Курир)
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