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Председник Србије Алесандар Вучић и министар здравља Златибор Лочар демантовали
су тврдње Петра Ђурића, који је у директном укључењу на Н1 изјавио да је "његов отац
умро од короне, чекајући респиратор". Међутим, лекарски налаз који је Ђурић поделио
са својим пријатељима на Фејсбуку говори супротно.

  

  

“Лекари су се борили до последњег секунда. Ми у Земунској болници имамо
респираторе, мислим да је трећа по броју респиратора. Реч је о лицу врло лоше
прошлости, осуђиваном за кривична дела. Друго лице је Слоба Робија, вишеструко
осуђивано лице. Немојте такве да представљате као јунаке, знамо с ким имамо посла.
Оне који професору Базићу гурају прсте у уста и говоре курво, немојте ми представљати
као јунаке”, рекао је Вучић.19

  

И Златибор Лончар био је сличног става, наводећи да је “све покушавано да се спасе
живот, али на жалост није дало резултате”.

  

“Болница Земун од првог момента има 75 респиратора и никада у употреби није било
више од 30 машина. Отац младића је третиран по свим стандардима, био је и на
неинвазној и на инвазивној терапији… покушано је све, али на жалост није дало
резултате”, навео је министар.

  

Међутим, у историји тренутног лечења, документу који је Петар објавио на свом
профиле, јасно су изнети супротни подаци.
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    “09.04. 2020. – 11:58 Консултован анестезиолог, индиковано је превођење уреспираторни центар, чека се слободно место; 03:08 – Афебрилан сО2 86%,контактиран анестезиолог из Респираторног центра ради превођења – тренутно немаслободних места, те се лечење наставља у ЈИН”, стоји у делу историје лечења.  У овом документу пише да је пацијент 12.04. 2020. године био на “пријему уреспираторни центар”.  “Пацијент на пријему у респираторни центар, без каротидног пулса, без сопственогдисања, цијанотичам. На континуираном ЕКГ монитору 5 мин без срчане радње.Констатујем ЕXИТУС ЛЕТАЛИС”, стоји у делу који је написала др Миријана Младеновић.  Пацијент Љубиша Ђурић примљен је у КБЦ Земун 28.03., а преминуо је 13 дана касније,чекајући да буде прикључен на респиратор, што је и приказано у историји лечења.  (Н1)  
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