
Предраг Кон: Немогуће је да избегнемо нови сој короне; Нисам ја ничији, моја бланко оставка је увек спремна; Зоран Гојковић: Кинеска вакцина сутра стиже у Србију
петак, 15 јануар 2021 20:56

У Србију сутра стиже контигент кинеске вакцине, у Агенцији за лекове већ је започета
процедура контроле да ли вакцина одговора свим стандардима и очекујемо ако то прође
успешно очекујемо да ћемо већ у недељу или понедељак почети са вакцинацијом,
најавио је покрајински секретар за здравство Зоран Гојковић.

  

  

У последња 24 сата умрла је 21 особа, тестирано је 10.961 грађани, од тога је 1751
позитивних. На респираторима је 196 пацијената.

  

По градовима у Београду 473, Нови Сад 90, Ниш 56 и остали градови испод 50 нових
заражених.
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"Има неких који кажу да им више нисам колега. Они мени јесу колеге. Нисам ја ничији, то
да се запамти, ја сам овде да браним ову земљу од вируса. Одавде идем истог момента
уколико неко мисли да не задовљавам у тој борби, бланко оставка је увек спремна"
поручио је члан Кризног штаба Предраг Кон коментаришући реакције јавности на његову
изјаву дату нашем порталу када је на питање о разлозима умирања лекара оболелих од
ковида одговорио да су се лекари заражавали и на паузама за кафу.

  

Кон је о овоме говорио на крају конференције за новинаре Кризног штаба и
одговарајући на питање које му је поставио водитељ конфренције, а не неко од
новинара који су присуствовали том догађају.

  

Он је рекао да је у питању “један озбиљан интервју са којим сам био јако задовољан”.

  

 “Али када видите наслов који не одговара имате потребу да објасните шта се дешава.
Ево и сада се уземиравам када мислим о томе, то дубоко погађа сваког од нас.
Доживљавам да је тај наслов са намером направљен да би у довео прво мене лично, а и
остали део Кризног штаба у сукоб са колегама. Ја бих све дао за те колеге, руку било
шта, све. Ако мисли неко да једини он има право на емоције, онда живи у тешкој заблуди”
рекао је Кон коментаришући реакције на његову изјаву нашем порталу.

  

Он наводи да је прво што је рекао у поменутом интервју да је ће се озбиљно приступити
чињеници да је толико лекара умрло, као и да је све остало касније била прича о томе
где је дошло до заражавања.

  

“На друштвеним мрежама се понавља да је речено нешто што није речено. Ако неко
мисли да су те кратке паузе за храну, евенутуално за кафу нешто што је измишљено,
онда живи у заблуди. То је чињеница, имам овде извештаје. Нормално да не говоримо о
црвеној зони и ковид болницама, већ сам говорио о уопште местима заржавања. Али
када неко то исече и потпуно одбаци, он не жели истину. Он истину сече у делу који
мисли да је само његов, то је далеко о његовог права и професионалног приступа” навео
је Кон.

  

Он је оценио да је трауматично што нам умиру лекари, али да навео да је “потпуно
“бесмислена прича да се то дешава само из једног разлога”.
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Навео је да има извештај из јула месеца о једној институцији када је 86 лекара заражено
и запитао зашто се не говори о тим стварима отворено.

  

“Од тих 86 случајева сви су испитани. Имамо овде озбиљне извештаје о зараженим
лекарима по месецима и то је све озбиљно испитано. Како је могуће да неко мисли да
епидемиологија то не прати? Како постоје људи који мисле да ми не желимо да сазнамо
шта се десило са људима који су пожртовани?” питао је Кон.

  

Кон је додао да је говорио о местима где су респиратори као местима где има много
вируса и да је инсистирао да се то испита.

  

“Има неких који кажу да им више нисам колега. Они мени јесу моје колеге. Они су ти који
крше директно заклетву. Говоре ми да не долазим на дијалог. Неко ме ставља на
оптуженичку клупу, прете ми из мрака. Треба да изађем на неки дијалог са онима који ме
називају подрепашем. Нисам ја ничији, то да се запамти, ја сам овде да браним ову
земљу од вируса. Ништа друго ме не инстесује. Чекам да одем у пензију. Одавде идем
истог момента уколико неко мисли да не задовљавам у тој борби, бланко оставка је увек
спремна” поручио је члан Кризног штаба Предраг Кон у врло емотивном тону лупивши у
једном тренутку на самом крају излагања руком о сто за којим је седео.

  
  

Doktor Kon ne odgovara na pitanje novinara već na pitanje člana PR tima premijerke Ane
Brnabić, moderatorke konferencija Ane Miletić, nešto skroz novo kada su u pitanju naručena
pitanja.. pic.twitter.com/e0XqYUTmZc

  — Žaklina Tatalović (@zaklina_prva) January 15, 2021    

Предраг Кон: Није дошло до пораста заражених после празника, али је број и даље
висок и ми је карактеришемо као неповољну.

  

Београд је већ испод 500 стотина. У ситуацији када имамо вакцину и очекујемо да
стигне, битно је да се опуштамо док стигне вакцина. Још је неповољна ситуација, али је
далеко од ванредне.
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Зоран Гојковић: Ситуација у Војводини слична као и у Србији. Највише заражених у
Новом Саду. Клинички центар се полако враћа у нон ковид систем.

  

Сутра стиже контигнет кинеске вакцине, у Агенцији за лекове већ је започета
процедура контроле да ли вакцина одговора свим стандардима и очекујемо ако то прође
успешно очекујемо да ћемо већ у недељу или понедељак почети са вакцинацијом.

  

Кон: Ако се нови сој појавио у европским земљама, немогуће је очекивати да ћемо га ми
избећи. За сада немамо никакав доказ да је стигао у Србију.

  

Шта је са дозволом за употребу руске вакцине?

  

Гојковић: Фајзер је добио трајну дозволу. Прво се издаје привремена дозвола за увоз,
после се иде поступак за трајну, коју је Фајзер добио. Руска има привремену, а у току је
поступак за трајну дозволу. Кинеска чека и једну и другу дозволу. Када добије дозволу
кренуће вакцинација.

  

Већи је број вакцина које смо увезли, него што смо људи вакцинисали јер смо желели да
се они који су све већ вакцинисали да се ревакцинишу истом серијом вакцина. Зато је
мањи број вакцинисан него што је вакцина стигло.

  

Кон: Тај моменат када се ствара провакцинална атмосфера јер се људи лакше одлучују
када виде да им се пријатељи и комшије вакцинишу. Сасвим је свеједно која се прима,
важно је да има сертификат Агенције за лекове.

  

Фајзер је најавио смањење производње, да ли то утиче на Србију?

  

Гојковић: Ми смо међу првима потписали уговор са Фајзером, до сада је испоштовано
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све што смо договорили. Из Фајзера имамо обећање да ће све бити како је договорено.

  

Верујемо да би систем апликакције и рад здравственог сектора требало да буде лакши
да кинеском вакцином јер она не захтева посебне системе складиштења на ниским
темепратурама.

  

Све вакцине које су употреби у Србији имају све дозволе и прошле су све провере.

  

У Норвешкој је наводно 23 људи умрло због Фајзерове вакцине. Да ли у Србији
постоји систем који прати људе које су примили одређене вакцине?
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Кон: Систем праћења је везан за изабраног лекара. Он би требало да прати дешавања
и евентуалних нежељених ефеката. У случају озбиљних реакција то би требало да се
онда посебно евиднетира и да се тиме баве стручни тимови. Тај систем постоји. Ако неко
има било какве нежељене реакције, мора да се јави свом лекару, без обзира где је
вакцинисан.

  

Што се тиче смрти у Норвешкој, мора да се утврди да ли су ти догађаји повезани са
вакцинацијом. Треба утврдити да ли су ти догађаји само временски повезани са
вакцинацијом или су узроци. Сасвим је логично да се у тим ситуацијама прекида
вакцинација.

  

Да ли ће новинари у Србији као у неким земљама бити у приоритеним групама?

  

Гојовић: Надамо се да ће и новинари бити у приоритетним групама, јер изузетно ценимо
ваш рад и мислимо да је важан.

  

Коју бисте вакцину примили? Колико људи треба вакцинисати да би смо престали
да носимо маске? 

  

Кон: Ја сам већ примио две дозе Фајзерове. Да је била руска, примио бих њу или
кинеску, то не значи ништа.

  

Маске ћемо да скинемо када се бројке спусте испод одређених бројева, од којих смо ми
сви далеко. Међутим, да ми је неко пре пола године рекао да ћемо у јануару имати
вакцину, рекао бих да је то немогуће. Зато можда ће се неке ствари десити брже него
што смо мислили, али да скинемо маске, још ћемо сачекати.

  

Да ли нам прети четврти талас? Које прве мере би могле прво да буду укинуте? 

  

Кон: Не очекујемо да би могао да буде драматичан као овај трећи. Али пошто живимо у
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Европи, и видимо да се тамо нешто ново шири нећемо моћи да га избегномо. Опуштања и
попуштања мера не би смело да буде до даљњег. Ово је врхунац наше толеранције.
Медицински штаб и сада био за рестриктивније мере,

  

Гојковић: Молим све професионалце да раде свој посао на прави начин. Разумем
медије, али ово може да доведе до странишних ствари да испада да само у Србији умиру
здравствени радници. Молим да сви схватимо да смо на истом задатку да штитимо овај
народ од вируса, да се не делимо и препуцавамо преко мрежа. Молим све да раде
професионално и да се не делимо и не препуцавамо преко мрежа.

  

***

  

Почела је вакцинација против коронавируса у домовима здравља у Београду грађана
старијих од 75 година који су се пријавили преко Е-управе. Вакцинација ће се обављати
у домовима здравља: Врачар, Вождовац, Земун, Звездара, Савски венац, Стари град,
Палилула, Нови Београд, Чукарица и Раковица.

  

  

***

  

У Србију сутра стижу прве количине кинеске вакцине, потврђено је Тањугу у Влади
Србије. Кинеске вакцине против коронавируса за сада нису одобрене за употребу у
Србији, али се, према најавама, очекује да ће Агенција за лекове то учинити у наредним
данима.

  

(Нова.рс)

  

Видети још:  Раде Панић и Дејан Жујовић: Предрага Кона више не сматрамо
својим колегом; Панић: Дешава се хуманитарна катастрофа, тек ћемо открити

 7 / 8

http://www.nspm.rs/hronika/rade-panic-i-dejan-zujovic-predraga-kona-vise-ne-smatramo-svojim-kolegom-panic-desava-se-humanitarna-katastrofa-tek-cemo-otkriti-koliko-je-zaista-bilo-novoobolelih-i-preminulih-kako-gradjana-tako-i-lekara.html
http://www.nspm.rs/hronika/rade-panic-i-dejan-zujovic-predraga-kona-vise-ne-smatramo-svojim-kolegom-panic-desava-se-humanitarna-katastrofa-tek-cemo-otkriti-koliko-je-zaista-bilo-novoobolelih-i-preminulih-kako-gradjana-tako-i-lekara.html


Предраг Кон: Немогуће је да избегнемо нови сој короне; Нисам ја ничији, моја бланко оставка је увек спремна; Зоран Гојковић: Кинеска вакцина сутра стиже у Србију
петак, 15 јануар 2021 20:56

колико је заиста било новооболелих и преминулих, како грађана, тако и лекара

  

 8 / 8

http://www.nspm.rs/hronika/rade-panic-i-dejan-zujovic-predraga-kona-vise-ne-smatramo-svojim-kolegom-panic-desava-se-humanitarna-katastrofa-tek-cemo-otkriti-koliko-je-zaista-bilo-novoobolelih-i-preminulih-kako-gradjana-tako-i-lekara.html

