
Раде Панић: Власт кривотвори документацију како би покрила све пропусте који су учињени током епидемије, имам проверене податке да се у КБЦ ‘Др Драгиша Мишовић’ не потписују отпусне листе
четвртак, 13 август 2020 16:31

Председник Синдиката лекара и фармацеута Србије др Раде Панић рекао је да власт
зна да мора да уништи документацију, јер једино тако може да покрије све пропусте који
су учињени током епидемије коронавируса у Србији.

  

  

Панић је за портал Директно.рс истакао да има “проверене податке да се у
Клиничко-болничком центру ‘Др Драгиша Мишовић’ не потписују отпусне листе”.

  

“То је доказ да је власт спремна да кривотвори документа и да их уништи, јер се онда
губи могућност тужби. И не само у овом центру, већ ту праксу полако преузимају и други.
Ако документ није валидан и не признаје га суд, дела и нема”, објаснио је Панић.
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Нова.рс је већ писала о случају Новопазарца старог 35 година који је из тамошње
болнице пребачен за Београд, где је на крају и преминуо. Његову отпусну листу,
практично смртовницу, ниједан лекар није потписао и према документацији у коју је
Нова.рс имала увид, на отпусној листи која је у КБЦ Драгиша Мишовић издата његовом
брату када је дошао по тело, није било ни  потписа нити факсимила лекара који га је је
лечио.

  

Панић тврди да власт врши велики притисак на запослене у здравству, али да трагови
остају и једнога дана када се све буде испитивало доћи ће се до истине и о броју
заражених и преминулих.

  

Панић је навео да је до сада преминуло 30 лекара и стоматолога од којих је 25 директно
повезано са Ковидом-19 само зато што нису имали адекватну опрему и заштиту.

  

“Они су буквално бачени у епицентар епидемије”, рекао је Панић.

  

(Нова.рс)
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