
Вучић сутра први пут у јавности након хоспитализовања на ВМА
понедељак, 18 новембар 2019 17:26

Председник Србије Александар Вучић састаће се сутра са представницима компаније
Азвирт., саопштила је прес служба Председника Србије.

  

  

Након састанка биће потписан комерцијални уговор за изградњу деонице ауто-пута
Рума-Шабац и брзе саобраћајнице Шабац - Лозница.

  

Председник ће тако сутра први пут да се појави у јавности од петка и конференције за
штампу поводом отварања булевара у Беоргаду на води. Вучић је у суботу
хоспитализован на ВМА због проблема са срцем.

  

Јутрос је пуштен кући са Војно-медицинске академије. Подсећамо, он је раније најавио да
ће од данас бити у "пуном радном погону".

  

Вучић је, пише Тањуг, био данас на свом радном месту, практично одмах одмах по
изласку из Војномедицинске академије.

  

Како преносе београдски медији, председник је из предострожности и по савету лекара
данас радио скраћено, а морао је и да узима терапију која му је преписана због
кардиолошких проблема.
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Медји преносе да су током викенда председнику Србије жеље за брз опоравак упутили
бројни светски званичници попут Емануела Макрона, Ангеле Меркел, Реџепа Тајипа
Ердогана, Матеа Салвинија, Јенса Столтенберга, Виктора Орбана, Зорана Заева, Едија
Раме, Маријана Шареца, Борута Пахора...

  

Министар здравља др Златибор Лончар истакао је у недељу да председник Вучић има
хроничне, мање проблеме са срцем, али да је у петак дошло до озбиљног погоршања
његовог здравственог стања, када је одлучио да се обрати лекарима ВМА.

  

Одмах по пријему процењено је да је председник Србије животно угрожен, рекао је
министар Лончар.

  

О Вучићевом здравственом стању, говорила је и његова саветница за медије, Сузана
Васиљевић, која је у недељу увече рекла да је председник провео два дана "на
апаратима" на ВМА.

  

Вучић је, пренела је, био толико лоше да је овај пут сам тражио лекарски преглед.

  

(Блиц)
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