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ДА ЛИ ИМА СМИСЛА ИЗДАВАТИ НОВЕ „АПЕЛЕ ЗА 

ВАКЦИНАЦИЈУ“? 

  

 

Српско лекарско друштво је неколико пута слало „Апеле за 

вакцинацију“ који су добрим делом игнорисани и од медија (част 

изузецима) и од „надлежних“ органа. 

 

Са великим жаљењем констатујемо да смо пропустили историјску 

прилику да, као земља која је прва обезбедила довољно доказано 

ефикасних вакцина, брзо и масовно вакцинишемо велику већину 

становништва и постигнемо колективни имунитет.  

 

Ценимо да је то великим делом „заслуга“ традиционално 

сумњичавог дела становништва према свему што му се препоручује и 

саветује, веровањa да „мене и моје неће погодити“, да се заражавање и 

умирање дешава неком другом, затим деловањa антивакциналиста, међу 

којима на велику жалост има и лекара, који без икаквих доказа збуњују 

становништво и дрскости и осионости извесних друштвених група којe 

„знају да вирус не постоји“, да је то само „ујдурма дела лекара који су у 

спрези са фармацеутском мафијом“, итд, итд. 

 

Захваљујући свему томе, уместо да смо најбољи, сада смо међу 

најгорим, ако не и најгори у Европи а можда у свету по броју 

новозаражених на милион становника. Сваки дан умре по неколико 

десетина људи а стварни број је највероватније значајно већи, болнице су 

препуне, пацијенти који болују од других болести су велике жртве таквог 

стања, нормално функционисање здравствене службе је тешко поремећено, 

здравствени радници су потпуно исцрпљени и збуњени да више не знају 

шта да раде и како да се понашају, привредни токови су поремећени, 

просвета је постала карикатура нормалног стања, културни и сваки други 

живот је поремећен.  

 

Првих месеци епидемије аплаудирало се здравственим радницима 

на пожртвованом раду. Сада, после скоро две године исцрпљујућег рада у 

условима пандемије, дошли смо дотле да „анонимне групе“ испред кућа у 

којима живе епидемиолози „кризног штаба“ демонстрирају, најбезочније 

вређају најпогрднијим именима („Менгеле“, „Усташа“, и сл.), јер стално 

апелују да се становништво вакцинише, јер им „уводе рестрикције“, а да 

притом, по тумачењу правника, ту „нема елемената кривичног дела“, да је 

то малтене „демократско право грађана“, што, ако је то тачно, по нашем 

уверењу показује да нешто озбиљно није у реду са тзв. „демократијом“ коју 

нам силом намећу они које деценијама безуспешно молимо да нас приме у 

своје редове.  
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У таквој морбидној атмосфери није чудо да се на екипе хитне помоћи потежу ножеви, јер их 

позивају да ставе маске док не обаве прегледе и укажу им помоћ. Неће бити необично да их ускоро 

за такве „злочине“ почну убијати. 

 

Српско лекарско друштво најоштрије осуђује сва таква понашања и позива државне органе да 

томе енергично стану на пут. 

 

 

Извршни одбор Српског лекарског друштва 
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