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ПОНОВНИ АПЕЛ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА 

ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ 

 

Српско лекарско друштво се са неверицом и пренераженошћу 

упознало са податком из истраживања које су обавили Удружење за јавно 

здравље Србије и Филозофски факултет у Београду а које је објавила 

Политика од 27. септембра да „више од 36% анкетираних вакцину 

против Ковида 19 сматра подједнако ризичном или ризичнијом од 

короне“. Друштво није могло ни да претпостави да је тако снажан утицај 

могла да има антивакцинална кампања коју путем друштвених мрежа и 

других медија месецима спроводе неодговорне особе. 

Епидемија Ковидом 19 већ је нанела немерљиву штету нашем 

народу и држави. Задржаћемо се само на неким које су нанете здрављу 

народа и здравственој служби.  

Наша земља, која има озбиљне проблеме са наталитетом а који је са 

епидемијом додатно опао, изгубила је више од 8000 живота, сада све 

млађих. Постоје процене озбиљних људи да је тај број значајно већи. 

Последице код оних који су болест преживели се још увек не могу 

сагледати али ће вероватрно бити озбиљне и несумљиво дугорочне. 

Огромно оптерећење здравствене службе које нико није могао предвидети, 

захтевало је и захтева огромне напоре здравствених радника од којих су 

многи оболели и изгубили животе а њихови ближњи су изгубили своје 

најдраже, понекад једине хранитеље. Лекари, средње медицинско и остало 

особље су на граници снага. Многи од њих скоро две године нису на прави 

начин могли користити своје годишње одморе. Нормално функционисање 

здравствене службе је потпуно поремећено. Ни једна болница није сугурна 

да већ сутра неће бити претворена у Ковид болницу. Многе хируршке 

установе су оперативни рад свеле на збрињавање хитних хируршких стања, 

јер су анестезиолози заузети у Ковид болницама и Ковид одељењима. Због 

епидемије, све је већа несташица крви за операције 
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Очекујемо да ће се показати да ће највеће жртве бити болесници који болују од других, често 

тежих и најтежих болести који су лишени благовремене дијагностике и савременог лечења. У таквим 

околностима, многе породице су присиљене да и последња средства и уштеђевину дају за лечење 

својих ближњих у приватним здравственим установама. Шта да раде они који та средства немају?. 

Скоро је невероватно да и поред таквих, сваком јасно видљивих чињеница, бројни 

неодговорни појединци, међу којима на жалост има и лекара, шире теорије завере, измишљају ничим 

потврђене ставове о штетности и опасностима вакцинације што код лаковерних ствара неосновани 

страх од наводних тешких последица вакцинације, иако ниједна од њих није верификована на 

скоро два милиона већ вакцинисаних у нашој земљи. 

Последњих дана тзв. „удружења“ подносе тужбе против Медицинског факултета што је за 

наставу студентима увео обавезне „ковид пропуснице“. Да ли се они питају какви би били лекари 

који заврше медицинске факултете не обављајући студентке вежбе,  који нису ушли на клиничка 

одељења и нису слушали уживо предавања својих наставника. Већ стотинама година „учење поред 

болесничке постеље“ сматра се основним опште прихваћеним условом сваке озбиљне 

едукације у медицини. Српско лекарско друштво снажно подржава одлуку Управе 

Медицинског факултета и охрабрује је да не попусти под притисцима неодговорних и 

злонамерних.  

Запрепашћујуће је да се све поменуто догађа у земљи која је међу првима у свету 

обезбедила више него довољно доказано високо ефикасних вакцина произвођача и са Запада и 

са Истока и која је организовала изврсну службу вакцинисања. 

Потпуно сигурно да се у комбинацији са другим мерама епидемија може зауставити само 

ако се грађани брзо и масовно одазову на вакцинацију, Српско лекарско друштво апелује на 

грађане да не наседају на изјаве које без икаквих аргумената шире неодговорни појединци и 

групе. Ако будемо оклевали, суочићемо се са новим мутацијама вируса за које имунитет стечен 

постојећим вакцинама неће бити довољан тако да се може десити да се све врати на почетак. Зато су 

и масован и јако брз одзив од највећег значаја да се епидемија што пре стави под контролу. 

Српско лекарско друштво сматра да државне власти не би смеле да оклевају да предузму и 

неке мере које нису ексциплитно предвиђене у Уставу. Држимо да Устав није неприкосновен кад 

се овако велика опасност надвила на здравље и добробит народа. Устав су писали људи који тада 

нису могли да предвиде све опасности које могу задесити народ и државу а које могу захтевати неке 
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мере којима се ограничавају тзв. „људска права“, која неодговорни појединци тако очигледно и тако 

дрско крше на штету народног здравља и добробити државе. 

За Извршни одбор Српског лекарског друштва 

 

Проф. др Радоје Чоловић, председник 

 

 

          

 

          

          

          

 


