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Поштовани господине Министре,
Извршни одбор Српског лекарског друштва је, на електронској седници
закључно са 1. мартом 2021. године, разматрао предлог Председништва
Епидемиолошке секције Српског лекарског друштва да се, „у складу са
циљевима Друштва, иницира спровођење истраживања морбидитета и
морталитета од Ковид 19 инфекције међу здравственим радницима“.
Извршни одбор Српског лекарског друштва је једногласно прихватио
иницијативу Секције и сматра да би ово истраживање омогућило да се утврди
стварно стање чиме би се уклониле све недоумице у јавности, јер се само
истином могу уклонити и могуће дезинформације које збуњују јавност и које
се могу употребљавати у дневно политичке сврхе.
Извршни одбор сматра да су се наши здравствени радници показали
правим херојима који нису бежали од ризика заражавања и потенцијалних
опасности које она носи.
С тим у вези Извршни одбор изражава своје чврсто уверење да
Министраство здравља у складу са својим ингеренцијама а сагласно члану 20,
21 и 22. „Правилника о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких
инфекција“, треба одмах да задужи Републичку стручну комисију за надзор
над болничким инфекцијама да спроведе ово истраживање.
Српско лекарско друштво изражава своју пуну спремност да, уколико
је потребно, делегира и своје представнике из Епидемиолошке секције у
Комисију. Мислимо да би се Комисија могла проширити и представницима
које одреде Одељење медицинских наука САНУ и Здравствени савет Р.
Србије.
Извршни одбор СЛД сматра да је утврђивање истине у најбољем
интересу Министарства здравља.
С поштовањем,
Председник СЛД

Академик Радоје Чоловић
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