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 На основу незваничних података са платформе Интегрисаног здравственог
информационог система (ИЗИС), само током ове године у Србији је 58.000 особа
оболело од малигнитета док је по званичним подацима Института Батут 2015. године тај
број износио 38.000, изјавила је данас неурохирург и директорка Института за
онкологију Даница Грујичић. Обраћајући се у Косовској Митровици учесницима Првог
српског лекарског конгреса о последицама НАТО бомбардовања, она је навела да је и
поред формирања скупштинске Комисије за истрагу последица агресије на здравље
грађана, изостала реакција државе коју су научници очекивали, а то је како је рекла,
Координационо тело које је било планирано од научника из свих делова Србије.

  

  „Нажалост, из неког разлога не постоји закључак владе и наше координационо тело
четири министарства не постоји. Кад већ ми не постојимо, добро је да барем постоји
парламентарна комисија и да се барем она тиме бави, али цела ова прича мора да буде
апсолутно ослобођена политике. Она мора бити научно основана, јер је то једини начин
којим можемо доказати шта су нам урадили, а свашта су нам урадили”, казала је Даница
Грујичић јавља портал Кошев, преноси Бета.   

По њеним речима, стопа малигнитета у Србији упадљиво је повећана, посебно код деце.
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„Тумори који су раније били резервисани само за старије популације, сад се јављају код
деце. Чак и тумори који имају повољну генетску структуру понашају се потпуно
неочекивано и ви више не можете ништа предвидети. Број пацијената је све већи,
закрченост онколошких институција све већа”, навела је Даница Грујичић.

  

Она је додала да „није цела Србија загађена” бомбардовањем 1999. године, те да се
морају тачно утврдити и сачувати ти делови земље, али и заштитити они који јесу
загађени.

  

(Политика)
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