
18.03.2020. 
Др Радован Чеканац, епидемиолог: морамо да се понашамо као да је вирус у 
циркулацији 
 

Након треће седнице Градског штаба за ванредне ситуације на територији 
града Краљева, градоначелник је представио и новог координатора на нивоу 
града, кога је именовао ради пуне координације активности на спречавању 
ширења корона вируса на територији града Краљева – епидемиолога, др 
Радована Чеканца, пореклом из Краљева, бившег професора на 
Војномедицинској академији, пуковника у пензији, у коју је отишао као помоћник 
начелника Војномедицинске академије, прворазредног стручњака. 

Према речима др Чеканца, епидемиолошка ситуација у граду је таква да ми 
немамо званично потврђених случајева. Он је саопштио да су претходног дана 
кружиле дезинформације да у Краљеву на Инфективној клиници лежи пацијент са 
корона вирусом.  

„Имали смо проблем у кашњењу резултата с „Торлака“, а наша пракса је да 
пацијент којем је узет брис остаје хоспитализован док не стигне резултат и онда 
одлучујемо шта ћемо да радимо. Резултат је негативан и пацијент је отпуштен“, 
рекао је и истакао: „Иако званично немамо потврду вируса короне на нашој 
територији, морамо да се понашамо као да је вирус у циркулацији. Неке мере су 
уведене још у јануару и у складу са ситуацијом ћемо их пооштравати. Треба се 
понашати као да вирус може да се пренесе свим путевима преношења и 
придржавати се прописаних мера.“ 

Чеканац је истакао да је тренутно примарно да се сачува здравствени 
систем, да се не разбољевају доктори и медицинске сестре, да не дође до тога да 
неће имати ко да лечи друга ургентна стања. Лечење, терапија, онкологија, 
дијагностика ће радити – нагласио је.    

„Из дана у дан свест људи расте, а само заједничким напорима можемо да 
се изборимо. Ту смо да радимо за добробит наших грађана“, рекао је др Радован 
Чеканац. 
 Како би добили неопходне информације из области рада Дома здравља 
Краљево, грађани могу да се обрате кол центру – на број телефона 036/301-672 
за одрасле, и 036/301-578 за децу, од 8.00 до 20.00 часова. 
 


