
26.06.2020. 
Епидемиолози апеловали на Краљевчане да се придржавају мера - пораст броја 
позитивних на вирус „SARS-CoV-2“ 
  

Због наглог повећања броја случајева ковид-19 пацијената на територији 
града Краљева, директор Завода за јавно здравље Краљево др Александар 
Мацан и проф. др Радован Чеканац апеловали су на грађане Краљева да се 
придржавају препоручених и прописаних мера. 

Према речима др Мацана, 19. маја Краљево је имало 52 регистрована 
случаја и ниједан до 17. јуна, да би до 25. јуна регистровано 19 нових случајева, 
тако да је, са јучерашњим резултатима, у Краљеву регистрован 71 пацијент. То су 
углавном, према његовим речима, људи млађе узрасне доби, 1980. годиште и 
млађи, мада има и старијих. Средње тешке клиничке слике су, која захтева 
хоспитализацију. Неки су на Инфективном одељењу Опште болнице „Студеница“, 
а има и транспортованих на терцијарни ниво здравствене заштите. 

„Алармантно је што је у кратком временском периоду дошло до наглог 
повећања броја оболелих. Краљево је било једно од светлих тачака ковид 
епидемије, која још траје“, рекао је др Мацан истакавши да је до овакве ситуације 
дошло услед попуштања мера са укидањем ванредног стања, непоштовања 
препорука о окупљањима, нарочито у затвореним просторима, што се посебно 
односи на младо становништво - журке, рођендани, прославе матура... изворишта 
су инфекције.  

С обзиром на препоруке републичког Кризног штаба, краљевачки 
епидемиолози су апеловали на суграђане: 

„Да у наредних 14 дана покушамо да се суздржимо и поштујемо мере личне 
заштите и понашамо се као у време ванредног стања, држимо социјалну 
дистанцу, како би се спречило ширење инфекције. Није то драстично 
ограничавање слободе. У окружењу нам се јављају жаришта са много већим 
бројем оболелих, где су примењене драстичније мере. Морамо да научимо да 
живимо са овим вирусом“, рекао је Мацан додавши да ће нових случајева сигурно 
бити, али да од нас зависи у ком броју. 

Проф. др Радован Чеканац истиче да је после више од три недеље, током 
којих није регистрован ниједан нов случај заразе, за недељу дана погоршање 
епидемиолошке ситуације око 40 одсто свих случајева које смо имали у јеку 
епидемије и трајања ванредног стања.  

„Хвалио сам грађане Краљева како су се понашали за време ванредног 
стања – значајно су допринели да сви добро прођемо, али чињеница је да су те 
мере попустиле и да је све мање људи са заштитним маскама. Обавезно је 
ношење заштитних маски у продавницама, банкама, поштама, у градском превозу, 
приликом вожње таксијем. Боравак у затвореним просторима представља велики 
ризик. Људи су очекивали да ће, са доласком лета, вирус нестати. Међутим, не 
ради се о сезонском вирусу, мада је чињеница да је ниво преношења на 
отвореном далеко слабији“, истакао је Чеканац. 

Велики број младих, заражених у последње време, представља опасност по 
своје старије, нарочито ако су болесни. Велики је број асимптоматски заражених, 
али и пацијената средњих година са једностраном или обостраном упалом плућа.  



„Морамо показати максималну озбиљност, као што су сви послодавци, 
власници угоститељских објеката, дужни да се придржавају свих мера које су већ 
прописане, како да се понаша њихово особље, да у затвореним просторијама 
раздаљина буде најмање два метра, а на отвореном може и метар јер 
представља мањи ризик“, сматра Чеканац уз напомену да нема нових 
рестриктивних мера, што не значи да их неће бити у наредном периоду.  

Он је подсетио на то да је отворен међуградски саобраћај, што аутоматски 
представља велики ризик и подсетио на то да дословно придржавање свих 
прописаних мера, ношење заштитних маски и физичка дистанца, могу да 
допринесу контроли ширења вируса. Ипак, како је саопштио, особе у изолацији 
сада контролише Завод за јавно здравље Краљево и могуће је да има 
недисциплине, јер је другачије када МУП контролише, тако да ће, ако буде 
потребе, затражити помоћ Министарства унутрашњих послова. 

Према његовим речима, од сваког зараженог се добијају адекватни подаци, 
сви њихови контакти су евидентирани и под надзором. Праћењем контаката 
откривају се новозаражени. Чеканац истиче да се, у циљу поправљања 
епидемиолошке ситуације, треба понашати као да је свако потенцијално заражен.  

„Млади људи треба да обрате пажњу уколико се појави првенствено 
температура, сув кашаљ и отежано дисање, па чак и дијареја праћена 
температуром - обавезно да се јаве у ковид амбуланту. Не треба првог дана, али 
уколико температура не прође за један дан, обавезно сутрадан“, објаснио је др 
Чаканац. 

Према речима директора Завода за јавно здравље, у целој Републици је 
дошло до промене упутства за тестирање - строго се тестирају случајеви са 
клиничког сликом. Краљевачка ковид амбуланта од данас ради од 8.00 до 20.00 
часова, тестирају се сви случајеви који испуњавају критеријум случаја, а 
претходно се мора урадити брзи тест да се види да ли је позитиван или негативан 
и у том случају ће се даље приступити ПЦР.  

„Има асимптоматских случајева, али код млађе популације они пролазе са 
благом клиничком сликом која не оставља много тешке последице. Температура 
иде до 38, имају запаљенски процес који није као запаљење плућа и могу да имају 
симптоме дијареје, а све траје неких 48 часова. У 90 одсто случајева се на тај 
начин завршава инфекција, за 48 до 72 сата. Ако се то пролонгира, онда дођу у 
теже респираторне случајеве“, објашњава Мацан. 

„На нивоу Републике је да се реши да ли ће доћи до промене у начину 
пријављивања случајева, да ли ће бити потребно тестирање или ће се сви 
клинички случајеви који испуњавају дефиницију случаја лечити. Ограничени смо 
колико имамо подлога дневно и колико случајева дође који испуњава дефиницију 
случаја и они сви буду узети. Отприлике 30 тестираних на дневном нивоу“, каже он 
напомињући да има и комерцијално тестирање за прелазак преко границе, што 
смањује број тестова које би могли да употребе за пацијенте, те да очекује да те 
тестове ставе у функцију тестирања људи који стварно имају изражене симптоме. 

Према Мацановим речима, на одељењу Опште болнице лежи 11 ковид 
позитивних пацијената и они су под контролом.  

„Мислим да ће неке мере у Општој болници „Студеница“, које је предложила 
комисија за интрахоспиталне инфекције бити предузете. Грађанима ће бити 



пружена потпуна заштита, али ће се првенствено водити рачуна да се пружа 
људима којима је неопходно. Радиће се хитни случајеви, мало ће се умањити 
хладне операције које су биле на програму док ово стање не прође“, објаснио је и 
још једном апеловао на суграђане: 

„Молим грађане Краљева да, ако немају преке потребе, не путују у Нови 
Пазар, Тутин и Сјеницу, јер тамо је жариште. Ако, ипак, морају да оду, нека се 
придржавају мера личне заштите. У наредне две недеље, ако не морате да 
путујете у то подручје, молим вас, не идите.“ 
 Др Александар Мацан је објаснио да инкубација траје у просеку од седам до 
10 дана, током којих код 90 одсто болесника почну да се испољавају симптоми. 
Међутим, инкубациони период може да буде и 14, 18, чак и 22 дана. Најчешће, код 
највећег броја популације од седам до 10 дана почињу да се испољавају 
симптоми. У периоду инкубације, до три дана, нису заразни, вирус мора да се 
развије у организму, спусти у плућа и када се у плућима размножи, почиње да се 
пење ка грлу. Седмог-осмог дана почиње активно да се излучује. 
 Он је истакао да се за све контакте пописује време њиховог контакта са 
оболелим и прате се 14 дана, како алгоритам налаже. Ако 14. дана немају 
симптоме, не тестирају се, слободни су. Симптоматски случајеви и асимптоматски 
код којих је верификована корона остају у кућној изолацији, ако су лакши облици 
обољења или са слабијом клиничком сликом, после 14 дана, ако немају клинички 
симптоме, тестирају се, ако су негативни - они су излечени. Сви њихови контакти 
морају да испуне дефиницију од 14 дана – објашњава доктор истичући да је 
остављено на савести грађана да се подржавају мера и остану у кућним 
условима, будући да непоштовање самоизолације представља потенцијални 
резервоар инфекције. 

Мацан је објаснио и разлику у броју оболелих на неким сајтовима у односу 
на стваран број - људи који су заражени воде се по матичном броју, тако да се, у 
односу на то, евидентирају као грађани Краљева, без обзира што у њему не живе. 


