
09.07.2020. 
Проширују се капацитети за смештај COVID-19 пацијената у Краљеву 
 

Након резултата пристиглих из лабораторије Клиничког центра Србије 
„Ватрено око“ и са Ветеринарског специјалистичког инсититута Краљево, директор 
Завода за јавно здравље Краљево доктор Александар Мацан истакао је да је ово 
црни дан за наш град, с обзиром на то да су на дан 8. јула регистрована 52 нова 
случаја позитивна на вирус „SARS-CoV-2“, који изазива заразну болест „Covid-19“.  

„Нисмо поштовали мере које смо прописали. Бројке су неумољиве, стигли 
смо до 220 регистрованих. Моје процене да ће бити 15-20 случајева дневно су 
очигледно биле погрешне, епидемиолошка студија је показала да је проценат 
заражених од тестираних сада већи од 50 одсто, што значи да, ако тестирамо 200 
- имаћемо 100 позитивних најмање, ако тестирамо 400 - имаћемо 200 позитивних. 
Могућности лабораторије у коју шаљемо узорке су ограничене, дневно могу да 
одраде 60 узорака, немамо могућности на друго место да пошаљемо“, појаснио је 
Мацан, истакавши да је најбоље радити са Ветеринарским специјалистичким 
институтом јер резултати брже стижу.  

Према речима доктора Мацана, резултати 63 узорка, од суботе и недеље, 
очекују се из лабораторије Клиничког центра Србије „Ватрено око“. Такође, у 
среду је послат 61 узорак са подручја које покрива Завод за јавно здравље 
Краљево - из Краљева, Врњачке Бање и Рашке.  

Како је нагласио, од почетка епидемије, од марта, на територији града 
Краљева има 220 оболелих, а од 17. јуна, за 21 дан - 168, што је три пута више 
него за прва два и по месеца, док је хоспитализованих тренутно 29. Новина је да 
ће Интерно одељење Интернистичке болнице бити испражњено за потребе 
смештања COVID-19 пацијената. 

„Добићемо 80 кревета искључиво за Краљевчане. Наш град је надлежан и 
за Врњачку Бању и Рашку, али ће Интернистичка болница у Врњачкој Бањи прећи 
у Ковид болницу са 50 кревета за грађане Врњачке Бање, а Рашка ће углавном 
слати пацијенте према Новом Пазару, тако да ћемо растеретити здравствени 
систем“, појаснио је Мацан и апеловао на грађане Краљева да се, сви заједно, 
придржавамо прописаних мера. 

„Џаба ја овде причам ако то не спроводимо сви у дело. Све држимо у својим 
рукама - дистанца, ношење маски и поштовање мера. Да ли је то баш толико 
тешко да се у свакодневном животу примени?! Потребно нам је 10 до 15 дана 
придржавања мера да бројка почне да пада“, изјавио је директор Завода за јавно 
здравље Краљево истакавши да овако забрињавајућа ситуација никад није била. 

Мацан је додао да здравствени систем може у овом тренутку да збрине 
оболеле, али да морамо да утичемо, својим понашањем и поштовањем препорука 
које је дао Кризни штаб за ванредне ситуације, да се смањи број новооболелих. 

 „Молим људе да схвате да морамо да променимо начин на који се 
понашамо. Тврдим да месец, два, три, жртвовања није страшно. Овим мерама 
можемо да постигнемо да немамо оволики број јер заражавање не можемо да 
спречимо, вирус је ту, кружи међу нама и свако од нас може да се зарази, али 
можемо да, применом ових мера, смањимо оптерећеност здравственог система и 
на крају доведемо да до тога не долази више“, апеловао је доктор Мацан.  
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Он је истакао да је особље Опште болнице „Студеница“ максимално 
ангажовано, као и да у Ковид амбуланти, у којој је у протекла два дана обављено 
289 прегледа, раде три тима, али уско грло Ковид амбуланте на Инфективном 
одељењу, иако има људске капацитете, нема техничких услова да прими 
превелики број људи. Стога је направљен протокол који се већ примењује како не 
би дошло до преоптерећености лекара и свих здравствених радника, будући да 
раде у скафандерима на овој температури, без укључивања клима-уређаја, по 
шест сати, иако би требало да раде два до четири, па да направе смене. Како 
истиче Мацан, људи су добро организовани, стекли су неко искуство, већина их је 
радила у ковид болницама, наши анестезиолози су се јако добро показали у 
Новом Пазару.  

Како је појаснио доктор Мацан, симптоми попут губитка чула мириса и 
укуса, благе фебрилности 37-37,5, нису за преглед у Ковид амбуланти, док су 
температура изнад 38 степени и осећај гушења симптоми због којих треба да се 
затражи лекарска помоћ.  

„Са благим симптомима, уз терапију о којој информацију можете да 
добијете преко кол центра, који је појачао број оператера - лекара који могу да 
дају праве информације, треба да останете у кућним условима, у самоизолацији, 
да на тај начин спречите ширење инфекције и да помогнете здравственом 
систему. Будимо одговорни према себи и сами се сада постарајмо за себе“, 
нагласио је Мацан, па додао: 

„Они који осете симптоме, нека се јаве на број кол центра, где ће добити 
упутства да се јаве изабраном лекару, протокол је мало промењен, и добиће све  
информације. Четрнаест дана је обавезно да буду код куће и, ако су имали два до 
три дана некакве симптоме, који су престали, 14 дана нека буду код куће. Знам да 
има људи којима можда нема ко да достави намирнице. Ако излазе због нужне 
набавке, иако су асимптоматски и нису потврђени случајеви, маска је обавезна, 
рукавице, кратко задржавање и одмах морају да се врате кући“, детаљно је 
објаснио др Мацан.  

Он је још једном апеловао на суграђане да поштују прописане мере - 
првенствено да носе маске у затвореној просторији, да држе дистанцу и на 
отвореном, да не иду у ресторане, а ако их ипак посећују, да буде прописана 
дистанца у отвореним баштама. 

 
 


