
12.07.2020. 
У Краљеву веома забрињавајућа епидемиолошка ситуација   
 

На дан 11. јул 2020, на територији града Краљева, регистровна је 351 особа 
позитивна на вирус „SARSCoV-2“, који изазива заразну болест „Covid-19“ – 
саопштио је др Александар Мацан, члан Градског штаба за ванредне ситуације на 
територији града Краљева, директор Завода за јавно здравље Краљево.  

Како је истакао, подаци нимало нису охрабрујући, чак се може рећи да су 
катастрофални. Од 17. јуна до 12. јула забележено је 299 новорегистрованих 
случајева на територији града Краљева. Међутим, забрињавајуће је то што се 
бележи и пораст броја преминулих. 

„Сваки дан имамо умрле на територији града Краљева - пре неки дан три, 
јуче једна особа и данас у току дана ће их сигурно бити. Дошли смо у фазу да су 
нам бројке око новооткривених малтене у другом плану, да сада говоримо о 
умрлима! Здравствени систем града Краљева је преоптерећен. Интерно одељење 
које је проширено и стављено у функцију Инфективног одељења попуњено је већ 
сад 50 одсто, тренутно имамо 57 хоспитализованих. Овакав сценарио иде ка 
сценарију Шпаније и Италије“, саопштио је др Мацан истакавши да здравствени 
радници раде у „ненормалним“ условима - у скафандерима, на изузетно високим 
температурама.  

„И ти људи су од крви и меса као и сви ми, не могу да издрже, доћи ће до 
грешке, неко ће се заразити... Ми резервне људе немамо! Хоћемо ли овде шаторе 
испред болнице, хоћемо ли целу Интернистичку у Ковид болницу?! Не можемо да 
дозволимо да и Хируршка болница буде у Ковид систему. Где ће тај народ да се 
лечи? Има доста других болести, преоптерећеност је велика“, изнео је чињенице 
доктор нагласивши да грађани очигледно не поштују апел довољно, нарочито 
млађи. Он је истакао да сви можемо да допринесемо стављању ситуације под 
контролу поштовањем прописаних мера, али да има људи који то избегавају. Како 
је навео, носе се маске, мања су окупљања, али има објеката који и даље 
представљају епидемиолошки ризик - објекти игара на срећу, кладионице, јер 
поред основне функције, као допунску делатност, имају угоститељску. И они 
морају да поштују да од 20.00 часова не пружају угоститељску услугу, а за све 
време рада, пошто им није ограничено време, морају да се придржавају мера - да 
њихови посетиоци носе личну заштитну опрему, маске, унутар објекта.  

„Власнике молим да, сходно величини простора, истакну колико корисника 
може да буде присутно, с обзиром на то да је четири квадрата по посетиоцу. То је 
мој апел, ја не могу то да контролишем, то органи инспекције раде. Имамо 
проблем и дивљих таксиста који су опет на улицама и возе без маски. И путници у 
такси возилима су опет без маски, како у регистрованим тако и у дивљим 
таксијима, који не би ни требало да циркулишу“, рекао је Мацан апелујући на 
суграђане да се придржавају свих мера, јер само тако можемо да спасимо 
здравствени систем. 

„Лек уопште не постоји у овом тренутку, лек смо ми! У нама је лек и ми га 
држимо у рукама поштовањем ових мера. То је оно што треба овог тренутка да 
применимо под хитно, али сви, не може појединац, не може ова старија 
популација, која је изузетно дисциплинована и свака им част, морају и млађи. 



Апелујем на породицу, да очеви и мајке разговарају са децом. Деца су много 
паметнија од нас, брзо схватају, имају много више информација, па зато и овај 
свет напредује, али немају животног искуства које старији имају и морају да им 
пренесу - како да се понашају, како да сачувамо живот. Знам да је тешко, али 
нисмо зауставили живот, одређене мере су га само успориле. Ефикасно би било 
да се заведу мере као у првом делу, то би врло брзо дало одређене резултате. 
Ако се сами придржавамо ових мера, можемо да дођемо до бољег резултата. 
Немојте да нам се понови сценарио Италије и Шпаније, а на путу смо, отворили 
смо врата томе овим бројем...“, упозорава др Мацан уз напомену да су болесници 
у болници средње тешки и клиничка слика је забрињавајућа, а да су преминули са 
територије града Краљева последњих дана испод шездесетог годишта и да су сви 
имали коморбидитете. 

„Пружена је максимална здравствена нега и ти људи нису умрли због 
недостатка респиратора. Промењена је стратегија лечења, на респиратор се иде 
када баш не може да се одреагује. С обзиром на то да је респираторна јединица 
била у Крагујевцу, омогућавао се транспорт до тамо. Оксигенотерапија је у овом 
тренутку спасоносно решење. На Интерном одељењу у Коронарној јединици биће 
инсталирани респиратори“, објаснио је Мацан. 

Према његовим речима, дневно буде прегледано између 150 и 160 
пацијената, док је јуче био нешто мањи број – 112, али се не може на основу 
дневних података судити како ће се одвијати ситуација. Ипак, он упозорава: 

„Можемо да кажемо да смо жариште и приближавамо се сценарију Чачка и 
Ужица, који су прешли у Ковид систем. Апелујем на грађане да не дођемо у Ковид 
болницу. Имамо шансу, али је она врло мала овог тренутка. Неодговорним 
понашањем пре ћемо у Ковид болницу, али проблем је где ћемо да лечимо и 
друге болести. А треба неко и да се породи... Морамо сви да размишљамо о 
томе“, упутио је молбу директор Завода нагласивши да, и поред притисака за 
попуштање мера, до тога може да дође само услед промене понашања.  

Како је краљевачка болница регионална, и ка њој гравитирају и Врњачка 
Бања и Рашка, Мацан је истакао да, без обзира на туристичку сезону у Врњачкој 
Бањи, у овом тренутку морамо да размишљамо о здрављу и животу јер ова 
година је да преживимо. Како је навео, воде се интензивни разговори да Врњачка 
Бања Специјалну интернистичку болницу са око 50 кревета стави у Ковид систем, 
јер немају довољно пацијената и могли би да пруже оптималну здравствену 
заштиту. Рашка је била упућена на регионалну болницу Нови Пазар, која је 
препуна. Воде се разговори да Интернистичко одељење Дома здравља Рашке 
пређе у Ковид истем и на тај начин се растерети Краљево да би могло да збрине 
људе из Краљева.  

Доктор Александар Мацан је захвалио представницима медија, који 
свкодневно извештавају грађане о ситуацији на територији нашег града и замолио 
их да и даље наставе да ка грађанима упућују и прослеђују апеле да, савесним 
понашањем и поштовањем мера, заједно поправимо епидемиолошку ситуацију и 
смањимо број заражених и оболелих. 


