
17.07.2020. 
Спречавање ширења заразе одговорност свих нас  
 

Чланови Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 
Kраљева директор Завода за јавно здравље Краљево доктор Александар Мацан и 
епидемиолог проф. др Радован Чеканац, на конференцији за новинаре, 
представили су нове епидемиолошке податке уз осврт на ситуацију на територији 
града Краљева током епидемије вируса корона. 

Др Мацан је изнео податке јучерашњег дана – од 128 узорака са територије 
града Kраљева анализираних у Ветеринарском специјалистичком институту 
регистрована су 73 нова болесника, дан пре тога од 118 – 77... Укупан број 
новорегистрованих болесника од почетка епидемије у марту до данас, на 
територији нашег града, износи 620. Новорегистрованих болесника од 17. јуна ове 
године, када је почео други пик првог таласа, регистровано је 569. Нажалост, још 
једна особа је преминула, тако да је укупан број умрлих на територији града 17 
односно од 17. јуна - 14. 

Како наводи др Мацан, око 150 до 200 узорака је на чекању, што није много, 
док други заводи имају јако велики проблем - Kрушевац око 500 узорака, Ужице 
око 1.500. Он каже да се код нас узорковањео ради јако брзо и сматра да ће већ 
трећи дан моћи да се издају резултати.  

Према његовим речима, тренутна попуњеност капацитета у краљевачкој 
болници је 81 лежећи пацијент, али за сада има још довољно места за 
хоспитализацију тежих случајева којима је неопходна медицинска помоћ. Око 90 
одсто пацијената је из Краљева, али их има и из Рашке и Врњачке Бање. Број 
прегледа у Kовид амбуланти Дома здравља се креће око 160, претходних дана од 
150 до 180. Оптерећеност ове амбуланте је јако велика, а самим тим и Ковид 
амбуланте Инфективног одељења, где се упућују пацијенти.  

Мацан наводи да су хоспитализовани стварно тешки случајеви, који се, када 
се преведу у стање за кућно лечење, отпуштају да би се ослободили болнички 
капацитет јер је оптерећеност јако велика. Што се тиче медицинских радника, каже 
да је зараженост до пет одсто.  

У Геронтолошком центру у Матарушкој Бањи, према речима др Александра 
Мацана, епидемиолошка ситуација је потпуно стабилна, нема заражених, под 
строгом је контролом, сваког дана су у контакту са надлежнима у центру, који су „у 
неким полукарантинским условима рада које су сами прописали“. 

Ситуација у великим колективима, попут „Тајпа“, „Леонија“, прати се, изјавио 
је Мацан. Они имају јако добре прописане процедуре, али и други велики 
колективи поштују рад са противепидемијским мерама и максимално се труде да 
све то спроведу и да се, ако се појави и најмања сумња, људи изолују, да контакти 
иду у самоизолацију да би се очувала производња.  

Доктор Александар Мацан је и овог пута апеловао на суграђане:  
„Замолио бих наше грађане да поштују прописане мере, да имамо на уму да 

је опет све у нашим рукама и да ношење маски, како на отвореном тако и на 
затвореном, јесте обавеза, али и лична одговорност, која је у овом тренутку једини 
лек који може да доведе до спуштања овако великог броја. Ове бројке саме по 
себи плаше, али... ако наставимо са овим трендом, за два до три дана прећи ћемо 



број новорегистрованих са подручја Новог Пазара. Мислим да је то поражавајуће 
за овај град“, поручио је од наводећи да је структура оболелих углавном млађа, од 
'75. до 2002. годишта, док је структура умрлих углавном старија популација.  

„Још једанпут апел и молба - молим вас поштујте социјално дистанцирање 
и носите маске. Потребно је 10 до 15 дана да сами спроведемо мере које су 
важиле у априлу да би се ово зауставило“, поручио је доктор.  

Он је навео да је било случајева да је, и после 14 дана, како је протокол 
прописао, када пацијенти треба да се тестирају после првог бриса, доста њих 
позитивно. Како каже, испоставило се да би тај број дана требало да се, на основу 
нашег искуства, помери на 18 до 21 дан - онда дође до потпуног излечења код 90 
одсто оболелих, али, задржава се и дуже.  

Према речима директора Завода за јавно здравље Kраљево, ова установа, 
која је надлежна за град Краљево и општине Рашка и Врњачка Бања, пре 10 дана 
први пут је јасно дала предлог мера општини Врњачка Бања да уведе ванредну 
ситуацију јер прати тренд раста броја случајева на територији општине Врњачка 
Бања.  

„Мислим да смо последњи пут 14. јула поново упутили исти апел њиховом 
Градском штабу у писаној форми са истим предлогом мера, нешто строжим, које 
су и данас на снази, јер кад локална самоуправа прогласи епидемију заразних 
болести, онда ступају на снагу републичке мере, као и за све територије локалних 
самоуправа у Србији. Они су јуче увели неке мере - затворили базене и спа 
центре. И даље њихови локали раде, и даље је Бања пуна, а све се то прелива у 
Краљево. Становници Бање гравитирају ка нашој болници, али с обзиром на то да 
је јако велики број у Kраљеву, морали би одговорно да се понашају“, сматра др 
Мацан.  

Према речима епидемиолога проф. др Радована Чеканца, епидемиолошка 
ситуација је већ пет-шест дана неповољна.  

„Ако овако остане, што предвиђам, у наредних четири до пет дана, бићемо у 
неповољниој епидемиолошки ситуацији, али надам се да неће доћи до пораста да 
не бисмо прогласимо катастрофалну ситуацију на територији града Kраљева, што 
би онда стварно подразумевало неке многе оштрије и рестриктивније мере“, 
саопштио је Чеканац подсећајући да је данас месец дана откада смо регистровали 
прве нове случајеве на територији Kраљева, 17. јуна.  

„Имали смо породицу из Рашке која је била на прослави у Новом Пазару,  
затим су регистровани случајеви са одређених весеља и прослава, појавио се 
велики број контаката, била је лоша епидемиолошка ситуација и у другим 
градовима и, чим су почеле да се уводе мере у Новом Пазару и у Kрагујевцу, 
констатован је све већи број људи из ових градова да долази у Краљево“, каже он 
и додаје:  

„Кад смо ми увели мере, које, опет, не пружају 100 одсто заштиту, видело се 
да се људи у почетку нису придржавали доста тога. Чињеница је да су се људи 
стварно успавали. Практично нисмо имали пик у првом таласу, тек сад у овом 
таласу епидемије имамо први пик. Не знам да ли ће се то догодити, вероватно и 
да неће – али, кад бисмо увели ванредно стање 10 дана, онда бих могао да 
гарантујем да бисмо видели неки озбиљнији пад. Морам да апелујем на све да 
максимално носе маске кад год је то могуће, и у отвореном и у затвореном 



простору, само тако можемо смањити број инфицираних“, апеловао је проф. др 
Чеканац.  

Како наводи, број пацијената који се јављају у Kовид амбуланту на преглед, 
а који се последњих дана креће од 160 до 180, биће главни показатељ у наредном 
периоду – када број буде мањи од 100, можемо се надати неком бољем периоду.  

Чеканац наводи и да је известан број наших грађана у самоизолацији јер су 
позитивни, али је евидентна њихова недисциплина. Знају да су позитивни, али, 
чак ни због свог здравственог стања, не мирују код куће, раде физичке послове, 
чиме могу да угрозе и своје и здравље својих укућана. Како каже, већ имамо 
регистроване случајеве инфицираних у породици. 

Како истиче проф. др Радован Чеканац, преостаје само „молити, 
преклињати људе“... 

„Дошли смо у ситуацију да само од нас зависи шта ће се дешавати у 
наредном периоду. Забрињава што све већи број здравствених радника оболева, 
али се надам да ћемо сачувати здравствени систем, капацитете ћемо обезбедити, 
проширити, заштитне опреме имамо, битно је да сачувамо људе, да има ко да нас 
лечи“, поручио је.  


