
27.07.2020. 
Проф. др Чеканац: подаци за Краљево охрабрујући, али мере и даље морају да се 
поштују 
 

Епидемиолошка ситуација на територији града Kраљева је и даље 
неповољна, мада су подаци од претходних дана охрабрујући – рекао је проф. др 
Радован Чеканац, координатор за здравствена питања у Градском штабу за 
ванредне ситуације на територији града Краљева.   

„И даље морамо бити опрезни и доследно се придржавати свих мера ако 
хоћемо да ову ситуацију преокренемо у веома повољну и да у наредним данима 
смањимо број оболелих на територији града Kраљева“, поручио је он.  

Према најновијим подацима Завода за јавно здравље, које је Чеканац 
изнео, до 12.00 часова данашњег дана укупно је регистровано 1.129 оболелих 
односно од 17. јуна 1.077. Нажалост, један пацијент у Општој болници „Студеница“ 
је преминуо претходног дана, тако да је укупно од почетка епидемије 26 
преминулих односно од 17. јуна - 23. Од 90 узорака тестираних у Дирекцији за 
националне референтне лабораторије Батајница, Београд - новорегистрованих 
позитивних са територије града Краљева је 15.  
 Проф. др Радован Чеканац се осврнуо на податке од последњег обраћања 
медијима прошле среде. Како је навео, у четвртак је од тестираних 45 узорака 
било 16 позитивних, што је око 30 одсто. У петак је од 62 тестирана узорка било 
девет позитивних односно 17, будући да је и осам од 28 контролних било 
позитивно.  

„У суботу смо имали 297 тестираних, од тога 166 новојављених на преглед, 
а од тог броја 70 је било позитивно. Од 131 тестираног контролног прегледа - 36 је 
било позитивно. Ових 297 резултата је рађено у суботу, али то су узорци узимани 
у четвртак, петак и суботу. Велики број узорака још чека на анализу, касне и 
контролни, по четири-пет дана, не могу да буду урађени после 14 дана, али 
обећано је да ће у следећа два-три дана све што је нагомилано, а има више од 
300 узорака који чекају, бити решено“, изјавио је епидемиолог. 
 Доктор Чеканац сматра да није рационално тестирати контролне прегледе 
након 14 дана, јер се, како каже, прави велика гужва, а 25 до 30 одсто их је и даље 
позитивно. Он би, истиче, урадио клиничку контролу за лакше пацијенте који се 
налазе код куће у самоизолацији.  

„Ако је њихово клиничко стање добро, наложио бих им све мере опреза, јер 
и негативан резултат може да им да лажну сигурност. Већ имамо случајева да су 
после пар недеља они који су били негативни поново заражени, поједини чак са 
тежом клиничком сликом. Морамо да се научимо да је вирус ту, присутан, и да се 
у складу са тим и понашамо - придржавамо свих мера које су до сада наложене, 
будући да друге мере не постоје, једино да се уздамо у вакцину“, рекао је др 
Чеканац додајући да сматра да је за ових четрдесетак дана, од 17. јуна, 10.000 
наших суграђана било асимптоматски заражено и да се морамо понашати као да 
је свако од нас заражен. 

Он истиче да је за њега важан показатељ број оних који су се јавили у 
амбуланту на преглед. Како наводи, у петак је први пут број пацијената који се 
јавио на преглед био мањи од 100 – 99, у суботу 77, а у току јучерашњег дана 64.  



„Тај податак мене далеко више охрабрује. Мада, и ако погледамо проценте 
тестираних узорака, кретали су се између 30 и 40 одсто, док су се прошле недеље 
кретали од 50 до 80 процената. Мене радује више овај податак из амбуланте. 
Јесте био викенд, и претходног викенда имали смо смањење па изненада скок у 
среду – 149, али, у односу на прошлу недељу, кад смо имали између 150 и 179 – 
што је максималан број јављених на преглед, ово је заиста охрабрујуће“, поручује 
наш епидемиолог.  

Подаци кажу и да је 82 пацијента хоспитализовано у Општој болници 
„Студеница“, шест се налази на респиратору, два су интубирана тј. на инвазивним 
респираторима, четири на неинвазивним респираторима.  
 Проф. др Радован Чеканац сматра да је, без обзира на податке који 
показукују побољшање, епидемиолошка ситуација у нашем граду и даље 
неповољна.  

„То говорим због асимптоматских случајева за које као стручњак тврдим да 
их има. У наредних седам дана - очекујем повољније податке, али због тих 
асимптоматских увек постоји бојазан са попуштањем мера, непажњом“, каже 
Чеканац напомињући да, будући да су и велики скупови забрањени, не може да 
дође до неког значајног заражавања, осим ако се не крше прописане мере и људи 
ипак окупљају у великом броју.  
 


