
04.08.2020. 

Још увек није време за ублажавање мера - поручио проф. др Чеканац 
 

Координатор за здравствена питања у Градском штабу за ванредне ситуације 
на територији града Краљева проф. др Радован Чеканац  истакао је да, без обзира 
што статистички показатељи указују да је ситуација нешто повољнија, 
епидемиолошка ситуација на територији града Kраљева је и даље неповољна. 

Према најновијим подацима Завода за јавно здравље, које је Чеканац изнео, 
из лабораторије „Ватрено око“ за подручје Рашког округа стигло је око 454 

резултата, од којих je 370 за град Kраљево.  
„Од 370 узорака, било је 246 контролних и 124 узорка бриса узетих од особа 

са симптомима инфекције „Covid-19“, од којих је 31 узорак позитиван, односно 25 
одсто. Значи држимо бројку испод 30 одсто што сматрам да, у овом тренутку, 

представља једну одређену стабилност и волео бих да тако и остане и да постепено 
опада“, појаснио је др Чеканац, па подсетио да је укупан број новооболелих, од 17. 
јуна, 1.189, а од почетка епидемије 1.241, као и да је до сада, нажалост, преминуло 
30 наших суграђана. 

Проф. др Чеканац истакао је да је ситуација у Ковид амбуланти знатно боља, 
као и да је укупан број прегледа, укључујући и контролне, спао испод 100. 

„Углавном имамо око 50 прегледа дневно. Прошли смо онај велики талас 
када смо имали по 100 новорегистрованих, тако да је све мање контролних 
прегледа, а око 40 до 50 пацијената јавља се због одређених симптома везаних за 
инфективне болести. Сваког дана одређеном триажом за око 85 одсто пацијената 
постављају се индикације за тестирање, док 20 одсто, односно око десетак 
пацијената, има симптоме везане за инфективну болест, али сасвим друге 
етиологије, што је карактеристично за ово доба године“, појаснио је др Чеканац, па 
се осврнуо на податке који се односе на хоспитално лечење.  

Како је навео, у Општој болници „Студеница“ било је хоспитализовано 82 
пацијента, док је последњих дана та бројка спала на 54 пацијента. 

„Имали смо, до пре неколико дана, добре показатеље гледајући отпусте и 

пријеме, међутим, у овом тренутку 54 болесника се налази на хоспиталном лечењу. 
Такође, забрињава број тежих случајева који се налазе на респираторима. Имамо 
два на инвазивним респираторима, пет на неинвазивним и два лица на 
оксигенацији - третману кисеоником“, изјавио је др Чеканац. 

Према његовим речима, тренутно још увек није време за ублажавање мера 
јер затворени скупови, велике прославе и весеља су се показали као места где 
долази до већих заражавања. Др Чеканац сматра да ће ова ситуација потрајати још 
10 до 14 дана, као и да не треба нагло попуштати мере јер сада се из пређашњег 
искуства зна да нагло попуштање мера врло брзо води до скока броја заражених.  
 Проф. др Чеканац је апеловао на грађане Краљева да се и даље придржавају 
прописане мера. 

„Социјална дистанца и ношење маски је у овом тренутку битно, јер не 
расположемо ни са чим другим, ни оне не могу  да заштите 100 одсто, али утичу у 

великом проценту на интензитет ширења ове инфекције“, нагласио је епидемиолог 
проф. доктор Чеканац. 


