24.03.2020.
Краљево без оболелих, нов начин тестирања...
„Епидемиолошка ситуација у Краљеву је непромењена. Узорак који је
послат из града Краљева је негативан, међутим, у месту Ново Село имамо
позитиван случај - потврђен. Предузете су све мере неопходне да тај случај буде у
изолацији, као и његови непосредни контакти. Извршене су све неопходне
епидемиолошке мере да би се то подручје дезинфиковало, људи сарађују и
поштују оно што им је наређено“, рекао је др Александар Мацан и додао:
„Имамо још два узорка послата јуче, данас до 15.00 часова очекујемо
резултате. Особе су хоспитализоване у Општој болници „Студеница“.“
Он је подсетио на то да је председник Републике претходног дана најавио
промену стратегије за тестирање код корона вируса.
„У овом тренутку не знамо на који начин ће се то обављати, чекамо упутство
да бисмо то спровели. Вероватно ће бити промењена дефиниција случаја.
Дефиниција случаја код кога је било потенцијално да се узме узорак је гласила да је то човек са температуром 38 или 38,5, са болом у грудима при сувом кашљу
и потврђеним контактом из иностранства или са контактом одавде који има корона
вирус. Каква ће бити епидемиолошка процена и дефиниција, чекамо упутство и
према томе ћемо се понашати и спроводити мере. Биће јако велики посао, али
смо спремни да то урадимо у наредном кратком периоду, 48 до 96 сати. Тестови
ће бити спремни у Београду, ми очекујемо да узмемо транспортне подлоге и да то
спроведемо на начин који буде прописан. Немамо тестове за масовно тестирање,
имамо подлоге за узорковање. То су специјални брисеви, не обични као кад
грађани дају брис грла, носа, сасвим су другачији. Транспортним подлогама
располаже у овом тренутку једино Институт „Торлак“. Међутим, тестирање се неће
вршити само на „Торлаку“, биће и на Институту у Новом Саду, институту у Нишу.
Та три центра ће у овом тренутку преузети тестирање за целу Србију“,
образложио је директор Завода за јавно здравље Краљево.
Он сматра да ће слање узорака и даље бити преко Завода за јавно
здравље, мреже завода, месних завода, и да ће се ти узорци транспоротовати да
би се могло знати тачно број, ко је кад тестиран, јер би хаотично слање узорака
довело до немогућности систематизовања података.
„Узорци који су на анализи су из Краљева, хоспитализовани су, један је у
тежем стању због тога што има коморбидитете, дијабетес и дијализу. Други је у
добром општем стању, није сјајно, али са добром клиничком сликом“, рекао је др
Мацан и додао:
„Мушкарац из Бање код ког је потврђено да је позитиван је изолован. Ради
се о човеку који је у потпуно добром општем стању, са благом клиничком сликом,
пратимо га. По дефиницији од јуче, болесници који су у кућној смаоизолацији неће
бити транспортовани на лечење јер ова нова стратегија, колико смо могли да
чујемо, предвиђа да сви буду изоловани односно хоспитализовани. Он је потврђен
контакт, био је у непосредном контакту са човеком из Параћина који је потврђено
позитиван на вирус корона и од тог човека се и заразио“, објаснио је директор
Завода за јавно здравље Краљево.

