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Пулмолог Бранимир Несторовић изјавио је за ТВ Пинк да су старији грађани "озбиљно
схватили" мере државе, али да млади нису и оценио да ће због породичне свечаности у
Ваљеву и неодговорне групе људи, због 20 инфицираних цео град вероватно морати у
изолацију.

„Одабрали смо да економски наштетимо држави тиме што смо замолили старе да
остану код куће, јер се зна да је вирус фаталан за старе људе“, рекао је Несторовић.
„Разумем да је људима тешко да седе код куће, али мора да се издржи неколико
недеља, ово је најопасније време, завршавамо трећу и улазимо у четврту недељу.
Крећемо у напорну недељу за здравствено особље, што ће показати да је број оболелих
већи“, оценио је он.

Несторовић је рекао да је систем до сада тестирао болесне и њихове контакте, а сада се
креће у масовно тестирање и оних који у великом броју имају благе или никакве
симптоме, који прележе болест без проблема, али су заразни за људе око себе.

„Прилично сам оптимиста, ми смо, у односу на друге, на репу епидемије, имали смо
времена да се припремимо, на број становника имамо више респиратора него
Енглеска, Италија, Шпанија, али све је то бесмислено ако ће људи да изађу и сами
да се инфицирају“, указао је Несторовић.

„Завршавамо привремену лабораторију, уз по једну још у Београду, Новом Саду и Нишу и
мислим да ћемо моћи да дођемо до 2.000 тестова дневно“, оценио је Несторовић.
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Он је рекао да грађани не могу да лече сами себе од короне код куће, да пију лекове на
своју руку, али је препоручио да пију цинк како би ојачали имунитет. Према његовим
речима, епидемија има своју динамику и у Србији њен врх још није дошао.

„Хладно време не погодује овом вирусу, кад је топло време ’масна мембрана’ вируса се
отопи и онда је језгро изложено ултравиолетним зрацима. Већина светских стручњака
се слаже да до јуна неће постојати епидемија нигде, али се онда поставља питања шта
на јесен“, рекао је Несторовић.

(Фонет)
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