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Група од десетак лекара и медицинских техничара из Босне и Херцеговине стигла је у
Нови Пазар, где ће тамошњим и докторима из других делова Србије помоћи у лечењу
пацијената инфицираних коронавирусом.

  

  

Шеф Клинике за инфективне болести Клиничког центра у Сарајеву Русмир Баљић
изјавио је на конференцији за новинаре да ће здравствени радници из БиХ у Новом
Пазару "остати колико год то буде потребно".

  

"Иако ни код нас није добро стање, није фалило добровољаца за долазак у Нови Пазар.
Ту смо да помогнемо, да заменимо ове хероје у белом који су изнели овај пик епидемије.
Слична је организација рада, имамо искуство и наш тим лекара и техничара ће имати
шта да покаже наредних десетак дана", навео је Баљић.

  

Он је казао да је са представницима Опште болнице у Новом Пазару обишао ту
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здравствену установу и уверио се да "опреме не недостаје", као и да се у лечењу
пацијената користи терапија као и у осталим државама.

  

Осим лекара и техничара, у Нови Пазар је из БиХ стигао контигент помоћи у виду 40
болничких кревета, од којих су 10 електричних и биће монтирани у респираторној
јединици. Координатор Опште болнице у Новом Пазару Мирсад Ђерлек најавио је да у
понедељак у ту здравствену установу стиже 45 доктора и сестара из других градова
Србије.

  

Љајић каже да је дошло до одређене стабилизације стања у Пазару, Сјеници и Тутину

  

У Новом Пазару, Сјеници и Тутину дошло је до одређене стабилизације стања, оценио је
потпредседник Владе Србије Расим Лјајић и рекао да је у новопазарској болници било
слободних места.

  

Љајић је за телевизију Прва рекао да је, ипак, лоша вест да је преминуло десет особа.
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