
Мирсад Ђерлек: У последња 24 сата у Новом Пазару од коронавируса умрло још пет особа, на болничко лечење смештен 31 пацијент
петак, 03 јул 2020 14:09

 Координатор Опште болнице у Новом Пазару Мирсад Ђерлек изјавио је да је у
претходна 24 часа у том граду преминуло још пет особа, а да се на лечењу у тој
здравственој установи налази 205 ковид позитивних пацијената.

  Он је на конференцији за новинаре рекао да су три преминуле особе из Новог Пазара,
а две из Тутина, као и да не зна да ли међу преминулим у терцијарним здравственим
установама има житеља та два града.   

"У протекла 24 сата на болничко лечење смештен је 31 пацијент, упола мање него јуче,
па сада имамо 205 ковид пацијената. На респиратору је једна особа. У терцијарне
установе транспортовали смо пет особа", казао је Ђерлек.

  

Најавио је да ће у Нови Пазар током дана стићи још 10 респиратора тако да ће Општа
болница сада располагати са 28 тих апарата, као и да ће поред Интернистичког блока
бити формирана војна болница.

  

"Од данас постајемо регионална ковид болница и примаћемо и пацијенте из Сјенице, јер
је у Ужицу тешко стање. То је тежак задатак, немамо довољно кадрова, здравствени
радници су преуморни, али ме је обрадовала информација да ће бити формирана војна
болница са 150 кревета, 15 војних лекара, инфектолога и пулмулога и 25 техничара, са
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њиховом опремом", навео је Ђерлек.

  

Додао је да је ситуација под контролом, да Општа болница има довољно опреме, али да
су донације добро дошле.

  

"Имали смо проблем на Инфективном одељењу, где је радила само једна докторка, па су
се стварале гужве, људи су чекали по неколико сати. Поставићемо два шатора у којима
ће бити амбуланте са по три лекара. Они ће брзо вршити тријажу па ће грађане који
захтевају болничко лечење упућивати на одељења, а оне са лакшим симптомима кући",
рекао је Ђерлек.

  

Казао је и да је Општа болница ангажовала девет незапослених лекара и 17 сестара
како би надокнадили недостатак здравствених радника који су на боловању.

  

Улаз у црвену зону Опште болнице у Новом Пазару од данас ће бити забрањен, а биће
отворен кол центар (020/314-722) за информације о стању оболелих.

  

(Бета)
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