Предраг Кон: Погрешно протумачено да је ванредно стање поново опција у борби против коронавир
среда, 23 септембар 2020 10:22

Епидемиолог Предраг Кон изјавио је за Н1 да је погрешно протумачено да је ванредно
стање поново опција у борби против коронавируса. Каже да за њим тренутно нема
потребе и да уопште није тема на седмницама Кризног штаба. "Далеко смо од ванредног
стања, управо супротно, налазимо се у једној оази...али нам предстоји период
респираторних инфекција", казао је Кон.
"Претпостављам да је Раде Панић погрешно разумео од онога што сам говорио.
Ванредно стање никада није била тема на Кризном штабу осим онда на почетку", рекао
је у Новом дану.
Каже да јесте говорио о мери надзора над онима над којима треба да се спроведе.

"Нема говора о ванредном стању, јер ситуација просто није таква. Рестриктивне мере
итекако морају да буду као могућност за епидемиолошку препоруку на располагању. И
треба јасно рећи - ми када тражимо тако нешто, нама се из правних експерата
саопштава да то не може да се уводи без ванредног стања. Не уводимо ми као
епидемиолози, нити дајемо такву препоруку", објаснио је.

А каже да смо тренутно далеко од ванредног стања.

1/4

Предраг Кон: Погрешно протумачено да је ванредно стање поново опција у борби против коронавир
среда, 23 септембар 2020 10:22

"Управо супротно, налазимо се у оази... Ситуација је несигурна, ја бих рекоа, не
повољна. Имате на територији Србије места где немате ниједан случај заразе, они имају
право да кажу за своју теритирију да је ситуација повољна", нагласио је Кон.

На питање како је могуће да у Србији имамо "оазу", а земље око нас се боре са
повећењем броја новозаражених, Кон каже: "Ми смо у јулу имали експлозију праву, један
неочекивано висок потенцијал преношења вируса и велику оптерећеност здравственог
система, с великим бројем тешких, па и смртних случајева. Ми смо једну такву ситуацију
просли, и с мерама смо успели да смањимо преношење вируса, те се тренутно налазимо
у тој оази", казао је Кон.

У земљама око нас букте жаришта.

То јесте суштина, кад би се код нас неким чудом све мере проводиле, што није реално, то
би могло значајно да продужи тај повољан период. Међутим, то подразумева да држимо
то преношење под контролом... Тренутно није алармантно ни у школама ни на
факултетима. Све ће бити другачије ако нам уђе вирус и будемо имали неколико
резервоара инфекције, рекао је Кон.

Гост Н1 упозорава да нам стижу хладнији дани.

"Када је могућност преношења вируса већа, и то важи за све вирусе, па и за корону. Не
треба да се хвалимо тренутном ситуацијом, али је добро да се тренутно налазимо у њој",
додао је.

Говорећи о броју оболелих у школама, Кон каже да се оболели откривају на време.

"Мере које спроводимо доводе до тога да откривамо и да на време склањамо све изворе
зараза који би прошириле вирус. Само поређења ради, прошле године, трећа недеља
септембра, ми смо ималу у Београду више од 12.000 случајева респираторних инфекција,
сада имамо око 6.400 акутних респираторних инфекција. То је скоро дупло мање, то не
мозе ни на који начин другачије да се објасни сем корисћења маски и придржавања
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мера заштите", нагласио је Кон.

Каже да има пријаве обољења сличних грипу.

"Мислимо да се ту крије ковид, и тога имамо у благом повећању. Имамо и ковид
амбуланте, гледамо колико се узима брисева, видимо да се ту ништа не дешава,
стабилни су дани... Понедељак је главни дан када се људи јављају лекару и ту се
одржава број на око 360 у Београду који се јављају и имају сумњу на ковид", прецизира
епидемиолог.

Кон каже и да према подацима које има, око 50 деце је заражено коронавирусом у
основним и средњим школама у Србији.

"Од тога у Београду њих 24, само један у средњој школи. Те средње школе помињем, јер
се плашим да је ту систем недовољно оштар и да не препознаје све случајеве",
напоменуо је.

Морамо реално да поставимо надзорне системе и начине спровођења, додаје.

"Ми смо сви уједињени против ковида"

Министар здравља најавио је за сутра разговор са представницима "Уједињених против
ковида", који су за суботу најавили протест подршке здравственим радницима и позвали
да сви обуку бело. На питање да ли ће он обући бело, Кон каже: "Било би непримерено
јер је јасно да је против чланова Кризног штаба, с тим сто ја милим да јесмо уједињени
проти ковида".

Н1: Али је посвећено лекарима који трпе притиске...
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"То је друга прича, ја то не знам, не волим било какве притиске и уцене, то не спада у мој
хабитус. Желим им свима здравља и све најбоље. С друге стране, ако је важно да се што
је могуће више солидаришемо...ја ослучкујем сваку реч изречену... ја и носим бели
мантил... Нећу одбити ни Радета Панића ни Жујовића што се разговора тиче, али мора
да се разуме, немам разлога да се правдам, јер не осећам да сам урадио ништа лоше",
рекао је Кон.

(Н1)
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