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 БЕОГРАД - Епидемиолог Предраг Кон саопштио је да је у Србији још седам особа
преминуло услед вируса корона, укупно 58, уз још 292 потврђена случаја вируса, укупно
2.200.

  Кон је, на прес конференцији, рекао да је од последњег извештаја тестирано 1.192
особе, од којих су 292 биле позитивне. Хоспитализовано је 1.197 особа а на респиратору
је 101 пацијент.   

Највише инфицираних је у Београду 876 , 49,6%, а следе Ниш са 90 пацијената и Нови
Сад са 86 пацијената, следе Ћуприја, Крушевац, Чачак , Лесковац итд.

  

"Проценат смртности је 2,63" рекао је Кон..

  

Број тестираних сваки дан све већи

  

Он је додао да се број тестираних на корона вирус повећава из дана у дан и додао да
очекује да у току ове недеље тај број на дневном нивоу буде 1.500.
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Он је рекао да је задовољан бројем тестирања, али не у потпуности.

  

"Оно што је јако битно, то је да су сви са благим симптомима или без симптома што нама,
који се дуже бавимо овим послом, нешто значи, али не бих да прејудицирам. У сваком
случају, то је много боље него да су већина са тежим или средње тешким симптомима",
рекао је Кон.

  

То и јесте важно да се евентуални носиоци вируса открију што пре, односно што раније.

  

Додао је да се размишља о томе да се пређе на што шире тестирање.

  

Кисић: Тестирано 868 здравствених радника, 160 било позитивно

  

Заменица директора Инситута "Батут" Дарија Кисић Тепавчевић изјавила је данас да је
до сада тестирано 868 здравствених радника, од којих је 160 било позитивно на
присуство вируса.

  

Кисић је навела да у укупној структури оболевања здравствени радници чине 8,38 одсто.

  

"То је укупно оптерећене оболевања у здравственим установама", рекла је Кисић
Тепавчевић

  

За већину пацијената који се налазе на респираторима, може се рећи да је њихово
здравствено стање критично. Сви преминули су били на "вештачким плућима", рекла је у
разговору са новинарима  Кисић Тепавчевић.
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  Међутим било је случајева где је дошло до спонтаног дисања пацијаната који су били нареспиратору и то је охрабрујуће, мада се не може генерализовати опште здравственостање рекла је Кисић Тепавчевић.   Са болничког лечења отпуштено 178 пацијената  Са болничког лечења отпуштено је до сада укупно 178 пацијената који су билихоспитализовани због корона вируса, додала је она.  Кисић је,  рекла да је у КБЦ "Драгиша Мишовић" са болничког лечења отпуштена 101особа, од којих 28 на Сајму чека други негативан налаз.  Из КЦ Војводина, након двоструког негативног налаза отпуштено је пет особа, додала јеона.  Кисић је навела да је из КБЦ "Земун" отпуштено 36 пацијената који више нисупоказивали знакове инфекције, а од њих је 32 који на Сајму чекају други негативанналаз, док је четворо пуштено кући.  Из КЦ Ниш отпуштено је 36 пацијената, додала је Кисић.  "Закључно са овим моментом, 178 особа је отпуштено са болничког лечења, Нису сви јошдошли кућама, већ чекају други негативан налаз", навела је она.  Како је рекла, више пута је речено да су привремене болнице типа оне на Сајмупредвиђене за особе са најлакшим формама болести, јер се тиме чувају њиховепородице, да не дође до инфекције.  На питање да прокоментарише снимке који су се појавили у јавности да се наБеоградском сајму "ноћу праве журке, можда и са алкохолом", Кисић је рекла дасмештени на сајму покушавају да организују свој боравак тамо, што је, каже, људски иразумљиво, а да је уношење алкохола апсолутно забрањено.  (Танјуг-РТВ)  
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