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Много више људи ће се убудуће лечити код куће, јер Србија не може да покрије
епидемију са својом хоспиталном медицином. Грађани морају да носе маске
неселективно и не смеју се правити изузеци у тој обавези", рекао је у емисији "Пробуди
се", Горан Белојевић са Медицинског факултета.

  

  

“Мислим да смо се прерано опустили. Ми смо у једном жаришту рата, ово је биолошки
рат на светском нивоу, то није обична пандемија. У рату се примењује стратегија, што
Србија не ради. Наша земља примењује само тактику – пустимо све на север и југ, а
сутра ћемо да се тестирамо. Тактика је и ‘да скочим сад у публику зато што сам победио,
а сутра ћемо да се тестирамо'”, описује Белојевић.

  

Говорећи о мерама које су усвојене у претходном периоду, попут обавезног ношења
маски, Белојевић је рекао да је реч о тактици, те да стратегија мора да буде
неселективно ношење маски у свим условима где има људи. Он је навео да је релано
очекивати да ће куће убудуће постати мале болнице, наводећи да Србија нема
капацитете да прими сваког пацијента на болничко лечење.
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 “Мора да се направи стратегија ко је за болницу, а ко није. Много више људи ће се
лечити код куће, тако да домови постоју болнице. Морамо да будемо свесни тога”, рекао
је он, објашњавајући како треба да изгледа болница у кућним условима.

  

“Пошто је заразна болест, мора да постоји изолација. Идеално је да има своју собу, тамо
где нема своју собу, мора се направити праван који ће одвајати зараженог и остале
чланове породице. Надаље, све што припада зараженом мора бити у потпуности
одвојено, и сви у кући морају да носе маске”, рекао је доктор Белојевић.

  

Према његовим речима, коронавирус по својим карактеристика је најсличнији
“шпањолки”, односно шпанској грозници.

    

“Пошто је нова болест нико не може да каже са сигурношћу о специфичним мерама.
Мере хигијене, у кући где је неко оболео, мора да се подигну на десети степен. Куће ће
постати болнице и то људи морају да схвате”, истакао је доктор Белојевић.

  

(Нова.рс)
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