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 Координатор Опште регионалне болнице у Новом Пазару Мирсад Ђерлек рекао је да су
статистички подаци о коронавирусу охрабрујући, али да су у болници и даље на опрезу
јер се ради о веома подмуклом вирусу. Он је казао да је пет пацијената преминуло.

  

"Ово је први дан да смо имали испод 300 пацијената у регионалном ковид центру Нови
Пазар, 298 пацијената је тренутно смештено", рекао је Ђерлек за јутарњи програм Радио
телевизије Србије.

  

Навео је да су имали 11 пријема у току 24 сата и један транспорт за Ниш.

  

"Имамо седам људи на респираторима и пет умрлих", казао је.

  

Рекао је да су успели да поставе одличан систем и да људи више не чекају по осам,
девет сати већ су у року од пола сата сви прегледани и смештени.
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"Оно што је наш највећи проблем у овом тренутку јесте број људи који долазе у болницу у
терминалном стадијуму, са трећином плућа којима је скоро немогуће помоћи", навео је и
додао да ће учинити све да сваки живот покушају да спасе.

  

Преминуо мушкарац из Горњег Милановца

  

У претходна 24 часа од последица инфекције коронавирусом преминула је једна особа
из Горњег Милановца док је пет становника те општине заражено, речено је агенцији
Бета у локалном Дому здравља. Преминуо је 41-годишњи мушкарац који је био
хоспитализован у Клиничком центру у Крагујевцу.

  

То је први смртни случај због корона вируса у Горњем Милановцу од 10. јуна, а од тог
датума до данас, на територији те општине потврдјено је 39 случајева инфекције.

  

У Краљеву преминуло још двоје

  

У Краљеву су од ковида 19 преминула још два пацијента, а укупно је од почетка
епидемије преминуло 14 особа.

  

Још 34 Краљевчана је оболело, а у Ветеринарском специјалистичком институту
тестирана су 44 узорка. Чекају се резултати анализе још шест узорака из лабораторије
"Ватрено око" у Београду.

  

Од почетка епидемије, у Краљеву је код 385 људи званично потврђен коронавирус. У
Општој болници "Студеница" у Краљеву, на инфективном и интерном одељењу које је
прешло у ковид систем, хоспитализовано је 66 пацијената.

  

Дрековић: Преминуло око 50 грађана
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Азра Дрековић, из Дома здравља у Тутину, изјавила је да је ситуација у том граду још
увек лоша, али да охрабрују подаци последњих дана по којима се смањује број
новооболелих од коронавируса.

  

Он је навела да је до сада од последица короне преминуло око 50 особа, као и да се
сада јављају грађани много пре него што су јављали у претходном периоду.

  

(Н1)

  

 3 / 3


