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 Лекар Г.И. из Параћина, заражен коронавирусом, који је радио у Општој болници у
Ћуприји, преминуо је у КБЦ Звездара, потврдио је Штаб за ванредне ситуације у
Параћину, пренела је Бета. Синдикат лекара и фармацеута Србије је саопштио је да је
од коронавируса преминуо др Горан Иванчевић, специјалиста урологије у ћупријској
болници.

  Синдикат је позвао све лекаре у Србији да у четвртак у 10 сати минутом ћутања одају
почаст преминулом колеги.   

"Жртве не смеју остати безимене! Брините о својим лекарима да би они бринули о вама",
наводи се у саопштењу.

  

  

Подсетимо, на конференцији за новинаре раније данас саопштено је да је до 15 часова
регистровано  укупно 900 потврђених случајева оболелих, а да је преминуло још седам
особа, у односу на извештај од понедељка у исто време.
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У болници у Ћуприји деветоро здравствених радника заражено

  

Директор Опште болнице у Ћуприји др Слободан Гајић је изјавио да је код 9
здравствених радника ове болнице потврђен коронавирус.

  

Од тога су три лекара на лечењу у КБЦ Драгиша Мишовић и КБЦ Земун, један лекар је у
кућној изолацији, двоје техничара је на лечењу у Београду, а остали техничари су на
кућном лечењу уз редовне контроле инфектолога.

  

"Свима који су имали контакт са оболелима су узети биолошки узорци. Јуче смо узели 26
узорака и сада чекамо те резултате. Они тренутно немају никакве здравствене тегобе",
рекао је Гајић за ТВ Поморавље из Ћуприје.

  

Према речима Гајића, већина инфицираних лекара је у епидемиолошкој анкети дала
информацију да је контакт са оболелима имала ван болнице.
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У ћупријској болници 61 пацијент због сумње у коронавирус

  

Ћупријска болница, од почетка епидемије, у пријемној служби има две јединице. Једну за
респираторне инфекције са повишеном температуром, где се налази јединица за
интензивну негу са пет кревета, пет монитора и два респиратора. И другу, која је
физички одвојена од прве, за пацијенте са соматским стањима, као што су бол у
грудима, главобоље, повишен притисак, шлогови, повреде...

  

Болница је за смештај оболелих од коронавируса определила 100 постеља на
инфективном, кожном, грудном одељењу и центру за рехабилитацију и ендокринологију.

  

"Тренутно у ћупријској болници имамо 61 пацијента који је на лечењу под сумњом на
Ковид 19. Узета су 42 узорка, чекамо њихове резултате и онда их упућемо на терцијални
ниво пошто је таква инструкција Министарства здравља", казао је директор ћупријске
болнице.

  

Он наводи да је у двокреветној соби по један пацијент до доказивања позитивности, а у
већим собама по двоје који су удаљени најмање два метра уз примену заштитне опреме.

  

"Болница у Ћуприји је једина у Поморавском округу која има инфективно одељење. Сви
пацијенти из Параћина, Јагодине, Свилајнца, Рековца и Деспотовца су послати овде, а
од почетка епидемије кроз ову болницу је прошло 135 пацијената", казао је Гајић.

  

Завод за јавно здравље у Ћуприји, једина референтна установа за узимање узорка од
потенцијално заражених корона вирусом у том крају, до сада је узео више од 200
узорака.

  

(Н1)
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