
Маријан Ивануша: Ситуација са коронавирсом у Србији озбиљна, погоршање зауставити што пре
понедељак, 26 октобар 2020 12:36

 Директор Светске здравствене организације у Србији Маријан Ивануша рекао је за РТС
да се у Србији бележе велике бројеве и да је ситуација озбиљна. Поручује да таква
погоршања треба зауставити што је пре могуће, јер се види како земље које то нису
успеле пред собом имају велике изазове.

  

Маријан Ивануша је рекао да је Србија пуно тога урадила у протеклом периоду, али да
има места за унапређење.

  

"Видели смо како је брзо пребацила систем из нормалног рада на ковид 19 рад.
Повећала је капацитете за тестирање. Много тога се радило. На снази су многе мере
које се можда не изводе све оптимално. Има места за унапређење. Наравно, треба
размишљати о новим мерама", казао је Маријан Ивануша за РТС.

  

Додао је да је људима који иду на посао потребно осигурати безбедна радна места, да
се у продавницама одржава физичка дистанца и поручио да је потребно користити
маске, као и одржавати личну хигијену.
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"Ако неко има симптоме да иде да се тестира, да се ставе контакти у карантин и
наравно, они који имају симптоме да иду правовремено на лечење, јер правовремено
лечење може спасавати животе", навео је Ивануша.

  

Директор СЗО у Србији је навео да је вирус присутан међу популацијом у Србији и да су
најбитније јавноздравствене мере – ограничење окупљања људи када то није потребно и
коришћење маски.

  

"Две ковид болнице су од изузетног значења, јер људима ће требати болничка опскрба.
То је јако битно. Али ми требамо знати, ми болницама не спречавамо епидемију.
Епидемија се спречава јавноздравственим мерама", истакао је Маријан Ивануша.

  

"Свет не мора да се зауставља, потребно применити мере"

  

Говорећи о ситуацији са пандемијом, Ивануша је рекао да је жеља да свет не мора да се
зауставља и да то значи да треба да се примене све потребне мере пре заустављања
држава.

  

"У Европи је стање драматично и драматично се погоршава. Имате бројне земље које су
јако захваћене. Чешка и Низоземска пребацују пацијенте у Немачку, јер једноставно
немају више капацитет. То све говори о томе колико је епидемија озбиљна и колико
треба да смо забринути", нагласио је Ивануша.

  

Како је навео, проблем са другим заразним болестима је то што се бележи мањи
проценат вакцинисане деце. Истиче да се и болничке услуге теже изводе ако су
капацитети толико заузети пацијентима оболелим од ковида 19.

  

"То је разлог зашто ми треба да се боримо против ковида 19, како бисмо обезбедили да
преостали систем ради на осталим болестима које нису нестале", рекао је Ивануша и
додао да може да се очекује погоршање ситуације с малим богињама.
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Истакао је да је изузетно забринут, јер је ситуација веома озбиљна и да се, без примене
мера, цела Европа креће према ситуацији попут оне која је забележена у Бергаму у
марту и мисли да би било добро да се подсетимо како је северни део Италије изгледао у
марту, како се не би поновила иста ситуација.

  

(РТС)
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