
Мирсад Ђерлек: Масовна вакцинација очекује се у првом кварталу следеће године; Јуче је дошло 20 доза вакцине „Спутњик“, око 300 хиљада Фајзерових вакцина ће доћи негде до краја марта
петак, 04 децембар 2020 19:23

Масовна вакцијанција очекује се у првом кварталу следеће године, најавио је државни
секретар у Министарству здравља Мирсад Ђерлек на конференцији за новинаре
Кризног штаба.

  

  

Мирсад Ђерек, државни секретар Министарства здравља: У Београд је и даље
највише заражених и то 1.975, затим у Новом Саду 475, Крагујевцу 288, Нишу 253,
Краљеву 207, Панцево 172. До је у Србији регистровано 206.940 потврђених случајева
ковида 19.

  

Едита Стокић, директорка Клиничког центра Нови Сад: У Клиничком центру
Војовдине 422 хоспитализовано, 22 на механничкој вентилацији. Због драстичног
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пораста броја пацијената, покрајински секретар наредио да се и сајам у Новом Саду
претворио у привремену болницу. Све клинике су у ковид систему изузев Клинике за
психијатрију.  Током јучерашњег дана 160 прегледа у Ургентном центру у Новом Саду.

  

Пацијенти су претежно са средњом и тешком клиничком сликом. И у Клиничком центру
Војводине има оболелих здравствених радника, али још успешно успевамо да покријемо
капацитете здравствених радника.

  

  

Од момента када крене вакцинација, када ћемо изаћи из зоне опасности?

  

Ђерлек: Масовна вакцијанција у првом кварталу следеће године. Крајем године ће доћи
један контингент вакцина који ће бити намењем здравсвеним радницима, војсци, и
полицији.
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Како ће доћи вакцина до краја децембра и која?

  

Ђерлек: Јуче је дошло 20 доза Спутњик вакцине и Агенција за лекове ће је испитати.
Рекли смо да грађани неће примити вакцину коју не одобри Агенција. Све вакцине ће
бити бесплатне што је важно у овој економској ситуацији.

  

Да се оградим, ми се надамо да ће Агенција за лекове дати позитивно мишљење, нисам
рекао сто посто. Они имају законски рок од четири месеца да одговоре, али ће они
учинити све да одговоре било позитивно или негативно у што краћем року, али не на
уштрб пацијената. Ми колективни имунитет можемо постићи само имунизацијом и зато
нам је важно да добијемо вакцину.

  

Фајзер је послао документацију и зато сам рекао да се надам да ћемо до краја године
имати прве вакцине, не неке велике количине вакцине, а да ће до око 300 хиљада
вакцина доћи негде до краја марта.

  

Слушао сам пажљиво, председник Републике је рекао 1,8 милион вакцина до краја 2021.
године.

  

Неки чланови Кризног штаба су рекли да су мере закасниле. Ко то није прихватио
мере на време, па сада имамо оволики број заражених?

  

Ђерлек: Кризни штаб функцонише да свако може да каже своје мишљење, али на крају
одлучује цео Кризни штаб. Ценим своје колеге Кон и Тиодоровић, они имају право на
своје мишљење.

  

Ко је био против да се мере уведу раније, да ли сте ви били против?
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Не. Одговорио сам вам већ на то питање..

  

Нисте ми одговорили на питање, ко ме био против?

  

Јесам. Свако има право на своје мишљење.

  

Како ћете решити редове испред ковид амбуланти? 

  

Зараза се превила из региона и било је за очекивати тако нешто. Миграције студнетата
и пословних људи су учиниле своје. Град Београд је учинио добру ствар, што је
обезбедио шаторе да буду чекаонице испред амбуланти.

  

Сви очекујемо негде 15. до  20. најдаље 25. овог месеца да се достигне тај пик  и да ће
се после ситуација стабилизовати. Посебно у Београду, где имамо јасне параметре,
пошто је пре недељу две дана у Београду било више од пола новооболелих у целој
земљи. Сада се тај проценат смањио.  И даље имамо велики број новооболелих, али се
смањује и надамо се да ће за седам дана ту доћи до стабилизацији. Међутим, у другим
деловима земље још увек неће бити тако, јер се епидемија из Београда прелива у
унутрашњост земље.

  

  

***

  

Премијерка Србије Ана Брнабић одржала је онлајн састанак са председницом Европске
комисије Урсулом фон дер Лајен, која је пренела да ће Србија, кроз сарадњу са
Европском унијом (ЕУ), &#160;имати приступ вакцинама  против корона вируса када буду
званично одобрене.
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***

  

У Батајници је данас  отворена нова ковид болница  чија је градња почела у августу. Ова
болница би, према најави, требало да има 930 кревета, од чега 680 постеља у
полуинтензивној нези, а остатак у интензивној нези. Како овај простор изгледа
забележили су репортери Нова.рс на лицу места.

  

***

  

Епидемилог Бранислав Тиодоровић изјавио је да, упркос претходним очекивањима да ће
се наредне седмице епидемија короне у Србији примирити, изгледа да неће бити тако.

  

“Ако се ове нове мере не буду заиста поштовале, и уз казне ако мора, нећемо моћи да
изађемо на праву ситуацију да буде смирена и контролисана. Не можемо ефекте
очекивати како смо мислили, а мисли смо да ће следеће недеље бии пад. Сигурно ћемо
више за Светог Николу, пред Нову годину, па се све може додатно искомпликовати.  См
иривање можемо да очекујемо тек за Божић.
Тад можда буде мало мирнија ситуација”, навео је Тиодоровић.

  

(Нова.рс)
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