
Мирсад Ђерлек: У последња 24 сата у Новом Пазару од коронавируса умрле још три особе, примљено још 75 пацијената, а укупно хоспитализовано 177
четвртак, 02 јул 2020 12:59

 Током претходна 24 сата од последица инфекције коронавирусом у Новом Пазару умрле
су три особе, а још троје се тренутно налази на респираторима, изјавио је данас
координатор Опште болнице у том граду Мирсад Ђерлек. Он је новинарима казао да је у
истом периоду примљено још 75 пацијената, па је укупан број хоспитализованих 177.

  Ђерлек је изразио благи оптимизам, заснован, како је рекао, на информацијама Завода
за јавно здравље, да се осећа благи пад позитивних случајева у односу на тестиране.   

"У претходном периоду имали смо и 40 одсто позитивних резултата, а тренутно смо на
око 25 одсто позитивних, у односу на број узетих узорака. Не могу да тврдим, али морам
да се надам да ћемо видети пад од око три одсто у наредним данима", рекао је Ђерлек.

  

  

Доктор Слободан Милисављевић је најавио потпуну реорганизацију болнице, одвајање
"црвених и зелених зона", чиме се полако успоставља ред и поштују процедуре
неопходне у случајевима епидемије.
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Ђерлек је додао да је донета одлука о забрани уласка у црвену зону свима, осим
медицинском особљу.

  

Он рекао и да је по пет лекара и медицинских сестара који су били позитивни на вирус
оздравило, "имају негативне налазе и враћају се на посао".

  

Три питања без одговора

  

Како је могуће да је јуче у Србији од последица Ковида укупно преминуло четворо, од
који је троје било из Новог Пазара, зашто је у новопазарској болници било дошло до
укрштања црвених и зелених зона и зашто је претходни директор болнице Мехо
Махмутовић на лечењу у Београду, питања су на конференцији за новинаре на које
данас нису могли да одговоре ни Ђерлек, ни Милисављевић.

  

"Ја не могу да знам да ли је у целој Србији умро још само један пацијент. Од мене ћете
сваког дана чути праве податке из Новог Пазара, свиђали се они неком или не", рекао је
Ђерлек.

  

Он је нагласио да га не занимају никакве политике, расе, вере или полови, па је на
питање зашто се, ако већ председник Вучић новопазарску болницу сматра одличном,
Махмутовић лечи у Београду, одговорио да не зна.

  

"Сам сам био на лечењу и, практично, из болнице дошао да помогнем. Доктор
Махмутовић је већ тада био у Београду и не знам како и зашто је то тако", одговорио је
Ђерлек.

  

Доктор Слободан Милисављевић, лекар са искуством у борби против коронавируса и на
испомоћи у Новом Пазару, рекао је да ће анализа пропуста који су довели до укрштања,
такозваних, црвених и зелених зона морати да сачека гашење епидемије.
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"Битно је да смо сада успоставили ред и зоне потпуно одвојили. Резултати су већ
видљиви по смањењу гужви у амбулантама", рекао је доктор Милисављевић.

  

(Бета)
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