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четвртак, 02 април 2020 22:29

 Број заражених коронавирусом међу запосленима у Гинеколошко акушерској клиници
(ГАК) Народни фронт се повећава, рекла је за портал Нова.рс начелница породилишта у
тој клиници Снежана Ракић.

  

  "Има нас мало, некако се још увек организујемо да радимо, али не знам колико је то
више одрживо под овим условима", напомиње докторка и додаје да је сигурно око 30
заражених.   

"Данас су неки били на тестирању и повећава се тај број. Укупан број не знамо, али
сигурно је да прелази једно тридесетак у овом моменту", рекла је Ракић упитана о броју
заражених.

  

Она додаје да инфицираних нема међу пацијентима, већ само међу запосленима, а да се
не зна како је инфекција ушла у ту установу, нити ко је био нулти пацијент.

  

Ракић је апеловала на Министарство здравља, које, како каже, мора да донесе
одговарајуће мере.

  

"Да ли ће нам бити потребан додатан кадар, то је питање за Министарство здравља и
епидемиологе из Градског завода за јавно здравље", истиче Ракић. Додаје да "постоје
мере које надлежни морају да покрену у сваком случају када је реч о болници, а
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нарочито о породилишту".

  

"Морам, као лекар, да кажем како стоје ствари. Мене на то обавезује Хипократова
заклетва", истиче докторка Ракић.

  

Према њеним речима, запослени у ГАК Народни фронт имају сву неопходу заштиту, коју
су препоручили епидемиолози.

  

Пре два дана објављено је да је седморо здравствених радника у Гинеколошко
акушерској клиници Народни фронт позитивно на коронавирус и то је тада потврдио за
Инсајдер директор Народног фронта Жељко Миковић.

  

Он је рекао да се у болници предузимају све мере опреза, да се свакодневно детаљно
чисти и да се не размишља о затварању болнице.

  

Председник Александар Вучић је на конфернецији за медије после седнице Кризног
штаба казао да је у ГАК Народни фронт заражено 12 запослених од 23 тестираних.

  

(Нова.рс)

  

 2 / 2


