
У последња 24 часа у Нишу преминуле 4 особе, у Новом Пазару три, у Чачку две, у Врању једна, више од 100 прегледа у КБЦ Бежанијска коса; У Војводини 138 новозаражених, 55 из Новог Сада
недеља, 12 јул 2020 15:11

У протекла 24 часа у Клиничком центру у Нишу преминула су четири пацијента оболела
од коронавируса, саопштила је та здравствена установа. У Општој болници у Чачку од
последица заразе коронавирусом преминуле две особе.

  

  

У четири ковид болнице унутар КЦ Ниш тренутно се на лечењу налазе 304 пацијента, а
код 104 је вирус и лабораторијски потврђен. Од укупног броја пацијената, код којих је
вирус лабораторијски потврђен, осам је у веома тешком стању и прикључени су на
респиратор. 

  

У дечјој ковид болници је на лечењу четворо деце са вирусом Ковид-19.

  

Здравствени систем Војводине је под великим оптерећењем и ако се овај тренд заразе
вирусом не заустави, капацитети којима располаже покрајина убрзо ће бити
превазиђени, саопштено је из Института за јавно здравље Војводине.
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У Војводини 138 новозаражених, 55 из Новог Сада

  

У Војводини је у претходна 24 часа регистровано 138 новозаражених коронавирусом,
међу којима је 55 из Новог Сада. 

  

Од почетка епидемије у Војводини је регистровано укупно 2.595 случајева, а у Новом
Саду 991 случај инфекције короном. 

  

Из Клиничког центра Војводине саопштио је да се у овој здравственој установи тренутно
лечи 219 пацијената заражених коронавирусом, а међу њима је 17 пацијената
прикључено на респираторе. 

  

У Клиничком центру у односу на јуче хоспитализовано је још 18 пацијената, због чега су у
овој здравственој установи принуђени да проширују капацитете, те се отвара четврти
ковид центар на клиникама за урологију, максилофацијалну хирургију и за пластичну
хирургију. 

  

Највећи број хоспитализованих пацијената је са подручја Новог Сада, из Врбаса и
Суботице.

  

У саопштењу се наводи да су у ковид болници у Лесковцу 133 пацијента, с тим што
је код 17 пацијената потврђено присуство вируса. У четири ковид болнице у Врању
укупно су хоспитализована 183 пацијента, код 111 пацијената је потврђено присуство
вируса, а један пацијент је преминуо у последња 24 часа. 

  У ковид болници у Сурдулици хоспитализована су 62 пацијента, а коронавирус је
лабораторијски потврђен код још 52 људи.   
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  12. 15 – У Чачку две нове жртве коронавируса  У чачанској општој болници су преминула два пацијента, М.Р стар 78 и О.А. стар 70година, саопштено је из Радног тима за праћење коронавируса. У овој установисмештено је 140 лежећих, у протекла 24 часа примљено је 12,а 8 пацијената јеприкључено на респираторе.  10. 49 – Ђерлек: У Новом Пазару од короне умрле још три особе  У Новом Пазару су у последња 24 сата преминуле три особе инфициранекоронавирусом, саопштио је координатор те здравствене установе Мирсад Ђерлек. Он јена конференцији за новинаре рекао да су преминуле две особе из Новог Пазара и једнаиз Сјенице. Према његовим речима, на механичкој вентилацији су четири пацијента.  Саша Арсић, Хитна помоћ из Бујановца: Брзи тестови нису поуздани  У Шумадијском округу потврђено 45 нових случајева заразе  Према последњим подацима Института за јавно здравље у Крагујевцу, током 24 сата уШумадијском округу од обрађена 173 узорка, позитивно је 45 пацијената, од чега само уКрагујевцу 42 особе.  09.00 – Ужички завод: Још 20 оболелих у Златиборском округу  У Златиборском округу од ковида-19 оболело је још 20 особа, показују резултати тестоваурађени претходних дана, саопштио је синоћ ужички Завод за јавно здравље. Пожега језабележила девет новооболелих, Нова Варош пет, Сјеница четири, а Ужице и Прибој поједног, тако да Златиборски округ од почетка епидемије има 892 заражених. Највећиброј заражених има Ужице, 380, од којих је преминуло троје услед последица болести.  08.30 – КБЦ Бежанијска коса: Ноћас више од 100 прегледа  Директорка Клиницко болничког центра “Бежанијска коса” Марија Здравковић рекла једа је током ноћи било више од 100 прегледа у тој установи. “Сви пацијенти су покривенитерапијски, а сваки десети налази се на интензивној нези”, рекла је Здравковић за РТС.Она је навела да се хоспитализују пацијенти са средње тешким пнеумонијама, а просекгодина пацијента је 47.  (Нова С)  
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