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Министар здравља Златибор Лончар каже за РТС да грађани који се вакцинишу не смеју
да се опусте и да није реално да се створи имунитет након прве дозе. Директор
Инфективне клинике КЦС Горан Стевановић наводи да је у Клиничком центру одзив
одличан. Имунолог Дечје клинике у Тиршовој Срђа Јанковић задовољан је вакцинацијом,
али истиче да је суштина да се са тим настави.

  

  

Златибор Лончар, Горан Стевановић и Срђа Јанковић говорили су у емисији "Четвртком
у 9" о масовној вакцинацији против коронавируса у Србији.

  

Министар здравља Златибор Лончар изјавио је да је до вечерас 84.075 грађана Србије
вакцинисано против коронавируса.

  

Гостујући на Радио телевизији Србије (РТС), министар је казао да је задовољан одзивом
грађана и начином како функционише систем имунизације.
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„Настављамо вакцинацију наредних дана, ови бројеви дају наду и веру да су грађани
изабрали добар пут да превенцијом и вакцином дођемо до тога да што пре вратимо
болнице у редован систем рада, да буде што мање инфицираних у болницама и међу
нама“, казао је Лончар.

  

Додао је да се до сада путем портала еУправе и кол центара више од 400.000 грађана
пријавило за вакцинацију.

  

„Ти подаци се мењају из минута у минут. Већ сутра ћемо реаговати да повећамо број
оператера у кол центрима јер се још увек уигравамо у ходу“, казао је Лончар поводом
навода појединих грађана да су дуго чекали да се телефонским путем пријаве за
вакцинацију.

  

Министар истиче да сви здравствени радници, без разлике да ли раде у приватном или
државном сектору, могу свакога дана без обзира да ли су се пријавили или нису, између
14.00 и 15.00 да оду у најближи пункт и да се вакцинишу.  

  

Директор Инфективне клинике КЦС Горан Стевановић каже да се добро осећа након
вакцинације, а да је Клиничком центру одзив одличан.

  

"Сада смо вакцинисали људе који су сво време били негативни, а почели смо да
вакцинишемо и људе који су већ прележали ковид", истиче Стевановић и додаје да је за
сада вакцинисано више од трећине колектива.

  

Горан Стевановић: Забрињава висок проценат тешких клиничких слика 

  

Што се тиче броја прегледа у КЦС-у, наводи да их је у највећем пику било 400, 500 за 24
сата са просечно 30 одсто хоспитализација, а сада је тај број између 150 викендом до
180.

 2 / 5



Златибор Лончар: Вакцинисано је 84.075 грађана Србије, а више од 400.000 се пријавило за вакцинацију
петак, 22 јануар 2021 09:14

  

"Оно што јесте за бригу и захтева опрез, јесте то што међу пацијентима који се
хоспитализују имамо приличан проценат са тешком клиничком сликом и са доста
компликација узрокованих другим основним болестима", упозорава Стевановић.

  

Срђа Јанковић сматра да можемо бити задовољни вакцинацијом, али да је суштина да се
са тим настави и да се што пре дође до тога да што већи део популације буде
вакцинисан, како због индивидуалне заштите тако и због грађења колективног
имунитета.

  

Што се тиче појаве новог соја вируса у Европи, Јанковић каже да по досадашњим
информацијама јесте заразнији, али да нема података да је опаснији у смислу теже
клиничке слике.

  

Наводи да за сада нема доказа да та конкретна мутација мења учинак вакцине. 

  

Лончар: Без опуштања између прве и друге дозе

  

Лончар упозорава да не сме да буде опуштања након прве дозе.

  

"Стичем утисак да људи када приме први део вакцине, мисле да су завршили посао.
Молим, апелујем да се то не деси. Тај дан кад сте примили или сутрадан, није реално и
није могуће да се створи ваш имунитет и да се ви опустите и да не носите маску и да
радите све оно што не сме да се ради", истиче министар.

  

Позива грађане на максималан опрез наредне три недеље, док се ревакцинишу, и још
седам до 10 дана.

  

"То је тај период када се стекне имунитет и кад можете да кажете да је вакцина
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одрадила свој посао. Молим вас обратите пажњу на тај период између вакцине и
ревакцине, јер ни тада организам није стекао довољан је имунитет да се не заразите",
каже Лончар.

  

И Јанковић објашњава да је особа која прими прву дозу делимично заштићена.

  

"Што се тиче људи који су примили вакцину и код којих је прошао одређени период, ја
саветујем док год је активност вируса висока, докле год га има много у оптицају, и када
смо вакцинисани да се понашамо и даље са свим заштитним мерама", апелује Јанковић.

  

Упозорава да вакцина није ту да пре времена скидамо маску, већ да се заштите животи
и да се епидемија заврши.

  

Лончар: Производња Спутњика у Србији зависи од договора Вучића и Путина

  

У Србији се очекују додатне количине "Фајзерове" вакцине која стиже редовно
понедељком, навео је Лончар, који се нада да стижу што веће количине.

  

Поводом почетка званичних разговора о производњи вакцине "Спутњик" у Србији,
министар истиче да то зависи од тога шта ће се договорити Вучић и Путин.

  

"Такав је био договор и за кинеску вакцину, тако што су се договорили Вучић и Си
Ђинпинг", наводи Лончар.

  

Срђа Јанковић: Нико не треба да аутоматски буде одбијен за вакцинацију зато што
има неко обољење

  

Што се тиче контраидикација и здравственог стања људи који желе да приме вакцину,
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Јанковић објашњава да су за све три вакцине контраиндикације веома уске, а то су
алергијска преосетљивост на неку компоненту вакцине или алергијска реакција на
претходну дозу ако је у питању друга доза.

  

  

Наводи да су то апсолутне контраиндикације, а да су акутно стање, запаљенско
погоршање основне болести, лоше здравствено стање - привремене контраиндикације

  

Све друго, чак и теже алергије, су релативне контраиндикације, додаје Јанковић.

  

"Уз одговарајући опрез, после разговора са лекаром, особе са свим другим дијагнозама,
ако нису у акутном погоршању, могу да се вакцинишу. Наравно, лекар ће проценити да
ли је добар тренутак за то. То значи да нико не треба зато што има дијагнозу
аутоимунске болести, малигне болести или било ког другог обољења да аутоматски буде
одбијен за вакцинацију", наглашава Јанковић.

  

(РТС)
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