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Вирус корона не прети Србији
У марту ће епидемија бити окончана, сматра проф. др Владимир Брусић, истраживач, 
члан стручног тима Харварда који је правио вакцину против свињског грипа

З
а ра за ви ру сом ко ро на по ла ко је по че ла 
да је ња ва, а уко ли ко си ту а ци ја бу де под 
кон тро лом као до са да, до мар та би епи
де ми ја тре ба ло да бу де за вр ше на. Овим 

ре чи ма је за „По ли ти ку” из нео сво је прог но зе 
струч њак свет ског гла са Вла ди мир Бру сић, док
тор на у ка и про фе сор, ис тра жи вач и ана ли ти чар 
у обла сти би о ин фор ма ти ке, ко ји се об рео у срп
ској пре сто ни ци. Иако сма тра да Ср би ја ни је у 
не кој ве ли кој опа сно сти од ши ре ња овог ви ру са, 
он ис ти че да је до бро то што на аеро дро му већ 
по сто је тер мо ви зиј ске ка ме ре и епи де ми о ло шке 
слу жбе ко је пра те да ли по сто је симп то ми ви ру са 
код при до шлих пут ни ка.

– Љу ди не тре ба да па ни че и да бе же од Ки
не за. Нај ва жни је је да, ако се код не ког утвр
де симп то ми ви ру са, он од мах бу де упу ћен на 
Ин фек тив ну кли ни ку, где ће да се ура ди те сти

ра ње и пру жи нео п ход на по моћ, уко ли ко је то 
по треб но. Ово је јед на лек ци ја за све љу де шта 
све мо же да се де си. Нај о се тљи ви ји су ста ри и 
бо ле сни. Ви рус је та кав да осо ба иако не ма још 
симп то ме бо ле сти, мо же да бу де за ра зна и да 
за ра зи љу де око се бе. У Син га пу ру се до го ди ло 
да је јед на осо ба до шла с пу та и за ра зи ла це
лу по ро ди цу. Ако се не ки ви рус пре но си пре
ко ка шља, ту је аеро сол ко ји мо же да од ле ти у 
ва здух, а ако је ве ли ка гу сти на тог ви ру са, он
да по сто ји ве ро ват но ћа пре но са пре ко вен ти
ла ци о них отво ра у згра да ма. Али ми слим да 
је мно го ва жни је од то га да љу ди зна ју да нај
бо ље мо гу да се за шти те ако одр жа ва ју лич ну 
хи ги је ну, ре дов но пе ру ру ке, оба ве зно пре и 
по сле је ла, да не до ди ру ју ли це ка да ки ја ју и 

ка шљу, да бу ду у изо ла ци ји ако има ју симп то
ме слич не гри пу, па по тра же по моћ ле ка ра и 
да ми ру ју – по ја шња ва Бру сић, ко ји се у ви ше 
зе ма ља ба вио ин фор ма тич ким тех но ло ги ја ма 
у ме ди ци ни.

С об зи ром на то да је био део струч ног ти ма ко
ји је на Хар вар ду ра дио на из ра ди вак ци не про
тив свињ ског гри па, пи та ли смо на шег са го вор
ни ка да ли има сми сла оче ки ва ти уско ро по ја ву 
вак ци не про тив ви ру са ко ро на.

– По мом ми шље њу, ка да се за вр ши епи де ми
ја овог ви ру са, он ће јед но став но да не ста не, јер 
не ће би ти пре но си ла ца. Због то га ми слим да пра
ви ти вак ци ну про тив ви ру са ко ји је про шао и ко
ји се ве ро ват но не ће ни кад по ја ви ти у бу дућ но
сти ни је до бра стра те ги ја. Има сми сла го во ри ти 

ге не рал но о вак ци ни про тив свих со је ва ви ру са 
ко ро на – на по ми ње овај струч њак.

По след њи из ве шта ји по ка зу ју да је до са да у 
Ки ни око 40.000 обо ле ло од ви ру са ко ро на, а да 
је пре ми ну ло око 1.000 љу ди. Наш са го вор ник, 
ко ји је у Ср би ју сти гао баш из Ки не, ка же да се 
си ту а ци ја сми ру је за хва љу ју ћи ефи ка сним ме
ра ма за шти те ко је су здрав стве не вла сти у тој 
др жа ви ус по ста ви ле.

– За хва љу ју ћи тех но ло ги ји и мо гућ но сти ма ко
му ни ка ци је све се зна, обо ле ли су од мах ста вље
ни у изо ла ци ју да се не би ме ша ли са здра ви ма. 
Од лич но је и то што је љу ди ма омо гу ће но да на 
сва ких два са та, за хва љу ју ћи апли ка ци ја ма, мо
гу про ве ри ти шта се де ша ва. 

Нај но ви ја тех но ло ги ја нам је омо гу ћи ла да ви
ди мо, на при мер, у од но су на ме сто где жи ви мо, 
где су ста ци о ни ра ни обо ле ли од ви ру са, као и да 
ли је у не ком ави о ну, ауто бу су или во зу, ко јим се 
пре во зи мо, за бе ле жен слу чај обо ле ва ња. У Ки ни 
се са да че сто пе ру ули це и дез ин фи ку је спре јом у 
ва зду ху, што ми слим да ни је та ко ефи ка сно. Мно
го је бо ље но си ти ма ске – до да је Бру сић.

Бу ду ћи да је ра дио на из ра ди вак ци не про тив 
свињ ског гри па, он по ја шња ва да су тај свињ ски 
грип и ви рус ко ро на пот пу но два дру га чи ја ви
ру са и да има ју раз ли чи те ре зер во а ре. Свињ ски 
по ти че од пти ца и пре ла зи на сви ње ко је бо лест 
пре но се љу ди ма, а ко ро на од ди вљих жи во ти ња. 
И мач ке мо гу да има ју ви рус ко ро на, али је пи та
ње да ли је па то ге ни сој пре шао на чо ве ка. То је 
ва жно има ти на уму, јер да би ви рус ин фи ци рао 
чо ве ка, он мо ра да „про ме ни” та ко зва не про те и
не на по вр ши ни, а они да на ђу ре цеп тор на плућ
ним ће ли ја ма ка ко би он мо гао да се при ка чи и 
уђе у ор га ни зам чо ве ка. 

– Ово је тре ћа ве ли ка епи де ми ја ви ру са ко ро
на, по сле САРСа и МЕРСа, ко ји иза зи ва ју упа
лу плу ћа. Смрт ност од тре нут ног ви ру са ко ро
на је ни жа не го што је био слу чај са САРСом и 
МЕРСом. Ка да је из би ла епи де ми ја САРСа, на
ла зио сам се у Син га пу ру, где сам био про фе сор, 
а у на ци о нал ној бол ни ци има ли смо слу ча је ве 
обо ле лих осо ба. По зна вао сам не ке љу де ко ји 
су, на жа лост, пре ми ну ли од те бо ле сти. Ка да је 
из би ла епи де ми ја свињ ског гри па, на ла зио сам 
се у Бо сто ну. По ред кан це ла ри је у ко јој сам ра
дио на ла зи ла се сред ња шко ла у ко јој је по ло ви
на уче ни ка обо ле ла. Са да сам се за де сио у Ки ни 
ка да је из би ла епи де ми ја ви ру са ко ро на – по ја
снио је Бру сић.

За кљу чак при че овог струч ња ка је, да кле, да 
не ма ме ста па ни ци, да би тре ба ло пра ти ти са ве
те здрав стве них рад ни ка и ве ро ва ти струч ња ци
ма ка да је реч о ме ра ма пре вен ци је ко је сва ко од 
нас мо же при ме ни ти.

ДанијелаДавидовКесар

Због гри па 
рас пуст про ду жен 
до 24. фе бру а ра
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја од лу чи ло је да се због епи де ми је гри
па про ду жи зим ски рас пуст у основ ним и сред
њим шко ла ма у Ср би ји до пет ка 21. фе бру а ра, 
што зна чи да ће пр ви на став ни дан за ђа ке би ти 
по не де љак 24. фе бру ар 2020. На тај на чин про
свет не вла сти на сто је, има ју ћи у ви ду тре нут не 
епи де ми о ло шке по дат ке над ле жних ор га на, те
ла и слу жби, да до при не су да се грип ма ње ши ри 
ме ђу де цом и мла ди ма. С об зи ром на то да је и 
ла не због епи де ми је гри па рас пуст био про ду
жа ван, на док на ђи ва ње пет рад них да на би ће по 
пра ви лу пре пу ште но шко ла ма.

Епи де ми о ло зи про це њу ју да ће ова ме ра сма
њи ти уче ста лост ре спи ра тор них ин фек ци ја и 
гри па јер је утвр ђе но да је зим ски рас пуст ус по
рио ши ре ње ових бо ле сти, али да и да ље ве ли
ки број обо ле ва од ових обо ље ња. Нај ве ћа сто
па обо ле ва ња за бе ле же на је прет ход них не де ља 
код де це школ ског и вр тић ког уз ра ста, па ће се то 
што де ца не ће би ти у ко лек ти ви ма сва ка ко од ра
зи ти на сма ње ње бро ја обо ле лих, сма тра ју епи де
ми о ло зи. Под се ћа мо да је пре кју че због ве ли ког 
бро ја обо ле лих од лу че но да де ца у Вој во ди ни не 
иду у шко лу и вр ти ће та ко ђе до 24. фе бру а ра.

Ка ко ис ти че прим. др Ле по са ва Га ро тић 
Илић, епи де ми о лог у бе о град ском За во ду за 
јав но здра вље, за хва љу ју ћи рас пу сту про те кле 
не де ље је ре ги стро ва но 16.448 обо ле лих од 
акут них ре спи ра тор них ин фек ци ја, што је 32,4 
од сто ма ње у од но су на прет ход ну не де љу, док је 
обо ље ње слич но гри пу за бе ле же но код 848 осо
ба, што је ума ње ње од чак 48,5 од сто. 

– Ме ђу обо ле ли ма од ре спи ра тор них ин фек
ци ја нај ви ше је од ра слих од 20 до 64 го ди не, 
39,23 од сто, он да де це школ ског уз ра ста (32,26 
од сто), а за тим код ма ли ша на до че ти ри го ди
не (17,45 од сто). Код обо ље ња слич них гри пу 
има мо нај ве ћи број обо ле лих у уз ра сту од пет 
до 19 го ди на, јер они об у хва та ју 50 од сто обо
ле лих – до да ла је др Га ро тић Илић.

Епи де ми о ло зи на по ми њу да оп ште ме ре пре
вен ци је гри па об у хва та ју из бе га ва ње бли ских 
кон так та с обо ле лим осо ба ма, ре дов но пра ње 
ру ку уз из бе га ва ње до ди ри ва ња очи ју, но са и 
уста, про ве тра ва ње про сто ри ја. Ја ча ње оп ште 
от пор но сти ор га ни зма зна чи да је ва жно да љу
ди има ју ис хра ну бо га ту ви та ми ни ма и да има ју 
до вољ но од мо ра и сна. 

– Ка да је реч о акут ним ре спи ра тор ним ин
фек ци ја ма, тре ба зна ти да од ра сле осо бе од 
њих про сеч но обо ле од три до пет пу та го ди
шње, а де ца још че шће. Са сни жа ва њем спо
ља шње тем пе ра ту ре при род на от пор ност ор
га ни зма се знат но сма њу је и ти ме се по ве ћа ва 
скло ност ка акут ним ин фек ци ја ма ди сај них 
пу те ва. Пу на рад на ак тив ност, ду жи бо ра вак 
у за тво ре ним про сто ри ја ма с не до вољ но све
жег ва зду ха до при но се ве ћој уче ста ло сти обо
ле ва ња. Ки ја ви ца, ка шаљ, ири та ци ја и цу ре ње 
из но са, по ви ше на тем пе ра ту ра, бо ло ви у ми
ши ћи ма и згло бо ви ма, гла во бо ља, бо ло ви у гр
лу, дрх та ви ца и ма лак са лост углав ном тра ју од 
два до се дам да на – об ја шња ва ју у бе о град ском 
За во ду за јав но здра вље.

Уко ли ко не ко до би је грип или ре спи ра тор ну 
ин фек ци ју, ва жно је да – од ле жи. Да ју се ле ко ви 
про тив по ви ше не те ле сне тем пе ра ту ре и про
тив бо ло ва, ме ди ка мен ти за убла жа ва ње ка шља 
од но сно за олак ша ва ње ис ка шља ва ња, па сти
ле за дез ин фек ци ју гр ла, ка пи за нос... Ва жно је 
обез бе ди ти и до во љан унос теч но сти и то плих 
на пи та ка у ор га ни зам, има ти ла га ни ји ре жим 
ис хра не и ми ро ва ти. Ве о ма је бит но ис та ћи да 
ан ти би о ти ци не ути чу на ви ру се, та ко да при ме
на ан ти би о ти ка не ути че на ток и ду жи ну бо ле
сти. Ан ти би о ти ци се укљу чу ју у те ра пи ју је ди но 
по пре по ру ци ле ка ра јер се де ша ва да се на ви
ру сну „на ка ле ми” и бак те риј ска ин фек ци ја.

Д.ДавидовКесар

��Учесталост респираторних 
инфекција повод је да 
и војвођански ђаци не иду 
у школу до краја следеће 
недеље иако су већ завршили 
регуларни зимски одмор 

Ује ди ње ње Син ди ка та ме ди цин ских се ста ра и 
тех ни ча ра Ср би је, пре ста нак оме та ња син ди

кал ног де ло ва ња од стра не по је ди них пред став
ни ка др жав них ор га на, ре ша ва ње круп них про
бле ма у здрав ству: пре све га од ли ва ка дра, на па да 
на рад ни ке, ло ше и јеф ти не пре ква ли фи ка ци је, 
не пот пи сан ко лек тив ни уго вор... Све су то зах
те ви ко је су ју че у јав ност из не ли пред став ни ци 
Син ди ка та ме ди цин ских се ста ра и тех ни ча ра Ср
би је (СМСТС) ко ји је, ка ко твр де, раз је ди њен још 
пре се дам го ди на.

– Још 2013. на сил но нам је од у зе та ком плет на 
син ди кал на имо ви на, исто вре ме но ка да су сме
ње ни и сви ор га ни син ди ка та. Дра ган Би се нић, 
та да шњи пред сед ник, ис кљу чен је из син ди ка та, 
али је дан ка сни је, са сво јим исто ми шље ни ци
ма и Ра ди цом Илић, ба би цом из Аран ђе лов ца, 
(2016. из гла са на за пред сед ни ка син ди ка та на 
ла жној скуп шти ни), упао у на ше про сто ри је у 
Бу ле ва ру кра ља Алек сан дра 36, на сил но нам од
у зев ши имо ви ну. Док смо ми та ко из ба че ни, фи
зич ки спре че ни да уђе мо у на ше про сто ри је, ко
ра ча ли кроз си стем, под но се ћи ту жбе, кри вич не 
при ја ве за на си ље, жа ле ћи се сви ма ре дом, ви
нов ни ци тог чи на ни су ка жње ни. Да нас до жи
вља ва мо чак да нам по је ди ни пред став ни ци Ми
ни стар ства за рад бу квал но не до зво ља ва ју да 
се вра ти мо у се ди ште син ди ка та, не при зна ју ћи 
пра во сна жне пре су де Ви шег и Апе ла ци о ног су
да у Бе о гра ду, ко ји је пре су дио 2018. у на шу ко
рист. Тим пре су да ма при зна је се ле ги ти ми тет 
на шег ру ко вод ства – ис ти че Дра ги ца Да шић, 
осни вач и ко ор ди на тор у СМСТСу. 

– Пред став ни ци ми ни стар ства не до зво ља
ва ју ује ди ње ње син ди ка та и др же нас ве штач
ки раз дво је не јер не ком очи то та ко од го ва ра. 
То ни је до бро за ме ди цин ске се стре јер од су

ство је дин ства у јед ном од нај ре пре зен та тив
ни јих син ди ка та ко ји је 2013. бро јао ви ше од 
35.000 чла но ва и те ка ко ути че на од лив рад не 
сна ге. Том про бле му мо гло би да се бо ље при
сту пи ка да би син ди кат био ује ди њен и ма со
ван – сма тра Да ши ће ва, оце њу ју ћи као по зи
тив но не дав но по ве ћа ње за ра да за ме ди цин ске 
се стре, тех ни ча ре и ле ка ре.

– Ипак, по ве ћа ње не би тре ба ло да бу де па у
шал но, већ у ра спо ну је дан – два – че ти ри. На 
при мер, ако рад ник при ма ми ни ма лац, он да се
стра у при мар ној здрав стве ној за шти ти тре ба да 
има 66.000 ди на ра, а ле кар нај ма ње 132.000 ди
на ра старт ну пла ту – до да је она.

Пред став ни ци овог син ди ка та по зва ли су ју
че и пред сед ни ка Ср би је да за шти ти здрав стве

не рад ни ке и омо гу ћи им сло бод но син ди кал но 
де ло ва ње ко је, ка ко сма тра ју, др жав не ин сти ту
ци је огра ни ча ва ју.

– Две го ди не не мо же мо да се вра ти мо у про
сто ри је у Кра ља Алек сан дра 36 јер суд ка же да 
тре ба да под не се мо ту жбу за вра ћа ње у про стор. 
А ми смо још 2013. под не ли ту жбу за вра ћа ње на
сил но од у зе те имо ви не, и до данда нас та пре су да 
ни је за вр ше на. А у ме ђу вре ме ну ти ко ји су нас из
ба ци ли и да ље су на ис тој адре си – до да је Да ши
ће ва, уве ре на да се про бле ми ни ка да не ће ре ши
ти ако се не схва ти да је је дин ство нај бит ни је и да 
не би тре ба ло до зво ли ти да се син ди ка ти раз би ју 
спо ља и из ну тра. Син ди кат ме ди цин ских се ста ра 
и тех ни ча ра Ср би је осно ван је 2002. го ди не.

М.Бракочевић

Вла ди мир Бру сић

Ф
о
то
Д
.Д
.К
е
са
р

Ф
о
то
Р
.К
р
ст
и
н
и
ћ

С ма ском и на зи мо ва ње

Синдикатмедицинскихсестара
неуспевадасевратиусвојепросторије

У обраћању 
новинарима 
речено је да 
уједињење 
синдикалне 
организације, 
која би могла да 
помогне у 
смањењу одлива 
здравствених 
кадрова, не 
дозвољавају 
представници 
Министарства  
за радФ
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