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Вирус корона не прети Србији

Учесталост респираторних
инфекција повод је да
и војвођански ђаци не иду
у школу до краја следеће
недеље иако су већ завршили
регуларни зимски одмор
– Међу оболелима од респираторних инфек
ција највише је одраслих од 20 до 64 године,
39,23 одсто, онда деце школског узраста (32,26
одсто), а затим код малишана до четири годи
не (17,45 одсто). Код обољења сличних грипу
имамо највећи број оболелих у узрасту од пет
до 19 година, јер они обухватају 50 одсто обо
лелих – додала је др Гаротић Илић.
Епидемиолози напомињу да опште мере пре
венције грипа обухватају избегавање блиских
контакта с оболелим особама, редовно прање
руку уз избегавање додиривања очију, носа и
уста, проветравање просторија. Јачање опште
отпорности организма значи да је важно да љу
ди имају исхрану богату витаминима и да имају
довољно одмора и сна.
– Када је реч о акутним респираторним ин
фекцијама, треба знати да одрасле особе од
њих просечно оболе од три до пет пута годи
шње, а деца још чешће. Са снижавањем спо
љашње температуре природна отпорност ор
ганизма се знатно смањује и тиме се повећава
склоност ка акутним инфекцијама дисајних
путева. Пуна радна активност, дужи боравак
у затвореним просторијама с недовољно све
жег ваздуха доприносе већој учесталости обо
левања. Кијавица, кашаљ, иритација и цурење
из носа, повишена температура, болови у ми
шићима и зглобовима, главобоља, болови у гр
лу, дрхтавица и малаксалост углавном трају од
два до седам дана – објашњавају у београдском
Заводу за јавно здравље.
Уколико неко добије грип или респираторну
инфекцију, важно је да – одлежи. Дају се лекови
против повишене телесне температуре и про
тив болова, медикаменти за ублажавање кашља
односно за олакшавање искашљавања, пасти
ле за дезинфекцију грла, капи за нос... Важно је
обезбедити и довољан унос течности и топлих
напитака у организам, имати лаганији режим
исхране и мировати. Веома је битно истаћи да
антибиотици не утичу на вирусе, тако да приме
на антибиотика не утиче на ток и дужину боле
сти. Антибиотици се укључују у терапију једино
по препоруци лекара јер се дешава да се на ви
русну „накалеми” и бактеријска инфекција.
Д. Давидов Кесар
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Министарство просвете, науке и технолошког
развоја одлучило је да се због епидемије гри
па продужи зимски распуст у основним и сред
њим школама у Србији до петка 21. фебруара,
што значи да ће први наставни дан за ђаке бити
понедељак 24. фебруар 2020. На тај начин про
светне власти настоје, имајући у виду тренутне
епидемиолошке податке надлежних органа, те
ла и служби, да допринесу да се грип мање шири
међу децом и младима. С обзиром на то да је и
лане због епидемије грипа распуст био проду
жаван, надокнађивање пет радних дана биће по
правилу препуштено школама.
Епидемиолози процењују да ће ова мера сма
њити учесталост респираторних инфекција и
грипа јер је утврђено да је зимски распуст успо
рио ширење ових болести, али да и даље вели
ки број оболева од ових обољења. Највећа сто
па оболевања забележена је претходних недеља
код деце школског и вртићког узраста, па ће се то
што деца неће бити у колективима свакако одра
зити на смањење броја оболелих, сматрају епиде
миолози. Подсећамо да је прекјуче због великог
броја оболелих одлучено да деца у Војводини не
иду у школу и вртиће такође до 24. фебруара.
Како истиче прим. др Лепосава Гаротић
Илић, епидемиолог у беог радском Заводу за
јавно здравље, захваљујући распусту протекле
недеље је регистровано 16.448 оболелих од
акутних респираторних инфекција, што је 32,4
одсто мање у односу на претходну недељу, док је
обољење слично грипу забележено код 848 осо
ба, што је умањење од чак 48,5 одсто.

Владимир Брусић

С маском и на зимовање

кашљу, да буду у изолацији ако имају симпто
ме сличне грипу, па потраже помоћ лекара и
да мирују – појашњава Брусић, који се у више
земаља бавио информатичким технологијама
у медицини.
С обзиром на то да је био део стручног тима ко
ји је на Харварду радио на изради вакцине про
тив свињског грипа, питали смо нашег саговор
ника да ли има смисла очекивати ускоро појаву
вакцине против вируса корона.
– По мом мишљењу, када се заврши епидеми
ја овог вируса, он ће једноставно да нестане, јер
неће бити преносилаца. Због тога мислим да пра
вити вакцину против вируса који је прошао и ко
ји се вероватно неће никад појавити у будућно
сти није добра стратегија. Има смисла говорити

рање и пружи неопходна помоћ, уколико је то
потребно. Ово је једна лекција за све људе шта
све може да се деси. Најосетљивији су стари и
болесни. Вирус је такав да особа иако нема још
симптоме болести, може да буде заразна и да
зарази људе око себе. У Сингапуру се догодило
да је једна особа дошла с пута и заразила це
лу породицу. Ако се неки вирус преноси пре
ко кашља, ту је аеросол који може да одлети у
ваздух, а ако је велика густина тог вируса, он
да постоји вероватноћа преноса преко венти
лационих отвора у зградама. Али мислим да
је много важније од тога да људи знају да нај
боље могу да се заштите ако одржавају личну
хигијену, редовно перу руке, обавезно пре и
после јела, да не додирују лице када кијају и
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Због грипа
распуст продужен
до 24. фебруара
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араза вирусом корона полако је почела
да јењава, а уколико ситуација буде под
контролом као до сада, до марта би епи
демија требало да буде завршена. Овим
речима је за „Политику” изнео своје прогнозе
стручњак светског гласа Владимир Брусић, док
тор наука и професор, истраживач и аналитичар
у области биоинформатике, који се обрео у срп
ској престоници. Иако сматра да Србија није у
некој великој опасности од ширења овог вируса,
он истиче да је добро то што на аеродрому већ
постоје термовизијске камере и епидемиолошке
службе које прате да ли постоје симптоми вируса
код придошлих путника.
– Људи не треба да паниче и да беже од Ки
неза. Најважније је да, ако се код неког утвр
де симптоми вируса, он одмах буде упућен на
Инфективну клинику, где ће да се уради тести

генерално о вакцини против свих сојева вируса
корона – напомиње овај стручњак.
Последњи извештаји показују да је до сада у
Кини око 40.000 оболело од вируса корона, а да
је преминуло око 1.000 људи. Наш саговорник,
који је у Србију стигао баш из Кине, каже да се
ситуација смирује захваљујући ефикасним ме
рама заштите које су здравствене власти у тој
држави успоставиле.
– Захваљујући технологији и могућностима ко
муникације све се зна, оболели су одмах ставље
ни у изолацију да се не би мешали са здравима.
Одлично је и то што је људима омогућено да на
сваких два сата, захваљујући апликацијама, мо
гу проверити шта се дешава.
Најновија технологија нам је омогућила да ви
димо, на пример, у односу на место где живимо,
где су стационирани оболели од вируса, као и да
ли је у неком авиону, аутобусу или возу, којим се
превозимо, забележен случај оболевања. У Кини
се сада често перу улице и дезинфикује спрејом у
ваздуху, што мислим да није тако ефикасно. Мно
го је боље носити маске – додаје Брусић.
Будући да је радио на изради вакцине против
свињског грипа, он појашњава да су тај свињски
грип и вирус корона потпуно два другачија ви
руса и да имају различите резервоар
 е. Свињски
потиче од птица и прелази на свиње које болест
преносе људима, а корона од дивљих животиња.
И мачке могу да имају вирус корона, али је пита
ње да ли је патогени сој прешао на човека. То је
важно имати на уму, јер да би вирус инфицирао
човека, он мора да „промени” такозване протеи
не на површини, а они да нађу рецептор на плућ
ним ћелијама како би он могао да се прикачи и
уђе у организам човека.
– Ово је трећа велика епидемија вируса коро
на, после САРС-а и МЕРС-а, који изазивају упа
лу плућа. Смртност од тренутног вируса коро
на је нижа него што је био случај са САРС-ом и
МЕРС-ом. Када је избила епидемија САРС-а, на
лазио сам се у Сингапуру, где сам био професор,
а у национ
 алној болници имали смо случајеве
оболелих особа. Познавао сам неке људе који
су, нажалост, преминули од те болести. Када је
избила епидемија свињског грипа, налазио сам
се у Бостону. Поред канцеларије у којој сам ра
дио налазила се средња школа у којој је полови
на ученика оболела. Сада сам се задесио у Кини
када је избила епидемија вируса корона – поја
снио је Брусић.
Закључак приче овог стручњака је, дакле, да
нема места паници, да би требало пратити саве
те здравствених радника и веровати стручњаци
ма када је реч о мерама превенције које свако од
нас може применити.
Данијела Давидов Кесар

Синдикат медицинских сестара
не успева да се врати у своје просторије
У

једињење Синдиката медицинских сестара и
техничара Србије, престанак ометања синди
калног деловања од стране појединих представ
ника државних органа, решавање крупних про
блема у здравству: пре свега одлива кадра, напада
на раднике, лоше и јефтине преквалификације,
непотписан колективни уговор... Све су то зах
теви које су јуче у јавност изнели представници
Синдиката медицинских сестара и техничара Ср
бије (СМСТС) који је, како тврде, разједињен још
пре седам година.
– Још 2013. насилно нам је одузета комплетна
синдикална имовина, истовремено када су сме
њени и сви органи синдиката. Драган Бисенић,
тадашњи председник, искључен је из синдиката,
али је дан касније, са својим истомишљеници
ма и Радицом Илић, бабицом из Аранђеловца,
(2016. изгласана за председника синдиката на
лажној скупштини), упао у наше просторије у
Булевару краља Александра 36, насилно нам од
узевши имовину. Док смо ми тако избачени, фи
зички спречени да уђемо у наше просторије, ко
рачали кроз систем, подносећи тужбе, кривичне
пријаве за насиље, жалећи се свима редом, ви
новници тог чина нису кажњени. Данас дожи
вљавамо чак да нам поједини представници Ми
нистарства за рад буквално не дозвољавају да
се вратимо у седиште синдиката, не признајући
правоснажне пресуде Вишег и Апелационог су
да у Београду, који је пресудио 2018. у нашу ко
рист. Тим пресудама признаје се легитимитет
нашег руководства – истиче Драгица Дашић,
оснивач и координатор у СМСТС-у.
– Представници министарства не дозвоља
вају уједињење синдиката и држе нас вештач
ки раздвојене јер неком очито тако одговара.
То није добро за медицинске сестре јер одсу

У обраћању
новинарима
речено је да
уједињење
синдикалне
организације,
која би могла да
помогне у
смањењу одлива
здравствених
кадрова, не
дозвољавају
представници
Министарства
за рад
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У марту ће епидемија бити окончана, сматра проф. др Владимир Брусић, истраживач,
члан стручног тима Харварда који је правио вакцину против свињског грипа

ство јединства у једном од најрепрезентатив
нијих синдиката који је 2013. бројао више од
35.000 чланова и те како утиче на одлив радне
снаге. Том проблему могло би да се боље при
ступи када би синдикат био уједињен и масо
ван – сматра Дашићева, оцењујући као пози
тивно недавно повећање зарада за медицинске
сестре, техничаре и лекаре.
– Ипак, повећање не би требало да буде пау
шално, већ у распону један – два – четири. На
пример, ако радник прима минималац, онда се
стра у примарној здравственој заштити треба да
има 66.000 динара, а лекар најмање 132.000 ди
нара стартну плату – додаје она.
Представници овог синдиката позвали су ју
че и председника Србије да заштити здравстве

не раднике и омогући им слободно синдикално
деловање које, како сматрају, државне институ
ције ограничавају.
– Две године не можемо да се вратимо у про
сторије у Краља Александра 36 јер суд каже да
треба да поднесемо тужбу за враћање у простор.
А ми смо још 2013. поднели тужбу за враћање на
силно одузете имовине, и до дан-данас та пресуда
није завршена. А у међувремену ти који су нас из
бацили и даље су на истој адреси – додаје Даши
ћева, уверена да се проблеми никада неће реши
ти ако се не схвати да је јединство најбитније и да
не би требало дозволити да се синдикати разбију
споља и изнутра. Синдикат медицинских сестара
и техничара Србије основан је 2002. године.
М. Бракочевић

