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ОПШТА БОЛНИЦА “ШАБАЦ” СПРЕМНА ДОЧЕКАЛА ТРЕЋИ ТАЛАС ВИРУСА

“ЗАТИШЈЕ” ИСКОРИШЋЕНО ЗА ПРИПРЕМУ

рбија је ушла у трећи талас
епидемије коронавируса,
па је тако све већи број оболелих и у Шапцу. Тренутно је у
Општој болници “Лаза К. Лазаревић” смештено више од 60 ковид
позитивних пацијената, углавном
са средње тешком сликом, а до закључења овог броја један пацијент
је изгубио битку са болешћу.
Сви у шабачкој Болници се
надају да се у овој установи неће
поновити сценарио из јула. Били
су у том периоду најоптерећенија болница секундарног нивоа у
Србији, а број пацијената се дуже
времена одржавао на 320, од чега је за најмање 250 њих била потребна кисеоничка потпора.
-Оптималан број пацијената
које можемо да хоспитализујемо

С

Док је корона имала “паузу” време су искористили да среде зграду Инфективног, да проведу кисеоник по другим одељењима, набаве протокометре и концентраторе ваздуха. Мобилни рендген апарат добијен од Републике упућен је Ковид амбуланти Дома здравља “Др Драга Љочић”.
“Искористили смо време између другог и трећег таласа да одморимо и медицинско и немедицинско особље. Организовали смо и посао, не само
Болнице, него и домова здравља, да се у том периоду што више бавимо
нековид пацијентима”, навео је директор Опште болнице “Лаза К. Лазаревић” др Слободан Поповић

је 280 до 300. Током јула смо били пренапрегнути. Значајан параметар од ког зависи који број
пацијената можемо адекватно да

збринемо јесу кисеоничка места,
као и број извршилаца, односно
лекара, сестара и немедицинског
особља које учествује у лечењу,

наводи директор ОБ Шабац др
Слободан Поповић.
Пошто се “прегрми” оваква ситуација, даље се наставља

”

САДА КАДА ПОНОВО
РАСТЕ БРОЈ КОВИД ПАЦИЈЕНТА ПОКУШАЛИ
СМО ДА НАЂЕМО МОДУС ДА ЗБРИНЕМО СВЕ
НЕКОВИД ПАЦИЈЕНТЕ.
ТРУДИМО СЕ ДА НАПРАВИМО ДОБАР
ЛИНК ПРЕМА ТЕРЦИЈАЛНИМ УСТАНОВА И
ДА НИКО НЕ ОСТАНЕ
НЕЗБРИНУТ У ВРЕМЕ
ОВЕ ПАНДЕМИЈЕ

* „Пулс града“: Projekat ostvaren uz podr{ku Grada [apca. Stavovi izneti u podr`anim medijskim projektima, nu`no ne izra`avaju stavove organa koji su dodelili sredstva.

