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Нема опуштања, вакцинација једини начин за излазак из пандемије 

У Србији је до сада коронавирус потврђен код 673.520  особа, а од последица заразе 
преминуло је 6.130  оболелих. На болничком лечењу се налази 6.174 пацијената, од којих 
је 219 на респиратору, показују подаци са сајта covid19.rs. 
Директорка Фармацеутске коморе Србије Татјана Шипетић каже за РТС да је од почетка 
епидемије вишеструко порасла потражња и лекова на рецепт, али и без рецепта. 
"Од лекова без рецепта то су били парацетамоли на почетку, у марту прошле године, који 
су се издвојили у односу на остале лекове без рецепта, јер је то била и основна препорука 
за смањење температуре и ублажавање болова код терапије ковидом", навела је 
Шипетићева.  
Говорећи о суплементима везаним за јачање имунитета, пре свега повећана је потрошња 
витамина Ц, цинка и витамина Д, као и комбинованих производа који су намењени 
имунитету. Упозорава да и то треба опрезно узимати.  
Директoрка Дома здравља Краљево, докторка Мирјана Крчевинац, каже за РТС да 
Краљевчани без претходне пријаве могу бирају једну од три вакцине, јер су стигле и дозе 
"Фајзерових" и "спутњик В" вакцина. 
"Заиста имамо све вакцине у довољној количини. Преко 54.000 Краљевчана је 
вакцинисано, од тога преко 22.000 и другом дозом и 32.000 првом дозом. Радимо и за 



 
 

викенде, имамо велики број људи који ће се ревакцинисати у време ускршњих празника", 
рекла је Крчевинац. 
Истиче да велики број људи долази без претходне пријаве, као и да се осим у Краљеву 
вакцинација обавља и у 13 сеоских амбуланти. 
"Изабрали смо амбуланте којима гравитира најудаљеније становништво, а такође се 
вакцинација ради и преко службе кућног лечења за непокретне грађане", додала је 
докторка. 
"Имамо сасвим довољне количине. Добили смо велике количине 'Фајзера', стигао је 
'спутњик В', то је све за незаказане пацијенте. Овим путем их позивамо да слободно дођу, 
није потребно заказивање преко електронске управе. Имамо и кинеске вакцине, тако да 
заиста потпуно смо снабдевени свим вакцинама", поручила је докторка Крчевинац. 
У Србији је, према последњим подацима, битку са ковидом изгубило 35 пацијената. 
Потврђено је 2.719 нових случајeва заразе од тестиранa 14.544 узорка. 
На болничком лечењу је 6.174 пацијента, на респиратору 219. 
У Београду је, према најновијим подацима, заражено још 617 особа, у Новом Саду 136, а у 
Нишу 99. 
У Новом Пазару је 66 новооболелих, у Панчеву 59, Шапцу 58, Крагујевцу 56, у Чачку 54, а у 
Ваљеву 53. 
Опада број оболелих, али то не значи да треба да се опустимо и да смо решили проблем. 
Да би се овај број смањивао, морамо да наставимо са вакцинацијом и са придржавањем 
мера, рекао је за РТС министар здравља Златибор Лончар.   
У Србији је укупно дато 3.163.499 доза вакцине, а 1.282.971 грађанин примио је обе дозе 
цепива. 
Према подацима е-Управе, у вакцинацији предњаче београдске општине где проценат 
вакцинисаних износи и преко 55 одсто, док је најмањи одзив грађана у Тутину, Новом 
Пазару, Жагубици и Лајковцу. 
 

https://www.rts.rs/page/stories/ci/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/story/3131/koronavirus-u-srbiji/4344560/koronavirus-srbija-podaci-22.-april-2021..html
https://www.rts.rs/page/stories/ci/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/story/3131/koronavirus-u-srbiji/4344343/koronavirus-srbija-vakcinacija-mere-zlatibor-loncar.html
https://www.rts.rs/page/stories/ci/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/story/3131/koronavirus-u-srbiji/4344958/vakcinacija-srbija-procenti-najvise-najmanje-gradovi.html


 
 

 

Koliko se razlikuju protokoli lečenja dece i odraslih od kovida 

S novim britanskim sojom koronavirusa klinička slika dece se približava onoj kod odraslih, 
upozorio je pedijatar Saša Milićević. Ukazao je da su simptomi kod alergije i koronavirusa slični i 
da će tu trebati velika veština lekara, a oni je, kako je istakao, poseduju, da utvrde da li je 
alergija ili ne. 
Nažalost korona ne jenjava, kao da je sada promenila oblik i krenula prema deci. To se, rekao je 
gostujući u Beogradskoj hronici dr Saša Milićević primećuje i prema broju malih pacijenata u 
ambulanti, a i prema broju dece koja leže u bolnicama pa čak i prema tragičnom ishodu ovih 
dana. 
Istakao je da je očigledno da su deca postala osetljivija nego što se to činilo u početku. 
"Novi britanski soj ima veći afinitet prema receptorima koji se nalaze u dečijem organizmu. 
Očigledno je da se deca više zaražavaju, kao da su izgubila malo onu prednost koju su imala 
kada je bio onaj prethodni soj, kada smo se čudili na koji način deca to bolje podnose", naveo je 
Milićević. 
Naglasio je da je veći broj dece pacijenata nego što je bilo ranije i to je ono čega su se 
pribojavali. 
Na sreću to su, kaže, još uvek pacijenti koji na pregledima imaju blažu kliničku sliku. Međutim, 
ako se uporedi sa slikom od početka pandemije onda su tu, ipak, učestalije upale pluća i 
zahvaćenost bilo kog drugog organa. 
Upozorio je da se s novim sojom virusa klinička slika dece približava onoj kod odraslih. Deca 
sada deca imaju malo više dijareju, promene na koži. 
"Ako roditelji primete da dete ima temperaturu, kašljuca, ako ga boli glava ili ako dan, dva 
slabije jede, da je neraspoloženo, onda je to znak da mora da se malo više obrati pažnja, a 



 
 

pogotovo ako ima epidemiološki podatak da je neko u porodici trenutno bolestan od kovida ili 
da je dete bilo na nekom rođendanu ili negde gde je neko zaražen. 
Onda mora da se vodi računa i takvo dete ne bi trebalo voditi u vrtić ni u školu", savetuje 
Milićević. 
Ukazao je da to ne znači da se odmah radi o kovidu, već da to može da bude i neka banalna 
infekcija, alergija. To može, objasnio je Milićević i zbuniti roditelje, onaj ko je prošle godine imao 
alergiju, verovatno će i sada imati. 

Kakav je protokol lečenja dece 
Naveo je da je protokol lečenja kod odraslih i dece veoma sličan, to su slični lekovi, antibiotici 
koji sprečavaju komplikacije, lekovi za skidanje temperature. Neophodno je da se malo da se 
više obrati pažnja na nadoknadu tečnosti, elektrolita. 
"Praktično lek koji direktno deluje na virus još uvek ne postoji, tako da sve ovo što mi dajemo je 
da sprečimo taj kovid virus da izazove komplikacije u organizmu, a imunitet će ga savladati. 
Korona ne mora uvek biti praćena temperaturom, kao što ima pacijenata koji uopšte ne gube ni 
ukus ni miris", navodi Milićević. 
Preporučuje da bi deci trebalo  davati suplemente u jednoj razumnoj meri. Najbolji su vitamini, 
tu su važni selen, cink, dobar je bakar. Roditelji, smatra, nekad iz najbolje namere malo 
preteraju, zato se treba konsultovati s pedijatrom. 
Takođe, deca moraju da uzimaju kvalitetnu ishranu, voće i povrće, da dovoljno spavaju da bi se 
taj imunitet održao, savetuje Milićević. 

Kako razlikovati alergiju od korone 
Milićević ukazuje da su simptomi kod alergije i koronavirusa slični, ako neko počne da kašlje, 
curenje nosa, crvene oči, apsolutni su simptomi alergije. 
Temperature može da bude, ali i ne mora, kao i malaksalost, pogotovo taj ukus i miris kod dece 
nije nešto posebno bio izražen, a sada i kod odraslih ne mora da postoji. 
"Tako da će tu trebati velika veština lekara, a oni je poseduju, da utvrde da li je alergija ili ne. Tu 
može i krvna slika da pomogne kao i epidemiološki podatak da li su bili u kontaktu s nekim koje 
zaražen. Uvek mora da postoji oprez jer i onaj ko ima alergiju može da dobije koronavirus", 
zaključio je dr Saša Milićević. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Do prvog septembra kovid bolnica u Novom Sadu 

Vlada Srbije donela je danas zaključak o početku izgradnje nove kovid bolnice u Novom Sadu, 
rekao je danas ministar finansija Siniša Mali i naveo da će najkasnije do 1. septembra ove 
godine Srbija dobiti novu, treću kovid bolnicu. 
On je u Skupštini Srbije, koja razmatra zakone koji se odnose na treći paket ekonomske pomoći 
građanima i privredi i o rešenjima za naplatu poreza frilenserima, rekao da je taj zaključka donet 
na upravo završenoj sednici Vlade Srbije. 
Naveo je da će kapacitet nove kovid bolnice u Novom Sadu biti 600 kreveta i da se u zaključku 
Vlade navodi da je ovaj projekat, kako je i rekao predsednik Aleksandar Vučić, neophodno 
realizovati u hitnom postupku. 
„Najkasnije do 1. septembra ove godine Srbija će imati još jednu novu kovid bolnicu. Sad vidite 
kako ono o čemu govorimo ovde nisu prazna obećanja”, rekao je Mali, javlja Tanjug. 
Kaže da je u predloženom rebalansu budžeta za 2021. obezbeđeno 4,15 milijardi dinara za 
izgradnju kovid bolnice u Novom Sadu. 
„Čestitam svima, pogotovo svim građanima. Ovo će sigurno doprineti još boljoj i efikasnijoj 
borbi protiv koronavirusa”, rekao je Mali. 
Vest o zaključku vlade o početku izgradnje nove kovid bolnice u Novom Sadu poslanici su 
dočekali aplauzom. 
 
 



 
 

 

 

Cilj je da do juna revakcinišemo tri miliona ljudi 

Ako do kraja juna uspemo da revakcinišemo tri miliona ljudi, sigurno je da ćemo imati mirnije 
leto i da će moći da se razmišlja o odmorima, rekao je danas za portal Nova.rs predsednik 
Nacionalnog koordinacionog tela za vakcinaciju Mirsad Đerlek. 
Prema zvaničnim podacima, dve doze vakcine do sada je primilo nešto više od 1,26 miliona 
građana. 
Đerlek je ocenio da se kampanjom, tribinama i razgovorom sa građanima povećava broj onih 
koji se vakcinišu i da su rezultati posebno vidljivi u poslednjih dvadesetak dana. 
Prema njegovim rečima, najviše se radilo na stručnom, naučno utemeljenom objašnjavanju 
medicinskim sestrama i studentkinjama da vakcinacija ne može da ugrozi njihovo buduće 
potomstvo, niti da utiče na sterilitet. 
"Kada smo pričali o sterilitetu, shvatili smo da su se mnoge studentkinje i medicinske sestre 
plašile. Ipak, kada su videle da je kovid mnogo opasniji, a da od vakcine niko nije dobio sterilitet, 
povećan je broj medicinskih sestara i studentkinja koje su se vakcinisale", rekao je Đerlek. 
Ocenio je i da su građani izloženi velikom broju dezinformacija kada je reč o vakcinama i 
vakcinaciji, i da su zbog toga uplašeni. 



 
 

 

Post kovid simptomi traju i do pola godine 
   
Kod pojedinаca, koji su preležali kovid 19, borba sa posledicama infekcije može da traje 
nedeljama pa čak i do pola godine. Otežano funkcionisanje kardiovaskularnog sistema, 
malaksalost, povraćanje, glavobolja, loša koncentracija i zaboravljanje - neki su od simptoma 
koji se javljaju i nakon preležane bolesti, upozoravaju lekari. 
Četiri nedelje posle infekcije a nekad i do šest meseci, nekadašnji kovid pacijenti osećaju neke 
od ovih simptoma i javljaju se lekaru. Ovi simptomi nisu izraženi samo kod obolelih koji su bili 
hospitalizovani", kaže direktorka Opšte bolnice u Senti, Beata Čaki za RTV. 
Izabrani lekari mogu da zakažu građanima koji osećaju neke od post kovid simptoma, pregled 
kod lekara specijaliste, koji će dalje odrediti tok lečenja.  
Dr Čaki je još jednom apelovala na sve da se vakcinišu, danas  je u Senti moguća vakcinacija bez 
prethodne prjave samo uz poziv Doma zdravlja. Na raspolaganju su Fajzer i vakcina Sputnjik Ve. 



 
 

 

Lončar: Srbija već dala 3.129.491 dozu, stav svetske struke je da trudnice i dojilje mogu da se 
vakcinišu 

  
Opada broj obolelih, ali to ne znači da treba da se opustimo i da smo rešili problem. Da bi se 
ovaj broj smanjivao moramo da nastavimo sa vakcinacijom i sa pridržavanjem mera, rekao je za 
RTS ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Ističe da je stav svetske struke da i trudnice i dojilje mogu 
da se vakcinišu. 
Zlatibor Lončar je naveo da, iako brojke padaju, treba da budemo oprezni i da se pridržavamo 
mera kako bi pad bio realnost i kako bismo epidemiju stavili pod kontrolu. 
 
"Opada broj obolelih, ali to ne znači da treba da se opustimo i da smo rešili problem. Da bi se 
ovaj broj smanjivao moramo da nastavimo sa vakcinacijom i sa pridržavanjem mera", ističe 
Lončar. 
Ističe da jevakcinacija jedino rešenje za okončanje pandemije. 
"Srbija je već dala 3.129.491 dozu, njih preko 1.260.000 dobili su i drugu dozu. Od osam sati 
kreću vakcinacije, već od sedam su redovi za nezakazane. Svuda gde postoje uslovi će biti i 
'Fajzer' i 'sputnjik'. Gledamo da proširimo kapacitete i za vikend za neka područja, da 
osposobimo ta područja da mogu da daju tu vakcinu - bezbedno čuvanje i transport, da 
ispoštujemo sve mere. Učinićemo sve da u što kraćem roku što više ljudi vakcinišemo jer to je 
jedini način da izađemo iz ove krize", objašnjava Lončar. 
Govoreći o trudnicama navodi da je stav svetske struke da i trudnice i dojilje mogu da se 
vakcinišu. 
"To je stav svetske struke jer je virus počeo da mutira. Procena je da taj mutirani soj može da 
utiče na potomstvo i decu i da je bezbednije da se trudnice vakcinišu. Samo slušamo stavove 
struke i tako ćemo nastaviti i dalje", navodi ministar. 



 
 

"Najviše vakcinisanih u Beogradu i Užicu - najmanje u Novom Pazaru i Tutinu" 
Dodaje da je najviše vakcinisanih u Beogradu - 57 odsto i Užicu 31 odsto, a najmanje u Tutinu 
6,2 odsto i Novom Pazaru - 13,2 odsto. 
"Tu pokušavamo da razgovaramo i objasnimo ljudima da je vakcina jedini lek", ističe Lončar. 
Navodi da zbog korone ima o direktne i indirektne posledice, da se analizira situacija iz sata u 
sat i da je zbog pada broja obolelih dat nalog za Selters i Nišku banju da se vrate u normalan 
režim rada. 
"Mi smo već dali nalog za Selters banju i Nišku banju da se vrate u normalan režim rada, da ne 
rade sa kovid pacijentima. Bolnica Bežanijska kosa takođe neće do daljnjeg primati, da poušamo 
da je ispraznimo, da imamo preko reke jednu bolnicu za hitne slučajeve i za ne kovid pacijente. 
Sledeće što mislimo je i Blok A Dragiše Mišovića ako uspemo da ne bude za ne kovid pacijente. 
Analiziramo situaciju iz sata u sat i gledamo gde možemo da pomognemo i onim drugim 
pacijentima, što pre da se vraćamo u ne vovid sistem jer ima dosta tih pacijenata", objašnjava 
ministar. 
 

 

 

MLADI LEKARI U VRANJU DOBILI SPECIJALIZACIJU: U saradnji sa Ministarstvom zdravlja 21 
doktor kreće u sticanje novih znanja 



 
 

Mladim lekarima danas je uz poštovanje epidemiloških mera, u Zdravstvenom centru u Vranju 
dodeljena 21 specijalizacija. 
"Vrlo sam srećna i svi mi iz menadžmenta, i svi ljudi zaposleni u Zdravstvenom centru jako su 
srećni što ćemo danas podeliti 21 specijalizaciju. I ja ovom prilikom od srca želim da čestitam 
svim ovim mladim ljudima, da im poželim da uspešno završe svoje specijalizacije i ono što bi 
volela da se svi vrate u Zdravstveni centar Vranje i da leče ljude iz Pčinjskog okruga i Kosovskog- 
Pomoravlja, rekla je direktorka Zdravstvenog centra doktorka Ljiljana Antić. 
 
Ovi mladi lekari i budući specijalizanti već su dobili i posao i specijalizacije. Ukupno 21 
specijalizacija u saradnji sa Ministarstvom zdravlja dodeljena je mladim vranjskim lekarima 
Od 21 dodeljene specija jedna je iz anestezije, tri iz interne medicine, dve klinička biohemija, 
jedna fizikalna medicina, jedna iz oftalmologije, dve ortopedija sa traumatologijom, jedna iz 
radiologije, dve urgentna medicina, tri ginekologija i akušertsvo i tri iz pedijatrije. 
"Uspeli smo da podignemo Titanik koji je bio na dnu okeana uz pomoć države, predsednika 
Vučića i Ministarstva zdravlja,'' istakla je direktorka centra. 
Direktorka Zdravstvenog centra dr Ljiljana Antić je naglasila da je u prethodnom periodu, od 
otvaranja Hirurškog bloka, počela i rekonstrukcija starog dela bolnice, uspešno se sprovodi 
vakcinacija, a zaposleno je i 46 lekara i 34 medicinska tehničara. 
Ona je istakla da nikad zdravstveni sistem ne čine prostorije operacione sale i savremeni aparati 
već ono što je najvažnije ljudi i čestitala budućim specijalistima. 
Vranje je 2019. dobilo 23 pa sa ovom 21 specijalizacijom ima buduća 44 lekara specijalista, uz 
pomoć dražave i ministarstva. 
"Uloženo je mnogo truda, jer smo 2018. godine imali podatak da 65 odsto naših specijalista za 
pet godina odlazi u penziju", rekla je dr Antić. 
Među mladim lekarima koji su danas dobili specijalizacije su i verenici, Hristina Spasić i Marko 
Ivančov. Hristina je dobila opštu hirurgiju, a Marko ortopedsku hirurgiju i traumatologiju. 
"Zadovoljan sam osećaj je predivan. Ova korona je donela mnogo štete ljudima meni je donela 
sreću može se reći tako. Dobio sam i rešenje na neodređeno i specijalizaciju. Uskoro se ženim 
pa i beba stiže na jesen ", kaže Marko za Kurir i dodaje: Specijalizacija predstavlja jednu 
odskočnu dasku za dalje u vezi karijere. Znači dok se to završi onda krenemo da gradimo 
bukvalno sebe , svoje ime i karijeru i da naravno budemo kao specijalisti na usluzi pacijentima", 
rekao je doktor Marko. 
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