ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу информација које су се појавиле у медијском простору Крагујевца,
Клинички центар Крагујевац износи следеће:
Пацијент Ј.М. је био хоспитализован у Клиници за хематологију због лечења
малигне болести применом одговарајуће хемиотерапије. Сама болест, као и примењена
терапија, довеле су до поремећаја имунолошког статуса. Сходно томе, пацијент је био
смештен у адекватан простор полуизолације, као што је био хоспитализован и раније и
то у више наврата. Како протоколи и стандарди налажу овакви пацијенти се не
хоспитализују у Стерилном блоку. Стерилни блок је резервисан за лечење најтежих
пацијената и то трансплантацијом костном сржи.
С’обзиром на епидемиолошки статус крајем јануара 2020. године, Клинички
центар Крагујевац је међу првим установама у Србији прогласио забрану посете услед
епидемије грипа. Подсећамо да је ове године оболело преко 25.000 људи у Србији са
неколико десетина умрлих у кућним и хоспиталним условима. И поред спроведених
свих епидемиолошких мера превенције у целом Клиничком центру Крагујевац, дошло
је до обољевања хоспиталних пацијената са различитим исходом лечења, од потпуног
оздрављења до смртног исхода.
Пацијент Ј.М. је прве симптоме фебрилног стања приметио 03.02.2020. године у
вечерњим сатима и од тог тренутка примењена је сва адекватна терапијска процедура.
Као компликација основне болести, долази до погоршања здравственог стања са
додатним компликацијама на респираторном систему које проузрокује смртни исход
06.02.2020. године. Да би отклонили сваку евентуалност Клинички центар Крагујевац
је формирао Комисију за унутрашњи стручни надзор лечења пацијента Ј.М.
Овим путем Клинички центар Крагујевац изражава најдубље саучешће породици.
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