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 Инфектолошкиња Лејла Ћеранић је за два месеца прешла пут од хероине на првој
линији борбе против коронавируса до смене са места в. д. начелнице Инфективног
одељења у новопазарској Општој болници. Она каже да јој разлог за смену није речен и
да јој је после редовног колегијума са начелницима других одељења курир уручио
разрешење без икаквог објашњења.

  Како је испричала за Н1 у  решењу је писало да се разрешава функције в.д. начелника
и да решење ступа на снагу по уручењу.    

"Није постојала никаква реченица образложења. Ја немам искуства с тим, нисам никад
била на функцији, али по речима колега који имају искуства, директор има право да
разреши неке функције и неком новом уручи решење о тој функцији, а обично постоји
образложење, али ја то нисам добила од директора", наводи Ћеранић. 

  

Како каже, то што је узела годишњи одмор не може да буде разлог за смену, јер је
одобрење за одмор добила усмено од координатора Ковид центра Мирсада Ђерлека. 

  

"Када ми је уручено решење, ја сам се јавила новој начелници и рекла да олдазим на
одмор, на шта је она реаговала и рекла да мора да обавести директрора, контактирала
га је и он је рекао да нико не може на одмор. Онда сам ја отишла до њега да бих
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разговарала о свом одмору, рекла сам да сам уплатила породични омор, да сматрам да
је епидемиолошка слика много лакша, да је организација у болници лакша и да моје
одсуство неће довести до проблема на инфективном одељењу", објаснила је докторка
Ћеранић.  

  

Наводи да када прођете ситуацију коју је прошла са својим колективом, колегама,
пацијентима и суграђанима, а били сте у тиму с тим истим директором, очекујете да вам
неко пружи руку и каже били смо добар тим, што би била сатисфакција.

  

"Ја имам неку другу сатисфакцију и она је много већа од пружања руке директора. То је
моја породица, мој колектив, колеге које су лавовску борбу водиле против ковида у
тешкој ситуацији и највећу заслугу имају моји суграђани, народ Санџака. 30. јуна се дигла
револуција у Новом Пазару, изразили су бунт и незадовољство и рекли не, стоп лажима
и то су рекли државном врху - министру здравља и премијерки, управи болнице. Тад су
почеле да се дешавају ствари другачије и то је моја сатисфакција. Док се дешавала
револуција ми смо се борили на одељењу, ја сам чула звиждуке и рекла сам нешто се
дешава, моје колеге су рекле нек се дешава и треба", испричала је.  

  

Докторка Ћеранић каже да је вирус и даље велика непознаница, као и да верује да ће
вакцина бити ефикасна и помоћи у борби против ковида. 

  

"Научила сам да је вирус непредвидив, изазива обољења код свих узраста и свако може
да има последице, а напада најслабију тачку у организму".
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