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Чак троје лекара специјалиста Опште болнице у Новом Пазару смењено је са функција
начелника одељења у последња два месеца. Прво је смењена начелница одељења за
инфективне болести, Лејла Ћеранић, затим је са функције вд заменика начелника
хирушког одељења, смењен и Џемаил Детанац. Последњи је смењен, пре неколико дана
- начелник оперативног блока, Драгош Васовић. У каквој је све то вези са захтевом за
смену директора?

  

  

Троје смењених лекара су део од укупно 37 специјалиста Опште болнице у Новом Пазару
који су потписали у августу петицију за смену директора болнице Меха Махмутовића и
његових сарадника.

  

Лекари тврде да је Махмутовић свесно обмањивао јавност како је у болници све под
контролом и да располаже свиме што је неопходно.
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"То је чист реваншизам. Смењени су људи који су беспрекорно радили свој посао и без
мрље у каријери. А доведени су људи против којих су поднете кривичне пријаве за мито
и корупцију. Шта друго да вам кажем. Неко ко је радио свој посао бива смењен у
тренутку када се потписао. Шта је то него реваншизам", пита се лекар специјалиста
Фарук Пљакић, један од потписника петиције.

  

У писму се наводи да је Махмутовић, осим што је личну и политичку промоцију стављао
испред одговорног вођења болнице, нарушио међуљудске односе и запошљавао по
партијској линији. Зато је како наводе одговоран и за потпуни колапс болнице у
тренуцима епидемије коронавируса.

  

"Хоћемо да живимо у нормалном друштву. Хоћемо да нам директор ради свој посао, а не
да митингује док му људи умиру по ходницима. Верујте, да сам ја по први пут у животу
почео да бринем за свој живот и уплашио се смрти. Не због себе, већ због моје деце. Да
ли ће они завршити по неким ходницима и да ли ће их свака шупа која се докопа
државне функције, шиканирати и малтретирати", казао Пљакић за Н1.

  

Махмутовић је на конференцији за новинаре на којој су биле позване само РТВ Нови
Пазар и Радио телевизија Србије, а чији је повод била петиција и писмо лекара, казао да
му је жао сваког ко је преминуо од последица те заразне болести и додао да су "сви
одговорни због великог броја умрлих у Новом Пазару".

  

Директор болнице у Новом Пазару није одговарао на позиве и поруке које му је Н1
упутио. Од њега смо тражили образложење за смену чак три начелника.

  

Махмутовић је раније одбацио наводе лекара специјалиста који траже његову смену,
казавши да је рад те здравствене установе био добро организован и да није недостајало
опреме неопходне за лечење оболелих од коронавируса.

  

(Н1)
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