Минут ћутања за колегиницу
Општа болница Сремска Митровица
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Данашњи састанак главних медицинских сестара и здравствених техничара свих служби и
одељења Опште болнице Сремска Митровица,био је посвећен трагично настрадалој медицинској
сестри из Шапца,Љубици Поповић, као и реаговањима на овај немио догађај у ком је медицинској
сестри,пацијент одузео живот. Главни техничар митровачке болнице,Ивица Велики,позвао је
колеге да минутом ћутања одају последњу пошту драгој колегиници из Шапца, а потом и запитао:“
Има ли краја?Да ли постоје границе?Да ли постоји начин да се запослени могу заштити од свега
што је испод свих цивилизацијских токова? И ми у Општој болници Сремска Митровица очекујемо
брзу реакцију Министарства здравља и свих надлежних у земљи,како се овако нешто више никада
не би догодило“.
Ивица Велики је у свом обраћању између осталог, напоменуо,да на жалост и у свету,као и
код нас,постоје бројни примери непримереног понашања пацијената према здравственим
радницима,који неретко добијају размере физичког напада,покушаја убиства,па и убиства и у том
смислу препоручио колегама додатну максималну опрезност у раду са пацијентима,како би се
избегле непријатности и ситуације које угрожавају њихов живот.
Медицинске сестре и здравствени техничари Опште болнице Сремска Митровица
изражавају жаљење и упућују саучешће породици Љубице Поповић, и недвосмислено подржавају
иницијативе свих запослених у здравству Србије да се овакви догађају морају предупредити
законским актима.

Широм Србије,на бројним састанцима ресорних инстанци здравствене заштите,послате су
поруке осуде овог гнусног чина.Тим поводом, огласила се и Комора медицинских сестара и
здравствених техничара Србије,чији допис можете погледати овде : Допис Коморе

Напади на здравствено особље у вршењу здравствених делатности је постало тако
очито,те је потребно брзо реаговати .Морамо се сви запитати докле ће се формирати толике радне
групе,радна тела,док хајка траје и прелази у виши ниво бруталности.Сетимо се да ништа није
урађено на том питању ни 2008.године, септембар 2010.године.....Само ове године забележен је
напад на медицинску сестру у Тиршовој клиници,напад на мед. Сетру у Институту за Онкологију
Србије, и сада нажалост ,трећи напад са смртним исходом.
Да ли медицинске сестре-техничари имају право на нормалан рад и право на ЖИВОТ?
Ујединимо се за право на безбедан рад и ЖИВОТ.

