Uhapšen načelnik iz Instituta za neurohirurgiju

Hirurg tražio novac da operiše tumor
dečaku
A. Ž. Adžić | Blic
Profesor dr Eugen Slavik (62), specijalista neurohirurgije i šef Jedinice za eksperimentalnu
neurohirurgiju u Institutu za neurohirurgiju, uhapšen je juče ujutro zbog sumnje da je tražio 500 evra
mita od roditelja desetogodišnjeg D.M., da bi detetu operisao tumor na mozgu.
Dečaka su otac Ž.M. i majka nedavno odveli na pregled kod lekara Slavika, koji im je tražio 500 evra
da bi operisao teško bolesno dete. Prema informacijama „Blica”, dr Slavik je od roditelja zahtevao da
mu 300 evra daju pre operacije tumora na mozgu, a ostatak novca posle hirurške intervencije.
Predložio je da mu prvi deo daju posle praznika, kada D.M. primi na odeljenje.
Dečakov otac Ž.M., koji je zaposlen u „Gradskoj čistoći”, tada se obratio policiji i objasnio šta doktor
Slavik traži od njega da bi njegovom sinu spasao život. Kako „Blic” saznaje, da bi osumnjičenog
uhvatili na delu, novčanice koje je trebalo da predaju doktoru inspektori su obeležili.
Ž.M. je sina juče ujutro doveo u Institut za neurohirurgiju, gde je trebalo da preda 300 evra dr Slaviku
da bi dečaka primio na odeljenje. Novac je, kako saznajemo, lekaru predao u njegovoj kancelariji.
Kada je otac izašao iz Slavikove kancelarije, ušli su inspektori, koji su imali nalog za pretres doktora i
pregled njegove ordinacije. Kod doktora su nađeni evri, a serijski brojevi na njima upoređeni su sa
onima na novčanicama obeleženim u policiji i ustanovljeno je da su identični.
Inspektori Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala tada su uhapsili doktora i odveli ga u stanicu.
Određeno mu je dvodnevno zadržavanje, posle koga će biti priveden istražnom sudiji.
‐ Ovo je još jedan dokaz koliko korupcija može da ima zastrašujuće posledice, čak i kada su u pitanju
deca, i koliko je važna borba protiv korupcije ‐ rekao je Tomo Zorić, portparol Republičkog tužilaštva.
Prof. dr Slavik autor je brojnih stručnih radova na temu neurohirurgije i vanredni je profesor
Medicinskog fakulteta. Na svom forumu studenti ovog fakulteta pišu da je im je ispitna komisija, čiji
je on član, jedna od omiljenih. Zbog svojih dostignuća u medicini, nedavno je nagrađen plaketom
počasnog građanina opštine Žitište, gde je proveo detinjstvo. Za nekoliko godina trebalo je da ide u
penziju, a kolege iz Kliničkog centra šokirane su hapšenjem.
‐ Do sada nije imao mrlju u karijeru. Dobar je lekar i, koliko znam, pošten čovek. Ne mogu da verujem
da je tražio mito za operaciju dečaka ‐ rekao je jedan kolega, koji je insistirao na anonimnosti.
Dečak na pregledima
D.M. (10) primljen je u Institut za neurohirurgiju radi ponovne dijagnostike. Lekari će pregledati
dečaka i tek tada će se znati da li on uopšte treba da bude operisan.

‐ Najoštrije osuđujem to što je uradio dr Eugen Slavik. To je u potpunoj suprotnosti sa lekarskim
pozivom. On će snositi posledice u skladu sa zakonom. Podržavamo svaku akciju policije i tužilaštva,
međutim, u našoj ustanovi radi preko 7.000 ljudi i nemoguće je kontrolisati svakog pojedinca ‐ kaže
dr Đorđe Bajec, direktor Kliničkog centra Srbije.

Hapšenje lekara zbog korupcije
U martu 2007. godine uhapšen je doktor Dragan Stanković (51), šef odseka na Odeljenju gerijatrije u
KBC „Zvezdara”, osumnjičen da je tražio 750 evra da bi jednu pacijentkinju primio na odeljenje. Lisice
su stavljene i ginekologu Milošu R. (39), lekaru specijalisti GAK u Višegradskoj, osumnjičenom da je
tražio mito od 200 evra da bi obavio abortus. Ljiljana Tomović, neurolog sa VMA, uhapšena je takođe
zbog sumnje da je primila mito. Ona je osumnjičena da je za novac Saši Božnjačkom izdala lažnu
lekarsku dokumentaciju, na osnovu koje je odložio odlazak u zatvor.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević pre dva meseca rekao je da „korupcije u zdravstvu ima manje
nego što se javno priča, a jedini način da se ona smanji na minimum je uvođenje reda, pravila i
procedura”. Ministarstvo je otvorilo i telefonsku liniju na kojoj pacijenti mogu da prijave
nezadovoljstvo radom lekara, a ministar je tada rekao da na broju 0700‐111‐700 nije „ostavljena
nijedna anonimna prijava da je neki lekar tražio mito od pacijenta”.

