Клинички центар: Хирурзи се
међусобно оптужују за корупцију
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Хирург Здравко Петковић, специјалиста микрохирургије, добио је 9. новембра прошле године
отказ у Клиници за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију Клиничког центра
Србије због „повреде радне дисциплине“ – наводно је одбио да надређенима на једном
јутарњем састанку каже који су пацијенти заказани за операцију.
Овај разлог за отказ није пред инспекцијом рада могао да се одржи, па је она 12. јануара 2012.
наложила Клиничком центру Србије да одложи решење о отказу уговора о раду до окончања
судског поступка (Петковић је тужио свог послодавца) и врати хирурга на посао. Директор
Клиничког центра Ђорђе Бајец до данас одбија да поступи по решењу инспекције рада.
Шта је заправо разлог за отказ? Здравко Петковић (на слици
лево) тврди – тешка корупција. „Ја немам тарифу за пацијенте,
већ само професионалан и хуман однос, пошто је у питању
државни центар. Иначе, пацијенти познају добро ситуацију у
КЦС и траже доктора који ће посао да одради професионално и
који неће да уцењује са тарифом, а притом позивајући се на
своје име, утицај, звање, позицију и слично и користећи
државну клинику као своју приватну“, каже Петковић.
Он наводи да је последњи чин у годинама дугом злостављању
почео 9. јула прошле године, кад је у Клинику као хитан случај
примљен Фаик Бајрами, Горанац са Косова. Бајрами, који је
имао тешку опекотину длана, тражио је да га оперише
Петковић („На основу поверења, познанства и препоруке
његових сродника са Косова, као и његовог личног поверења у мене као доктора“), али је
наредних 13 дана лежао у болници без операције.
„Након пријема и моје лекарске констатације да је неопходна хируршка интервенција која
спада у домен пластичне и реконструктивне микрохирургије, те и захтева господина Бајрамија
да лично сноси све трошкове лечења, директор наше клинике прим. др Милан Тодоровић

(који није пластични и реконструктивни хирург) је све ово игнорисао и пуних 13 дана није
дозвољавао да господин Бајрами буде оперисан, док је мени замерио зашто пацијента нисам
одмах упутио на лечење у Клинику за ортопедију и трауматологију КЦС, којом руководи
професор др Марко Бумбаширевић, његов пријатељ и колега“, каже Здравко Петковић.
Овај хирург тврди је директор клинике Тодоровић захтевао да Бајрами донесе здравствену
књижицу иако је као хитан случај овај пацијент морао да буде примљен и без књижице. „Тек
након што је директору лично у кабинет достављена књижица, дозволио ми је да сутрадан, 21.
јула 2011. године, обавим операцију“, наводи Петковић.
Он додаје да је директор за 13 дана имао времена да отпусти пацијента ако нема адекватне
папире или ако није хитан случај, а не да га мучи „из интересних разлога“ и да га сваки дан
скида са програма. „Цео овај период, директор клинике је био у сарадњи са његовим колегом
и пријатељем, директором Клинике за ортопедију и трауматологију проф. Бумбаширевићем,
што је резултирало писањем отказа и прогоном мог пацијента“, каже Петковић.
Бајрами је напокон оперисан, али га је полиција ухапсила
на дан када је требало да буде отпуштен са клинике због
наводно фалсификоване здравствене књижице. Директори
су у исто време поднели кривичну пријаву против
Петковића због злоупотребе службеног положаја, јер је
омогућио Бајрамију да буде примљен и оперисан без
валидне документације. Фаик Бајрами се у међувремену
вратио на Косово, а како сазнаје Пиштаљка, спреман је да
говори о ономе што му се десило у Београду и да каже ко је
од њега тражио новац за операцију.
Неки од Петковићевих пацијената упутили су 5. децембра
2011. писмо министру здравља Зорану Станковићу,
наводећи да је свакоме од њих овај хирург (на слици десно
током операције) спасао живот и да се према њима
односио „савесно, марљиво, одговорно, професионално“.
Пацијенти су затражили да Станковић решење о отказу стави ван снаге, али одговор нису
добили.

