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ЊКВ Катарина Карађорђевић донирала опрему ОБ „Студеница“ 
 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић и директор Опште 
болнице „Студеница“ Зоран Мрвић, дочекали су делегацију Њеног Краљевског 
Височанства принцезе Катарина Карађорђевић, која је посетила Општу болницу 
„Студеница" у Краљеву, поводом донације Фондације ЊКВ принцезе Катарине. 

Како је истакао градоначелник, осмеси пацијената, али и лекара и 
медицинског особља који брину о нашим суграђанима, довољно говоре о значају 
ове донације.  

„Принцеза Катарина Карађорђевић већ више од једне деценије помаже 
старим и болесним, али и деци у Краљеву. Ја сам срећан што као градоначелник 
Краљева данас са принцезом Катарином могу да говорим и о будућим донацијама 
и будућој помоћи Краљеву. Она је пријатељ овог града, пријатељ Опште болнице 
„Студеница“, Дома здравља, наших основних и средњих школа“, нагласио је 
градоначелник, па изразио наду да ће Град и у будућности имати добру сарадњу 
са Њеним Краљевским Височанством. 

Директор Опште болнице „Студеница“ Краљево Зоран Мрвић изразио је 
велико задовољство што је принцеза Катарина, пети пут по реду, посетила Општу 
болницу „Студеница“.  

„Она је наш велики донатор и пријатељ града Краљева и увек је 
добродошла у Краљевски град. Какав је и обичај у Србији, увек када гост дође он 
донесе неки поклон, а овај пут смо добили мало више поклона. Добили смо поклон 
у укупном износу од 171.465 еура и то у постељини, креветима и највећи поклон у 
донацији је један велики стерилизатор“, појаснио је Мрвић, па се захвалио на још 
једном доброчинству ове Краљевске куће и Њеног Височанства. 

Према речима директора Опште болнице, у плану је набавка ултразвучног 
апарата поводом примарног скрининга карцинома дојке, што је врло важно. 

„И принцеза и њена Фондација су укључене у сва дешавања у здравству.  
Ми очекујемо ту донацију раширених руку. Донација у виду јако квалитетног 
ултразвучног апарата је вредна више од три хиљаде евра. Тиме ћемо и ми 
допринети борби против ове највеће пошасти у Србији што се тиче наших жена", 
поручио је Мрвић, додавши да је принцеза данас обишла и кухињу и да намерава 
да је, иако је изванредна, опреми новим апаратима. 
 Принзеза Катарина је истакла да је јако срећна што је у прилици да донира 
опрему у вредности од преко 100.000 еура, јер наши доктори и сви здравствени 
радници су понос ове земље.  

„Својим напорним радом, знањем и борбом за сваког пацијента заслужују 
нашу захвалност и помоћ. Они су у фокусу хумантирног рада моје Фондације и 
тако ће остати и у будућности. Знање је, баш као и опрема, важна за врхунске 
резултате у медицини и ми зато желимо да здравствени радници, поред опреме 
добију и знање“, изјавила је принцеза, па додала:  

„Већ десет година моја Фондација организује Конференцију српске 
медицинске дијаспоре на којој више од стотину стручњака размењују своја знања 
и искуства. Давање, помоћ, брига и љубав су речи које морамо неговати и у 



складу са њима и живети. Ја свој живот посвећујем овом народу и земљи и срећна 
сам што им могу бити од помоћ.“ 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, директор Опште 
болнице „Студеница“ Зоран Мрвић и Њено Краљевско Височанство принцеза 
Катарина су приликом њене посете обишли Интернистичку болницу, 
Инфективно одељење, Одсек за стерилизацију и Одсек за интензивну негу, којима 
је донација била намењена. 

 


