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Подршка здравственим радницима на првој линији одбране од короне 
 

Скроман поклон у знак захвалности за несебичан труд и рад, здравственим 
радницима који се даноноћно брину о здрављу наших суграђана на Инфективном 
одељењу Опште болнице „Студеница“ и у Респираторној амбуланти Дома 
здравља Kраљево, односно лекарима, медицинским техничарима, медицинским 
сестрама, возачима и чистачицама, који се ових дана, удруженим снагама, 
херојски боре са епидемијом вируса корона, уручио је градоначелник Краљева др 
Предраг Терзић. 

„Морамо да истрајемо, морамо заједничким снагама из дана у дан да се 
боримо, да будемо солидарни, да помажемо једни другима, да поклањамо сви ми 
који имамо више онима који немају“, рекао је Терзић, нагласивши да је важно да 
будемо јединствени, па додао: 

„Данас се не делимо на то ко је чији оснивач. Општа болница „Студеница“, 
Дом здравља Краљево и Завод за јавно здравље Краљево су данас једно, 
уједињени у борби против корона вируса.“ 

Према речима градоначелника, град Краљево је обезбедио маске за сва 
јавна предузећа, јавне установе, за све оне који су ангажовани у систему рада 
Штаба за ванредне ситуације. Дом здравља Краљево је добио 500 маски, а 
поклони за Инфективно одељење и Респираторну амбуланту израз су 
захвалности свим радницима здравствених установа на свему што чине за наш 
град.  

Како је истакао приликом уручења пакета директорима ових здравствених 
установа Зорану Мрвићу и Мирјани Крчевинац, испред Интернистичке болнице, 
Војска Србије обезбеђује и Дом здравља Краљево - Респираторну амбуланту, 
Општу болницу „Студеница“, као и Геронтолошки центар у Матарушкој Бањи. 
Такође, Град ће организовати линије за превоз радника који су запослени у 
здравству, у јавним предузећима и установама, при чему они неће плаћати карте, 
већ ће град Kраљево платити овај превоз. 
 Заменик директора Опште болнице „Студеница“ др Милан Парезановић, 
захвалио је граду Краљеву у име Инфективног одељења, али и у име свих 
здравствених радника који се боре против ове инфекције. 

„Хвала локалној самоуправи што прати наш рад, што учествују са нама у 
свему и што покушава да нам помогне, колико год може, да превазиђемо ове 
проблеме са којима смо се сусрели. Наш задатак је да збринемо све оболеле, 
али, првенствено, наш задатак је да мислимо о безбедности свих запослених како 
би имао ко да лечи оболеле и да се о њима брине“, нагласио је др Парезановић, 
па изразио наду да ће се овако блиска сарадња са Градом наставити и убудуће. 
 У име свих запослених Дома здравља Краљево, на још једној указаној 
пажњи у овако тешкој ситуацији која је задесила комплетно наше становништво, 
градоначелнику града Kраљева захвалила је и директорка Дома здравља Мирјана 
Крчевинац. 

„Ми смо удружени у борби против ове пошасти. Болница, Дом здравља и 
Завод за јавно здравље свим силама се труде да и појаву и последице ове 



болести сведу на најмањи могући минимум. Захваљујем се, такође, свим 
грађанима града Kраљева јер све оно што је до сада урађено, сви показатељи 
говоре, у раду са њима, да су врло дисциплиновани, да су врло послушни и да 
слушају све савете својих лекара и здравствене струке“, истакла је Крчевинац. 


