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Берановац добио своју здравствену амбуланту
Становници Берановца, Јовца, Метикоша, Кованлука, дела Рибнице,
Драгосињаца, Каменице и Мељанице од данас здравствене картоне могу да
пребаце у своју амбуланту на Берановцу.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић свечано је отворио амбуланту
Берановац Дома здравља Краљево у адаптираним просторијама Дневног центра
за старе, у делу који је пројектом Европске уније био планиран за обављање
здравствене делатности, тзв. Норвешке куће.
Градоначелник je истакао значај отварања амбуланте на Берановцу за
мештане и становнике околних насеља, који ће примарну здравствену заштиту
моћи да обављају много ближе својим кућама. Он је подсетио на то да је у исто
време прошле године овде отворена и једна мешовита група Предшколске
установе „Олга Јовичић Рита“, а почетком септембра још једна, што је укупно 60
деце.
„Мислим да мештани овог краја сваког дана виде колико се
инфраструктурно боље опремају њихова места и шта је све урађено у овом
кратком мандату и на Берановцу, и у Јовцу, Каменици, Метикошима,
Драгосињцима и Кованлуку“, рекао је градоначелник.
Ово је двадесет седма амбуланта Дома здравља Краљево. Последња
амбуланта примарне здравствене заштите која је у Краљеву реновирана односно
направљена била је, пре 14 година, амбуланта Ковачи.
Према речима мсц. др Мирјане Крчевинац, директорке Дома здравља
Краљево, простор Дневног центра, уступљен за здравствене делатности, саниран
је, адаптиран и задовољава све принципе обављања здравствене делатности и
законске нормативе, што је и здравствена инспекција оценила.
„Основни циљ нам је био да примарну здравствену заштиту учинимо
доступном мештанима Берановца и свих околних насеља, али и да растеретимо
тимове у преоптерећеним амбулантама у Рибници и Поликлиници, у којима су
наши суграђани из ових крајева до сада задовољавали своје здравствене услуге
на примарном нивоу“, изјавила је директорка Дома здравља Краљево.
Она је истакла да је амбуланта опремљена пре свега средствима Дома
здравља, затим донатора и месне заједнице, и да је у рекордном року, око два и
по месеца од почетка радова до отварања, потпуно опремљен и оспособљен
простор за рад. Амбуланта ће радити, за почетак, понедељком, средом и петком,
а како се број регистрованих пацијената буде повећавао, план је да се ради током
целе радне седмице. Радиће један тим, лекар и сестра. У близини је и апотека.
Градоначелник др Предраг Терзић је захвалио директоркама Дома здравља
Краљево и Центра за социјални рад, Мирјани Крчевинац и Светлани Дражовић,
што су нашли заједнички језик и схватили да Норвешка кућа треба да буде место
где ће моћи да буду и амбуланта, и мешовита група Предшколске установе, и сви
други садржаји који су од користи за све становнике ових места.
„Успели смо захваљујући председницима месних заједница из ових крајева,
директорима јавних предузећа, мештанима који су донирали новац. Ово је прави
подухват у коме смо сви заједно учествовали у решавању једног великог

проблема. Због тога треба да будемо поносни и урадимо оно што је од битног
значаја за све нас – да нам не ради амбуланта само три дана у недељи, већ
сваког дана. А да би радила сваког дана, неопходно је да сви пребацимо своје
картоне овде. Ја ћу данас пребацити свој, а очекујем да и ви то урадите у
наредних неколико недеља и да за неколиком месеци имамо амбуланту која ће
радити у пуном обуиму, па да решавамо друге проблеме“, поручио је др Предраг
Терзић, градоначелник Краљева, приликом свечаности на Берановцу.

