KVESIĆ ANTE

DATUM I MJESTO ROĐENJA:
NACIONALNOST:
ZANIMANJE:

26.05.1962., G. Mamići
Hrvat
Dječji kirurg, ravnatelj KB Mostar

ISKAZ/IZJAVA SE ODNOSI NA:
Period od listopada 1992. te cijelu 1993. godinu, Mostar

SVOJSTVO U KOJEM JE SVJEDOK BIO PRISUTAN:
Zapovjednik Regionalne ratne bolnice Mostar
VEZA GENERALA PRALJKA S DOGAĐAJIMA NA KOJE SE
ISKAZ/IZJAVA ODNOSI:
Situacija u Mostaru. Situacija u bolnici. Uvijek pružanje pomoći svima
kojima pomoć treba. Upadanje gnjevnih, naoružanih pripadnika HVO-a u
bolničku operacijsku salu. Donacije sa starim lijekovima – otopine iz 1950.
godine.
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SAŽETAK

Iskaz, 18 stranica

Dječji kirurg, ravnatelj KB Mostar. U mostarsku bolnicu dolazi u listopadu 1992. godine,
za zapovjednika Regionalne ratne bolnice Mostar, a po zapovjedi tadašnjeg načelnika
Sanitetskog stožera, dr. Bagarića
Situacija koju je zatekao u bolnici; nacionalni sastav (zaposlenih djelatnika?).
Cijelo vrijeme rata u toj bolnici rade dr Hadžimerović, dr Fazlibegović, Senada Udovičić,
Tanović, Meliha Čaramida (svi rade i danas u bolnici). Odnos je bio jednak prema svima.
Bolnica je radila tijekom rata, Odjel psihijatrije je izgubio lokalitet Domanović pa su
pacijenti bili neadekvatno smješteni; kasnije su prebačeni u Italiju. U bolničkom
Protokolu nije bilo rubrike o nacionalnom sastavu pacijenata, tko je trebao pomoć taj ju
je i dobio
Bez obzira na sukobe i podijeljenost, doktori su među sobom uvijek imali komunikaciju,
nikada je nisu prekidali i pomoć je uvijek bila pružana
Početak sukoba u Mostaru
Ambulanta na Heliodromu kojoj je Bolnica davala potreban materijal za pružanje
liječničke pomoći. Ambulanta u Dretelju, tamo je bio doktor Mirsad Strnjak (Stranjak?)
Organizacija tadašnje Regionalne ratne bolnice na nekoliko lokacija.
Bolnica u Jablanici prije rata nije bila bolnica nego isturena jedinica. Početkom sukoba se
odvojila. Spominje doktora Hajdarevića, kirurga.
Nikada nitko, tijekom rata, nije odbio pružiti pomoć ranjeniku ili bolesniku zbog njegove
nacionalnosti ili vjere.
Osim što su primali sve pacijente, liječnici mostarske bolnice slali su svoje ekipe gdje je
god trebalo (Kupres, Nova Bila, Žepče)
Incident kad su u operacijsku salu na Bijelom Brijegu upali i po njoj pucali gnjevni
pripadnici HVO-a tek pristigli s prve crte.
Tijekom rata 7 000 zbrinutih ljudi u mostarskoj bolnici
Poginulo 5 djelatnika Bolnice; ranjeno ih je 35
Bolnica je dobivala donacija lijekova; Halihodžić (bivši reprezentativac Jugoslavije) u
suradnji s «Merhametom» je 1993. godine doveo konvoj od desetak kamina lijekova;
pola je ostavio, pola dao bolnici na drugoj strani
U donacijama općenito puno nevaljalih lijekova; u donacijama otopine iz 1950. godine;
600 bačvi starih lijekova.
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