BIOČIĆ MIHOVIL

DATUM I MJESTO ROĐENJA:
NACIONALNOST:
ZANIMANJE:

1946., Kaštel Sućurac
liječnik, kirurg, KB Split

ISKAZ/IZJAVA SE ODNOSI NA:
Cijelo vrijeme rata, posebno 1993. i 1994. godinu, i aktivnosti KB Split:
slanje liječničkih ekipa i sanitetskog materijala širom BiH; prijem,
zbrinjavanje i liječenje bolesnih i ranjenih iz BiH. Liječenje Ejupa Ganića u
KB Split i Zahvalnica bolnici koju potpisuje Alija Izetbegović.

SVOJSTVO U KOJEM JE SVJEDOK BIO PRISUTAN:
Zamjenik zapovjednika, a zatim zapovjednik Kriznog stožera zdravstva;
ravnatelj KB Split

VEZA GENERALA PRALJKA S DOGAĐAJIMA NA KOJE SE
ISKAZ/IZJAVA ODNOSI:
Konkretni podaci o pružanju liječničke pomoći i zdravstvenih usluga
ranjenima, posebno Muslimanima.
Spominje se general Praljak u kontekstu dijela o zapovjednicima koji su
nazivali bolnicu i molili, tražili da se ranjenima i bolesnima pomogne
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Liječnik. Tijekom rata bio liječnik, kirurg KB «Split». Uključio se od samog početka u
rad Ratnog saniteta. Od početka rata do 11. mjeseca 1993. bio je zamjenik zapovjednika
Kriznog stožera zdravstva; od studenog 1993. pa do 2000. godine bio je ravnatelj KB
«Split» i zapovjednik Kriznog stožera zdravstva
Naglašava kako je KB «Split» državna bolnica, i čitavo vrijeme, sa svime što je radila,
ona je bila odraz državne politike. Primala je bolesnike, ranjenike, socijalne slučajeve,
izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, bez obzira na nacionalnost. Do Daytonskog
sporazuma primljeno je i liječeno oko 32 000 ranjenih i bolesnih, od čega je oko 40%
bilo Muslimana. U dokumentaciji o bolesnicima nije postojala rubrika «nacionalnost»,
postotak Muslimana određen je zaključivanjem o karakterističnim imenima
Iz KB «Split» pružana je pomoć za 65 mjesta u Bosni i Hercegovini, bez obzira na sastav
stanovništva. Pomagalo se u sanitetskom materijalu, lijekovima, dječjoj hrani, dozama
krvi i krvnim pripravcima, ljudstvu, opremi.
«Svi lijekovi, oprema, sav posao i trud je bio gratis za građane Bosne i Hercegovine, a na
teret hrvatskog zdravstva, odnosno hrvatske države»
Zahvalnice. Među zahvalnicama je i ona koju je splitskoj bolnici dao Alija Izetbegović, u
znak zahvalnosti za liječenje Ejupa Ganića.
Hrvatski vojni zapovjednici često su zvali i molili, preporučivali da se na liječenje prime
bolesni, ranjeni, Hrvati, Muslimani, Srbi - svi kojima je liječenje potrebno. U tom
kontekstu spominje Praljka, Blaškića, Kordića.
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