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Четрдесетогодишњи 
Милош Петровић, 
познати крагујевач-
ки музичар, творац 
групе „Бликс”, који 
је приликом пада са 
бицикле због можда-

ног удара настрадао, сахрањен 
је прошлог четвртка на гробљу 
„Бозман” уз пратњу родбине, ко-
лега и пријатеља. 

Овај млади човек ће бити 
упамћен не само по свом умет-
ничком раду, него зато што је 
спасао четири живота дарујући 
срце, јетру и два бубрега онима 
којима је у том тренутку то било 
најпотребније. На тај начин ће 
наставити и даље да живи, као и 
његова музика. 

То су спознали Мишини ро-
дитељи, упркос великом болу и 
трагедији која их је задесила, и 
допустили да се његови органи 
донирају, након што је констато-
вана мождана смрт. Тај гест по-
родице вредан је дивљења.

- Након утврђивања мождане 
смрти код пацијента утврђен је 
статус виталности његових орга-
на подобних за трансплантацију. 
Када смо утврдили да су ти орга-
ни подобни и добили сагласности 
породице пацијента, приступили 
смо читавом процесу трансплан-
тације органа. Она је урађена уз 
врло блиску сарадњу са Управом 
за биомедицину Министарства 
здравља и трансплантационих 
тимова Клиничког центра Ср-
бије. Захваљујући племенитости 
породице и донираним органи-
ма преминулог пацијента, че-

тири пацијента могу да продуже 
живот или значајно побољшају 
квалитет свога живота, изјавио 
је за „Крагујевачке” др Предраг 
Саздановић, в.д. директор Кли-
ничког центра Крагујевац.

По његовим речима он не зна 
ни ко је преминули пацијент, ни 
ко су реципијенти који су прими-
ли органе. Он, такође, није мо-
гао ни да оговори на новинарско 
питање да ли је то био предлог - 
сугестија медицинских стручња-
ка или жеља родитеља. Али је 
потврдио да ово није преседан 

у овдашњем Клиничком центру 
да су родитељи показали толику 
великодушност.

- У Клиничком цетру Крагује-
вац за 2018. годину имали смо 
19 потенцијалних донора, али 
смо реализовали само пет транс-
плантација. Ово је други пут за 
годину дана да имамо комплико-
вану мултиорганску трансплан-
тацију и оба пута су прошла у 

савршеном реду. Сви медицин-
ски тимови поново су показали 
највиши ниво стручности, орга-
низованости и сарадње, рекао је 

Саздановић и истовремено 
апеловао на све људе да 
завештавају своје органе 
указујући на сву благодар-
ност и значај овог чина.    

Иначе, Милош Петро-
вић после школовања му-
зичку каријеру је започео 
у родном граду коме је 
остао веран до краја. Био 
је врстан басиста који 
је наступао и са групом 
„Смак”, децембра 2012. 
у београдској „Арени” на 

повратничком концерту. Свирао 
је са крагујевачком музичком 
групом „Пропаганда 117”, био је 
члан „Алхамбре”, у сталној по-
ставци „Прва лига бенда”. Имао 
је своју школу бас гитаре. Насту-
пао је и са Иваном Босиљчићем 
кога је пратио на многим сцена-
ма. Он се од Милоша опростио 
следећим речима: „ Мој пријатељ 
Миша је прешао ка Господу. На-
страдао је у собраћајној несрећи. 
Много смо путовали и много 
концерата свирали заједно. Док 

сам га гледао насмејаног како 
свира свој бас, осећао сам само 
и једино радост. Одавно знам ко-
лико је важно са ким стојиш на 
сцени, са ким седиш за столом 
и идеш кроз живот. Он је био 
највернија потврда тога. Миши-
но срце је успешно пресађено 
једном двадесетдеветогодишњем 
младићу. Момчино, нек си ми 
жив и здрав, то радосно срце ће 
добро да те служи! Мишо, не бој 
се. Идеш у Светлост незалазну”.

Од Милоша су се, такође, на 
друштвеним мрежама опростили 
пријатељи, колеге, познаници уз 
речи: „Ретко диван човек, добар 
пријатељ, oтишао је са овога све-
та негде, није више с нама. Ако 
постји боље место, он је тамо. 
Нека му је вечна слава и хвала”. 
Лепо спавај друже добри дечко  

наш, 
И док горе свеће, знај да има нас,
Верних истој причи, што  

стојимо у реду,
Видимо се ускоро у неком  

небеском бенду, 
записнао је у емотивној посвети 
Милошу на Фејсбук страници 
„Бендови Крагујевац”.

 Елизабета ЈОВАНОВИЋ

Група младих са инвалидите-
том и волонтера Црвеног крста 
започели су обуку из области 
новинарства, како би се упозна-
ли са техникама новинарског из-
вештавања и научили да на нај-
бољи начин напишу текстове и 
ураде радио и телевизијске при-
логе о проблемима у инклузији.

Обука је организована за 12 
полазника који су укључени у 
пројекат „Инклузија и новинар-
ство” који спроводи немачка 
организација „Јанун е.В” у са-
радњи са крагујевачким Цр-
веним крстом. Сви полазници 
имаће прилику да проведу де-
сет дана у Хановеру, од 26. јула 
до 5. августа, где ће се упознати 
са младима који су у том граду, 
који су, такође, део овог проје-
кта. Имаће прилику да посете 
различите установе које се баве 
правима особа са хендикепом и 
да се упознају  са животом и мо-
гућностима особа са инвалидите-

том у тој земљи.  Циљ пројекта је 
да се укаже на њихове проблеме, 
да се кроз позитивне примере 
из праксе створи сензитивније 
друштво, са мање предрасуда, а 

више толеранције и разумевања.  
Током ових посета направиће 

видео клипове, фотографије и 
забележиће све оно што ће им 
по повратку послужити да ураде 

новинарске прилоге о темама 
које сматрају занимљивим и да 
направе поређења са стањем ин-
клузије у Немачкој. У Црвеном 
крсту су рекли да је ово само по-
четак њихове сарадње са особама 
са инвалидитетом и да уколико 
прође све како је планирано, мо-
же се очекивати да овај пројекат 
буде продужен у наредне две и 
по године.    

Иначе, према званичним по-
дацима у Србији живи више од 
пола милиона особа са инвали-
дитетом. Многи од њих не излазе 
из својих домова, било због архи-
тектонских баријера, предрасуда 
и слично. Своје образовање пре-
кину углавном након основне, 
евентуално средње школе, повла-
че се у себе и самим тип постају 
невидљиви чланови друштва. Иа-
ко број особа са инвалидитетом 
које се уписују на факултете по-
следњих година расте, још увек је 
на веома ниском нивоу. 

Захваљујући хуманој одлуци породице 
преминулог музичара Милоша Петровића 
да донира органе, продужена су четири 
живота. Добром координацијом са 
Клиничким центром Србије и Управом 
за биомедицину Министарства здравља 
Клинички центар Крагујевац за годину дана 
је обезбедио другу по реду мултиорганску 
донацију  

ПОСЛЕ ПОГИБИЈЕ ГИТАРИСТЕ МИЛОША ПЕТРОВИЋА

Донацијом органа спашена 
четири живота

САРАДЊА ЦРВЕНОГ КРСТА И ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Указивање на проблеме у инклузији

ЧИТУЉА НА ЗГРАДИ ДОМА 
ОМЛАДИНЕ
             

УЗ САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА МИЛОШЕВИ ОРГАНИ СПАСИЛИ СУ ДРУГЕ 
ЉУДЕ
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УПОЗНАВАЊЕ СА 
ТЕХНИКАМА НОВИНАРСКОГ 
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