Дел.број.197

На основу члана 4, тачка 14. Статута, и члана 21,22 и 23 Дисциплинско-етичког
правилника Ветеринарске коморе Србије, Етички комитет ВКС на седници одржаној
08. јуна 2012. године је донео

ОДЛУКУ
О обустављању поступка против Радоша Раилића, др вет. мед власника
ВС“ Ветмедика“доо из Прањана који је покренут на захтев председника ВКС Грге
Тиквицког, а на основу пријаве поднете 28.02.2012. године од стране Ђорђа Игњића из
Панчева.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поступајући по пријави бр. 197, именована је Комисија ЕК (Петар Поповић, др
сци.вет.мед, Зоран Велковски, др вет.мед, Александар Спасовић, др вет.мед. ) која је у
предвиђеном року утврдила чињенићно стање.
У пријави Ђорђе Игњић тврди да је Радош Раилић прекршио норме Кодекса
ветеринарско-медицинске етике, зато што је: „ услугу В.О. вршио без прописане
заштитне одеће (униформе), тј. у цивилној гардероби и да је такође, ректалну
експлорацију вршио противно прописаној процедури (ширета је навучена преко рукава,
а не на голу руку)“. Као доказни материјал Ђорђе Игњић је предложио архиву Прве
телевизије, која је објавила прилог Ветеринарска служба одолева снежној мећави, у
коме је главни актер био колега Радош Раилић.
Чланови комисија Етичког комитета су размотрили текст пријаве, прегледали
препоручени доказни материјал, Кодекс и Дисциплинско – етички правилник и
закључили следеће:
1. Тачна је тврдња колеге Ђорђа Игњића да је колега Радош Раилић главни актер у
поменутом прилогу ( Ветеринарска служба одолева снежној мећави) који је
приказан на Првој телевизији.
2. Тачна је тврдња колеге Ђорђа Игњића да је колега Радош Раилић био у цивилној
одећи док је вршио услугу В.О.
3. Није тачна тврдња колеге Ђорђа Игњића да је колега Радош Раилић вршио
ректалну експлорацију противно прописаној процедури, тј. са ширетом
навученом преко рукава. На снимку се јасно види да је рукав високо заврнут, а
да је ширета навучена на голу руку.
4. Дискутабилно је и шта значи прописана заштитна одећа и прописана
процедура, јер у Кодексу а ни у Дисциплинско – етичком правилнику није
прецизно прописано шта је то
ветеринарска униформа, а ни како се изводи процедура ректалне експлорације.
5. Све и да постоји прецизно прописана униформа за ветеринаре, у условима
ванредне ситуације која је у време снимања овог прилога била на снази, на 20°Ц
испод нуле, било би нехумано захтевати од ветеринара да се пресвлачи у теренским
условима. Прописивање протокола и стандарда о раду ветеринара практичара је
веома корисна иницијатива и већ одавно је покренута од стране председника ЕК код
Стручног одбора ВКС.

На основу свега наведеног чланови комисије Етичког комитета су мишљења да
колега Радош Раилић није прекршио норме Кодекса ветеринарско – медицинске
етике. Прихваћен је предлог Комисје Етичког комитета да се дисциплински
поступак против Радоша Раилића обустави.

У Београду, 03.08.2012.године

Председник Етичког комитета
Ветеринарске коморе Србије
Александар Спасовић др вет.мед.

