Поштовани господине Проф. др Чановићу, уважени господине Др Чекеревац,
иако сам Вас срео (Др Чекеревца), први пут, јуче: 11.7.2017. године, на прегледу закзаном одраније, надам се да није
исхитрено и акдаемски неодмерено рећи: Лекар хуманиста, који посматра пацијента као целину: друштвено-социјално
биће.
Биће које осећа. мисли, радује се и тугује. Поготово када је у питању болест и одлазак код лекра.
За др Чекеревца пацијент није статистички број, регистарски број здравствене књижице картона, који треба
евидентирати-прокњижити у ЗИИС-у, најновијој новаторији у савременом здравсту.
ЗИСС јесте корак напред у односу на традиционални-папирни, мастиљарски систем евиденције пацијената, међутим, то
је важан сегмент, али, само сегмент препознатљивог-успешног српског здраваства.
Здравствени радник, лекар, медицинско особље су, ипак, најпрепознатљивији сегмент (не)ефикасног здравста.
По оној Његошевој: "разговор је души посластица.." и народној мудрости: "разговор с пацијентом-хронологија
анаменезе, пола посла на путу ка успостављању дијагнозе", Др Чекеревац у свом процесном приступу-протоколу,
користи ове сентенце, можда и подсвесно, али веома успешно, у успостављању дијагнозе.
Он гледа човека-пацијента као целину, трудећи се да сваки орган-"елемент" човечјег тела и душе, укомпонује у скаладан
мозаик "болесника"-пацијента као целине.
Умеће слушања пацијента, класификације битног од небитног, с једне, др Чекеревац ту своју рукотворину (дијагнозутерапију), с друге стране, с ослонцем на Хипократа, веома успешно комбинује.
Иако, нисам лекар, већ економиста, опростите ми што ћу рећи: да је овакав приступ, у данашњим условима,
капиталцивилизације, немаштине, материјалне а поготово духовне, где су материјалне вредности потиснуле духовне,
итекао важан, можда и пресудан.
Упркос "стандарду" који је прописало Министарство здравља: десет (или можда неки минут више) посветити пацијенту,
др Чекеревац, се не оглушује о овај "стандард", већ га вешто комбинује с пацијентовим "тегобама" дајући коначну
дијагнозу и терапију-преглед даљег лечења.
Речју, др Чекеревац је добар човек-хуманиста, стручњак-Хипократов следбеник, који зна да салуша пацијента, чује његов
усбјективни осећај здравствене тегобе, али, дајући коначну реч, која је по њему, најделотворнија за процес лечења и
успех у лечењу..
Док има оваквих лекара, српско здравство ће, бити познато-признато.
"Покољења дјела суде".
По оној народној: "добар глас се далеко чује..." и маркетиншком геслу економиста: "задовољан купац ће своје
задовољство испричати 4-ци, а незадовољан 22-ци, своје мишљење-доживљај-сусрет, с др Чекеревцем пренећу у
складу, с напред изреченим.
Срдачан поздрав.
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