порУчНик дУшаН трајковић

СпаСио живот
младићУ
У драматичној ситуацији на
базену у Нишу, oбученост,
одлучност, пожртвованост
и смиреност официра наше
војске били су пресудни да
се спаси тридесетогодишњи
дављеник

С

пасилац на базену Спортског
центар „Чаир” у Нишу Петар
Петровић угледао је непомично тело човека на дну олимпијског базена. Реаговао је брзо
– извукао га је из воде и ставио у „кома” положај. Дављеник, нажалост, није дисао, био је без пусла, модрих усана и укочене вилице. Окупљени посетиоци очекивали су долазак хитне помоћи, али је све упућивало да младић
неће преживети.
Озбиљност ситуације схватио је
поручник Душан Трајковић, који се у
то време налазио на базену. Реанимирао је унесрећеног притиском на грудни кош и вештачким дисањем. Драма
на нишком базену одвијала се кратко,
мада су припаднику наше војске и спасиоцу минути борбе за живот човека
трајали као вечност. И успели су. Хитна помоћ, која је у међувремену пристигла, превезла га је у Ургентни центар, где му пружена стручна нега.
После „акције” у којој је спасио
тридесетогодишњег дављеника, поручнику Трајковићу прилазили су гости „Чаира” и обезбеђења да честитају. Признање му је на лицу места
одао и директор Спортског центра
Драган Перић.
– Увек сам спреман да помогнем
другима, тако да ми је све што сам
урадио уобичајено. Ипак, многоброј-

не похвале учинили су да се заиста
осетим посебно. Најважније је да је
младић жив. Поступак реанимације
научио сам на Војној академији током школовања, као и на обуци из
прве помоћи у јединици. А, саставни
део војничког позива јесте преузимање иницијативе, када то нико не
сме или не жели да учини – каже поручник Трајковић.

Министар одбране Александар
Вулин и начелник Генералштаба генерал Љубиша Диковић неколико дана
касније примили су поручника Трајковића, честитали му на храбром и одважном чину и том приликом га наградили седмодневним боравком са породицом на Тари.
Догађај у Нишу још једном је показао спремност припадника Војске
да помогну грађанима Србије кад год
је то потребно.
Поручник Душан Трајковић рођен је у Косовској Каменици 1989. године, где му и даље живе родитељи.
Завршио је средњу војну школу и Војну академију. На дужности је референта за телекомуникације и информатику у Команди 49. логистичког батаљона Четврте бригаде. ƒ

Поручник Душан Трајковић и спасилац Петар Петровић
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