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ДИРЕКТОР МОНТЕФАРМА РдДОМАН ДРАГАШ КАЗАО .ДАНУ" ДА ЈЕ
ПОТРЕБНО МИЈЕЊАТИ ПРОЦЕДУРЕ ЗА НАБАВКУ ЉЕКОВА

АПЛИНАЦИЈА ЦЕМИ-ја ПОТВРДИЛА

ДУГОГОДИШЊИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМ

Несташице љекова

•
угрожаваЈУ животе
• Закон о јавним набавкама је изузетно ригидан , јер ако Конзилијум КЦЦГ пропише лијек ур
гентном пацијенту који ДО сада није набављан и који се не може добавити непосредном погод
бом, поступак траје 60 дана, uпо је касно - ренао је директор Монтефарма Радоман Драгаш
• Пацијенти су угрожени, када се набавка љекова врши ПО садашњем Закону о јавним набав
нама, и њихове болести често не могу да че кају разне рокове и процедуре , због чега имамо и
честе несташице, рекао је Драгаш
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