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

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 чекају разне рокове и процедуре, због чега имамо и 
честе несташице, рекао је Драгаш 

Ј.1ирекrop Апотекарске 
установе Моктефары 

114 " Дра .... ш казао је за 
,.дан" да се због компликова
них процедура набавке JЬeICO
u за xкrne случајсвс, према 
Закону о јавним Ha6aвКllNa, 
yrpoжaaaју JkНJIOI1f пацијсн
тима н грађани трпе због кес
тawица. Дрaraш истиче да 
је Heonxoднo да СкynWl1iИВ 
на Ilpeд1Ioг Владе предnожи 
и:шјснс Закона о јавним на
бавкама, јер ОН НС предвиђа 
xиrnу набавку скупих и тешко 
доcryПНИХ љскова за најтежс 
пацијCtП't. дЈЈaraш истиче да 
је рок од 60 дана за одређене 
Xtmlc набавкетеpa.rтије ттредуг 
н да не oдroвapa одређеним 
меднцинскмм ситуацијама и 
иесташицм љекова. Из Фои
да за 3Щ)!I8CТ8CНО ОСИf)'JIаље 

nредnЭЖ)' да се набавка љеко
ва спроводи у OICВMPY Закона о 
~HOM осигураљу, 11ua) 

urro би оии ynућиаали јавии 
nооив веледporepијама и про
~lNима да по ynр~еним 
ЦИЈеиама те ИИСТИТУЦИЈе по

нуде љекове. Из фонда су са
ОПШТ1lЛИ да би се Иа тај иачин 
380бишдн ДYnI преГОIl8РINКИ 
пocтynuм, жалбе и эu:oнскн 
рокови трајаи.а тендера. 

- Закон о јавиим иабавкама 
је изузетно ригндан, јер aJCD 

данас КоНЗИJIијyw Клиннчког 
цектра пропише лијек који 
до сада није набављаи н који 

вриједи више од онога шro се 
може доба.вити непосреднои 
пОГ"дбоы, пocтynак мора да 
траје иајмаље 60 дана. а пи· 
таље је да ли nе НаЈ«)Н тога 
ургектном пацијенту он више 
бити потребвн. У тим трену-

Дpaг.ow 

цима не можемо да pearyjehlo 
кam треба и пацијенти морају 
да се шаљу у дpyre центре. 

Мора се мијењати макар дно 
Закоиа о јавним иабuкама, 
да би се по иовој процедури 
куповали љеКО$И. О овим пи-

КОТОРСКИ ИНСТИТУТ ОСТАО БЕЗ ВРИЈЕдНЕ ОПРЕМЕ 

Покрадени сензори из мора 
за сада неl103К81'И ПОЧКНlfOЦН суяђера (Ахјnclla verucosa.), теа· 

YJPIЛИ су сензорс за мјерење Nеиог cyн~ (Оcodја sp.), ао-
тevneparype, С8ЛниlПСТ8. И свје. rn Cystoscira comiculata н мно-
UlОСП! rюје је kOТOpCПI ИиСТ1!' ПIX других. 
тyt за бмМOТ1Iју мора (ИБМ), у - Путем сеюора МИ бисмо 
aвrycтy 2016. ГQlМIfC, поставио пoдma: о темпсратурм, сали-
У мору на nOlWlнтety Щ[I Дра- Hнтety И О свјетлостк нwaлн на 
ЈКННor вpn на ~'6н.нH од 1 S МС- C8IIIOIX car врсмена. McI)yntM, 
тара. то је ,.дану" caonuлюта НСС88јеснн ронноцн су ка овај 
lIP вenu м... .. pyIOIIOдИЛ8Ц начнн )'N1fOf'OWC отсжалк наше 
J18бoprropиЈе за 3IIII'ПIђ' ~opa наооре да О O!IIIм opraиюwнма 
кm-opcкor инcnnyra, дЦЦ8јуЪк C83IIawO внше н да кх боље за-
да још УВИЈек кнје yпpI}eно да IIJ1'КТИNО - кстакла је M .. нtIeu 
IrR су тааи ннструментм o,IUfe- појаснкаDJИ да ономе ко је сен-
секн И са ЛOJCa.IIИТ'CТ8 иа ~ зор украс ИСТИ не W(8C ТIOСnY' 

раюм мору на којеы r:y ТШJI}e жнтн, буц)l1и да се за н.croвo 
бll!lИ 11OCТ88AoeЮI. кориw!lcњс мора распananmt 
Ови сеюори су иначе бкли м8чмћ QIIPCђeН:НМ К8CТU1IЮN којИМ се 

постављеНI\ у циљу пpahcња OcIUol llП'O је крађом сеюора повезује I\а рачуиар, при чему 
стаља xopana, у оквиру бнлате- npичнњсна материјална шre- се за очнтавањс податаха 81:-

ралног npoјею'а !(ОЈн Инcnnyr та У lIpијсднocrn од неколико тнвнра посебан компјутерски 
из Котора реалНЗУ.Је са Инсти- хиљада еура, ~H су, nPOfl)aW. 

тању треба добро да се поведе 
рачуна, јер ~aнH не смију 
да чекају на терапију - истиче 
Дpш>w. 
он O"Ieтcyje да nе ускоро у 

Сk)'ПШТИНСа:у процедуру ући 
юмјена 38IIDНa о јавннм иа
бавк:ама. QКO би teyТlовина 
љекова за ОСНf)'JI8Нике била 
ефнкаснија. 

- Пацијенти су yrpoжени 

raдa се I\абавка љекова врши 
по садашн.ем Закону о јавиим 
набавкама и њнхове болести 
често не могу да чекају разне 
рокове и процедуре , због че
га имамо н честе несташнце. 

Надам се да ће бити ријешен 
проблем и да nе се убр3аТИ 
процедуре набавке љекоВ8, 

јер се нс MOry пројекто8аТН 
количине меДИl:амената - ре

као је Драгаш. 
ПацијеlПlCИње у J(nиничkOМ 

центру које болу ју од k8Нцepa 
дојке веn мјесец дана не могу 
да приме терапију, односно 
ЦКТOCТ8'ПIJ{ ,.Doc::etahel", чнја 
се испорyg тек сјутра O"IC
k)'je. Пацијеm-н се због тога 
жале да поменути JlИјек мо
рају да купују у реПlону по 
цијени од 80 сура. ,дан" је 
у неколКЈа) наврата писао да 

fl)8I)ани не wory да подиmу 
иа рецепr терапије за кардно
вacкynapHe болести, дијабе
тес, ВlUЩнне за .цјецу и љеко
ве за простату и спречавањс 

ЗЈ1)УШавања крви. 

д.Б. 

СТРУЧНИ СКУП 

Научници 
на Жа6љаку 
Елекrpoтexничкн факултет 

из Подгорице организовао је 
међународни научиo-crpучии 
скуп .,информациоие техно
лоrnје - ит Жабљак", од 27. 
фебруара до 4. Марта на Жа· 
бљаку. из те установе је са
општено да су имали обавезу 
да од аепИJ((lГ броја пријавље
них радова одаберу најбоље, 
а прсзентована су 12 ауторска 
рада У 12 секција, пст преда
вања по позиву, npeзcктацнја 
једиоr Х2020 и једног нацио
lIаЈ1НОГ пројеlml. 

петак. 10. март20 17. A})I 
АПЛИНАЦИЈА ЦЕМИ-ја ПОТВРДИЛА 

ДУГОГОДИШЊИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМ 

Пацијенти 
• 

дуго чекаЈУ 
на преглед 

• Из ЦеМИ-ја наводе да су посебно ynечalJbИве 
пријаве ноје се односе на неприcтynачност здрав
ствених установа особама са инвалидитетом 

Црногорски грађани су, пу· 
тем алликauнје "Здраво здрав
ство'', у највеnем броју слу
чајева прнјављиаали кршење 
њихових права као ПlЩllјена
та, дуго чекање на здравстве.

ну услугу, али и ПОЗИТIIlIне 

примјере у раду здравствсю{)( 
р8дJlИК8, саопштено је 1\] Цен
тра 38 моииторинг И истра
жмвањс: (ЦеМИ). Аплик:ација 
за 38Ш11П)' права пацијеиата 
.,3.ttpa1O здравство" HacтaJla 
је у оквиру npoјепа "Систем 
3дp8IICТ1ICHe зaurrnтe и пра

ва пацијеиата у Цриој Гори 
- Ос:аајање П08јереља rpal)a
иа'" !СОји фниансира Европска 
умија посредCТ80N Делcrauнје 
Европске уније у Црној Гори. 
иэ цеМИ-ја су k33aЛИ да је 

највећм број пријава стигао из 
Подгорице, Никшнl\a и кото

".. 
- Највише пријава односн 

се на кршење права IIВltнјеиа
та, дуго чекање на здравстве

ну услугу, али н на ПОЗlfl1fвне 

прнмјере рада здравствених 
радника. Грађани су у мањем 
броју случајеВ8 Ilрнјављивanи 
кршење права на приватност 

и дијагнозу, као и корynцнју 
истичу У саоrшrreњу. 

из ЦЕМИ-ја објашњввају 
да су, када су у ШfТању случа

јеви qJшења права иа приват
ност, евидентни случаЈеви У 

домовима :шравља који у сво
јим просторијама не OMOry-

haaajy у Пl11ТТУНОСТН зaшnrry 
приватноCl1f тoКON гинеколо

шког преrnеда илн обављаља 
ЕКГ преrnеда. 

Такође наводе да су посеб
но ynечатљиве пријаве које се 
односе на неприС1)'Пa'lНОСТ 

:upaвctвeних установа особа
ма са инвалидктстом, а IIЮје 
садр.е и фотографије као до-

""'. - у случају пријаве да је 
рамла јако СЈ1)М8 и тешка за 
mpишtlење у Hнкwнhxoj оп· 
wтoj болННЦН, доБRЛН смо (Щ
roвop из те 3дp8IICТ1ICHe уста

нове да је тендер 8Сћ распнсан 
и да рампу корнсте .,лица са 

посебним потребама", навели 
су ю ЦсМИ-ја. 
Онн су оцнјенRЛН да је ова 

8ПЛlOOЩија послужила гра
ђанима да ухажу на тај про
блем, иакоН чега је ЦеМИ ре.
аговао и добио одговор, ,.,али 
не можемо да занемаримо 

чнњеннцу да је ИСlФрнwnена 
синтагма ,,лица са посебним 
потребама" иеприхватљива, 
додатно кад долази од здрав· 

ственог радника" . 
ЦеМИ познва Ј1)ађаие да 

бесплатно ПреуЈму anпикаци
ју Здраво здравство путем ао
ogle play store-a мн веб сајта 
www.zdnlvozdravstvo.me, која 
Ье НIoI oMoryhнтн да ВliOHHMHO 
пријаве кршења права пације
ната. додају У саоnштеfi,У. 

д.Б. 

ЈАПДН 06Е3&И.ЕДИО ДОНдЦИЈУ3д 
ПIbEIIЉA И ХЕРЦЕГ нови 

ПОКJIОНИIIи 80зиnа 
за ученике 

1)Т(>М из ПНpaiта у Сповеннјн. пarnашава, И вриједни подаци - AIФ то немају сенэор мо
- Инcnnyr је IlроШ1lе године од који се односе на специфична 1)' само да баце. Значи, lIостоје 
"Рац Cnа" Центра за зawтиl\c- станнит вруља mjнx на овом двије вариј8Јrтe; МИ је 011 од. 
на подручја у Мор)' из туннса подручју ю.г.I више од десетак, иијет из радозналости или из 
добио два сеюора, од КОЈИХ је а које су ријm:ocт за ЧИТIUЮ 3IIе намјере, а надам се да је у 
један бно постављен на ЛОКа/Ш- Срсдозсмљс. У вруљама, како Пlrf'ању прва ОПl1Нја, эакључује 
'ГС1)' у мору на ,lJpaжнном Вр1)', појашњава, долази до прилива Мачићева која ће учеC1ЋQВ3ТН 
а ДPYnI на локацији иа ()11I()pe- с.латке воде на морском дну кли на трећсм Европском КOllrpecy 
НОМ мору, коју још увијек нн- у близнни копно, чиме се зна- научног poThCњa који nе се од 
смо обнШJlН како бl\ проајери. чајно мијењају услови жквотне 21. до 23. марта одржатн У Ма· 
ли да МО*да И тамо постављена cptJЏIНe 33 морске организме и днри у Поpryrarтији. Она ће на 
станнuз није нестапа - k83aJ1a CIlI8p8jy спеШlфичие WP8Ли- ТON скупу ~ставитк пројс
је М8'lИnева најааивши да tte У гене зајcдJlнце са више зaшnt· кзто паластрури "Пина спОТ" 
наредних иеКОЛИJ(l) дана на ло- 1'Ieннx врста пonyr каменог којн которски инcnnyf реалн. 
IWIМТCТ)' Дра.ин врт БRnl по- корала (Cladocoв caespitosa), '3)'Је са сродним НИCТНl)'ЦИјама 

- Организатор је pcrнcтpo
вао око 170 учесника широм 
региоиа и Европе, 100 студе
ната са сва три црногорска 

уинверзитета и велики број 
ПРIlСУТНИХ И оилајн посјети-

nаца. Имали смо шест nленар- '--oi<i!i" 
IIИХ предавања, два студент- а::-:.",,=,,-

стааљен иовн сеюор добијен zyтora корала - Ла»:НН црни IQ Француске И Шnaимје. 
'Т8II# од"ац Спа" цектра. корал (Savalia sava1ia), црвеног Б.М. 

ска такмичења, презентације 
трн pellO~He ИТ компаннје 
и један округли СТО. Радови , 
теме и npeдaвaчи су бцр8НИ ПО 
квалигету као и тематици са

држаја како би се на оlOГОДН
шњој конференцији разыатра
ли најu:тye.nнијl\ моменти у 
развоју ИlЏ-а. као н ранијих 
roдина, шнра стручиа јавиост 
н сви заинтереа)ванн су били 
У прилици да прате дешааања 

иа Сk}'П)' преко видео-лино. 

ДЬ. 


