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ИЗВЈЕШТАЈ ХРА ПОКАЗАО ЛОШЕ СТАЊЕ У ПСИХИЈАТРИЈСКОЈ КЛИНИ И У ОБРОТИ 
Извјешraј о поurroвању rtpa88 

пацијеlUП'a емјеurreних у пси
хиј;прнјским установама пока
зао је алармaнrnе услове за ли
јечењс у Cnецмјмној болници 
за лсихијатрију у ДоЬроТК, r:цje 
пац.нјеlm покривају 8ОјнWlюtМ 
ћебаднма, немају rtOC'l'tJbНИУ н 
cMjewтeHH су у ИСХIIПlјенсlOlМ 
собама. Ди~нца Акције за 
људска права (ХРА) Теа Гоl!" 
јамц Пpvlt8иli k8ЗaI18 је да Је 
npojeкar одрађеи са НВО ЛИИ
МА из котора н да је 1рајэо ] 8 
мјесеци. Она је указала да у 
установама. које су oбyxвarIе
не лројеki'OМ и даље не постоји 
моryћи.ост да naцијеlП'К сами 
ОДЛУЧУ]У о СВОМ ЛИЈC'leЊУ н да 
има случајева присltЛНе ХОСТ1Н
талюације. Она наводи да 11 да
ље на Пснхнјатрнјс~ј клиници 
КлннlfЧКOГ центра l/J>HC Горе, 
не постоје адекватни услови за 
ПРНХ8ЗТ Н лнјечење пацијеиara. 

Пацијенти без постељи не, 

- МатерНЈ8ЛИН Н npocтopHM 
)'CIIOBH су једино задо~јr
hи на <:џIJeљeњy за ПСИХИЈЮJlИЈЈ 
Onurre болнице у Ннкшнћу, WJC 
је однедавно реновираио дон&
цијом једног привarnика. ПСИ
XHJarpнjcкa КIIНIfИЮI КlЩГ БИl1а 
је у изузетио лошем стаљу, које 
Је донеl(J1е смирано, али ће се 
позитивно тералcyrcко окружс

ље тек постићи ЮrpaдњoN но-

покривени 

flебадима 
• у ноторсној 60ЛНИЦИ У 2016. ГОДИНИ лијече
но је 1.01 З ос06а, од чега је присилно хоспи
таЛИЗ0вано 38 пацијената, наводи Теа Горјанц 
Прелевић 
• Примили СМО три жал6е везане за злоста
вљање у Котору, ноје нијесу потврђене, а у 
болници не постоји посебан протонол за по
ступање по пријавама навода о злоcrављању 

вог објекта. Материјалне ):слове 
и ~eнy у болници У котору 
пorpebно је посебно унаllрИЈС
ДIfГИ на хроничним о.цјељењн-

На nијечењу " roдине 

м8, на којима пацијеtrrn спазају 
без постељине, покривени само 
војнИЧlCИМ ћсбадима. om 40 од
сто nаШјје~па у болници У Ко
тору СОЦИЈални су пawtjtнти, 

за чијим болничким лијечењем 
више нема потре6е. Једино рје
шењс за те особе јесте преМЈе
цrтaj у СОlЏlјалне зaurt1fft, што 
се у пракси рнјen;o сnpo6ОДИ. 
Друт)' DGl\ИКИ rpупу, КDJY чини 
't'aJo:Oђe 40 одсто пацнјенara Пси
хнјmpије у Кaropy, чине судски 
пациЈенти, иако 0ОЛНИЦа нема 
услOll3. за њихово чување. а тро-

у иэe;eun.;y ХРА м AНИIIE ..... сеДl с:е у бonнмци у ко___ мојаЈе __ ""'-, 
даме. npиjeнero uno је ".,1" 0I1I0PtМI ПI YaattOIJI. 

- оно 1 о() nвцм;eнaт. ;.с.,о coцмfitntм cnyчajelм м они немају 
rдlt да 0Itf мамон nмjl!' ..... а ..... ју 46 ~ кanaцмma 
-нaвoдмcey~. 

ШЈ(О6И за њихово збрнња.ва.ње 
исцрruьују ycraнOBY - Наводи се 
у НЗ8јештају, mји јс представила 
Горјанц Препевић. 
Она наводи да коуорска бол

ница нема довољан број меди
ЦИIiСIOfX сестара и особља и да 
ис постоји иктсрио Огpa1iкчење 
у погледу rtpeКOBpeMCHOГ рала. 

ЗАБРИЊАВАЈУЋИ ОДНОС ЉЕКАРА У ДРЖАВНИМ БОЛНИЦАМА 
Према истраживању Цеtпpa 

за МОНlПOринг И истраживање 

(ЦеМИ) 37 одсто анкетира
иих срађана изјаснило се да су 
НХ докторн нз Щlжавиих уста· 

нова упуlШвали иа пееmед у 
приватне КЛИlшке у КОЈИма ра

де. Министар :щравља КеНIН 
Xp'n08HIi позвао је грађане 
да пријаве љскаре И обсћаа да 
ће санЈЩНОНИСarn оне l«Iј и се 
тиме баве. 

- Поруцујем, молим и ПО
зиll3М све срађане да ли'!но у 
Мнннстарству :щравља дођу 
и саоrШlТе име сваког дoкropa 

који се тиме баве. Проценат од 
37 одсто је више него забриња
вајућн . Микистарство здравља 
ће предузети све да спријсчи 
такве ПОЈаве и саНlЩИоннше све 

оие који се тиме базе - каза_~lе 
ХрапОllић иа конференцији ЦЕ
МИ-ја "Снстем .:щраВCТIIeие за
U/'I1fR н права пацијеН!fI'а у цр
ној Гори - Освајање повјерења 
грађаиа". 
Према Храловић.евим ријC'lИ

мз, Мииистарство Је омоryћИЈ\О 
допунски Рад, алн не и непо

штовање процедуре у држав

"'м Ј,становама. 
- yrpaшFЬИ подаци које смо 

доБШIИ 113 Фонда за здрaвc'nlC
но осигурање указују да је већ 
80 одсто заказаних преПlC)iа 
централизоваио, а иеких 20 од
сто су преmеди који су раније 
заказани. Забрињава нас друга 

Сваки трећи пацијенте 
шаље код приватника 

• Минисгар здравља позвао је граоане да у Минисгарству пријаве љена
ре наји их шаљу над приватнина и а6ећаа да ће спријечити танве појаве 

ствар, да ли пацијент може да 
добије услугу у дефинисаном 
року, односно први преrnед у 

року од мјесец и IOOнтролllИ у 
року од трн мјесеца. То је пред-

Нонференција ЦЕМИ-ја 
мет иашег свакоднсвног рада. и 

У сарадњи са изабраним докто
рима домова :щравља, са специ

ЈaJlистима кццr и ОПlIЛ1lХ бол
ница рјешавамо тај проблем . 

Подсјети!!у да су проблеми са 
раднОЛОШIФМ клнииком, ендо

kpиио.10ШlЮМ и ОНКl)ЛОШКОМ, 

које су медији Iiamасили, сви 
рнјешени. Њ кццr смо до
били информацију да су де
фииисалн дощпие anивнocrn 
у смислу Допунскor рада кaкn 

би ~aH пацијенти у предвиђено 
'рИЈе .. е доБИЛИ услугу - кажс 
ХраIl08И!!. 
ОН CM~ да су rpal)ани све 

више СВЈесни да Мot)' да при

јављују Iiеправилиости, и да у 
прилог томе roворе подаци да је 
2013. годиие бlШО 877 nPHjaвa 
срађана омбудсману, ДОК Је про
шле године тај БРОЈ порастао на 
2.070. 
Шеф Делегације Европске 

уније (ЕУ) у Црној Гори АИ80 
ОРIВ ошljеиио је да Је истра
жнвање показало да више од 

једие половине l1IВђaнa Црие 
Горе ииј.е свјесно ~војих права 
КОЈа нмаЈУ као пацИЈенти. 

ДoкnIpи да узму crвap у своје руке, јер је комора н.ихова 

- Један од учесника коифе
ренције рекао Је да је квалитет 
~равствених услуга опао - на· 

ВСС!,је Орав. 

МИНИСТАРКА НАУКЕ ПРЕДСТАВИЛА У МАКЕДОНИЈИ 

Дирекroр Фонда за здрав
ствеио осиrypање Сеад Чкр
rиfa казаоје даје та инсти1)'ЦИ
ја од ПОЧСТ1(3 ове roдHllC радила 
1i8 доиошењу пра.внлника, rцje 
су посебну пажљу обpamлн иа 
ocjeтљlfВC К31'еЈ'Орије осиrypа
ника. д.Б. 

~~j~::::~~:~!~~~~ Регионални научни институт 
доније Ренатои ДескосlCОМ у 
Скопљу. добнлаје IIОДРШКУ за 
оснивање ретноналиог Науч
ног инсти-ryта. Из Миннстар
ства иауке саопurrеио је да 
је повод сусрета иинцијатива 
за осннваље Међународног 
научнот инсти-ryта за развој 
одрживнх технологија, у ре
гнону ЈуroИСТОЧllе Европе, 
која је угемељена на зајед-

НИЧКИМ ЈХ:гноиалним интере.

сима, узнмају!!и у обзир еко
номске, кутурие и социјалliе 
aCnCJCТe. 

- Министарка ДамјаllО
вн!! је ~јасии!,а да је за ре
ализаЦИЈУ ПроЈекта потребна 
подршка земаља реГИОllа и 

упознала ресорну мннистар

ку са наредним корацима 

којн се односе на формира
ље комисије за израду кон
кретних идејних 'рЈешења и 
програме едукациЈе за младе 

IIстражива'!е, како би се из
градила експертнза, а за чије 
потребе се могу обезбиједити 
фНlIlШсијска cpeДCТ1la нз ЕУ 
cтpylrt)'pBIIX фондова. Пре
ма њеиим ријечима. ЕУ већ 

roMllaмa тражи атрактнв.аи 

Ilројекат за регион ЈyroиC'J'O'l
не Европе, стота Ииицијатива 
представља велику шансу за 

иаучну saјединцу региона да 
искористи потеицијал, развн
је науку н приближн се остат
ку ЕВРОllе - нааоди се У саоп
штењу. 

1\'. 

- Примили смо '!ри жanбс ве
зане за 3IIостављање у Котору, 
mje нијесу пarврђсне, а у бол
ници ие постоји посебан прото
КОЈ! за пocтynање по пријавама 
навода о 1IIостављању. ОНО што 
је заједикчl(O сви .. психијl!1'Jlиј
СКИN установама јесте недовољ
ио спровођење радно окynацио-

ие тq>Ш1ије. Не постоје у држави 
YCIJOВH за лијсчење 3ависиика од 
дрога и aJlllЮXОЛа, као ни за лије
чење психијатријсlOfX пацијеиа
тадо 18 roдииа. У IФТOpCICOЈ бол
IПЩИ У 2016. години лијсчено је 
1.013 особа, од чегаје присилио 
хосшrТaJlИЗО83НО 38 пацијената 
- иаводи Горјанц Прелевић. дь. 

ПОСЛАНИК ДФ-а УПОЗОРАВА ДА ЂЕ РЕФОРМА У 
ПРОСВЈЕТИ ДОНИЈЕТИ ВЕЛИКЕ ПОСЛЕДИЦЕ 

због УДГ 
Посланик Демократског 

фронта БРIИЮl БОWfЫК оци
Јенкла је да ће измјеиа закона 
о образовању, уз занемарљив 
број јавиих расправа и одби
јаље СУUlТИнских примједби 
СТРУЧllе јавности, имати ве
лике последице по бyn~ћност 
младих reнерauија. Она Је ука
зала на то да је закон о ВIIСО
ком образовању нзмијСFЬен у 
корист приватних универзите

та, а не Универзитета Црне Го
ре (УЦГ). Бошњак је оmyжнла 
ректора УЦГ Рвдмнлу Војео
диЬ да је усвојила нови модел 
С1удирања супротно вољи сту

деиата и факултета. 
- Амери'!ки универзитети 

домииантно, а и многи у ЕУ, 
имају cllcтeM четворогод~· 
!DЊИХ .основиих C"ryдИЈа. КОЈИ 
Је ОiЩ]е нскључен , а КОЈИ ћс 
створити велике прООлеме. 
Нажалост, моје КОлсге са Уни
верзктста дозволиле су да их 

ућугка једна режисерка без 
иаучllOГ зваља И наметне им 

своју представу .. Но то говори 
о љима. Част ПОЈеДНИltнма ко
ји су јавво дигли mac. Гл~вио 
Је питаље за шта мн ШКОЛУЈемо 
студенте, кад основне студи

је од трн године не препознаје 
тржиште рада, нли врло зане

марљив број послодаваца. Зна
чи ли то да сви са УЦГ морају 
завршитн магистарске С1)'дн)е 

да би се запослили у струци. 
Приватним ycтaHoll3Мa је са· 
мо A!fI' оrpани'!еии прелазни 

рок за усклађивање. осиовиих 
СТУдн:ја, а ве и за упис на спе
цијалисти'!ке и мастер студије. 
Само је то оrpани'!сно }1ЈЈжав
иом уннверзlfТC'1)' - истиче оо. 
шњак . 

Оиа је оuијенила да ће се 
мнопt студенти због пријем
нот испита на мастер СТУДИЈама 

УЦГ, оrpаниченог броја и дво
годишњих студија, опредијели
ти за приватне уииверзктсте, 

- У прилот тврдљи да се фа
воризују прнватни , иде и чи
љеиица да су на Универзитету 
Доња Горица акредитоЈЈаНН на 
овој последњој сјединци Са· 
вјета за ВИСОI«I образовање 
проrpsми у четвороroдишњем 

трајању, а на државном све по 
моделу 3+2, llIТO ће опет бити 
за оне који здраво резоиују ја
сан снгиал . Избор директора 
према Опuпем закону о обра
зоваљу и даље остаје иезашти
ћен од партијског угицаја, јер 
нема измјеиll. састава ШКОЛСКИХ 
одбора. Једино LПТO ћесе у сми
слу оДговорНОСТИ, мииистар 

сад саКРИТИ . Иза некс трочлане 

I«IМНСИlе КОЈУ ои llредлаже, а 

011 ће иа краЈУ бирати кa~ ље
му одговара, и 1'0 Је свимаЈЭСИО 
- каже БраllЈС3 Бошњах. 

ДБ. 


