Д}:JI сриједа. 1З. април 2016.

страна 1З

ПОВОДИ

ПРЕМА РЕЗУЛТАТИМА ИСТРАЖИВАЊА ЦЕМИ, 42,3 ОДСТО ГРАЂАНА
СМАТРА ДА ЈЕ КОРУПЦИЈА ПРИСУТНА У ЗДРАВСТВУ

ПРОШЛЕ СЕДМИЦЕ РЕГИСТРОВАНО

МАЊЕ ОСОБА СА СЕ30НСКИМ ВИРУСОМ

МИТО најчеwће
•

узимаЈУ хирурзи

.Од

~ ~ ..,

грипа
060љело
200 граћана
Прошле сеДМlще је од гри-

tш обоЉСЛО 200 особа н 18611ЈЬСЖСII је !Јад броја заражских

У ШКОJlУ И1IН вртнЬ, вeh да
ОС1'8НС ICQQ. кућс до преcnutlШ
СНМIГГОИ8. Ощr"'a.8iПtI ;КИП! је н у руку Tq>aЊCN ХИГИјеНСКИ

'щрзаље.

IlItCТIfТ)'UilJC

liCllpaaнOW 8ОДОМ Н сапунON.

ИСТН"У да Је ове ГОДИ1lе од

посс6110 !IОСЈ1НЈС r;aш:h8ЊII. н

грlша ПРС~Нlltуло п(.'Т особа н

кнја.ња- У случају разВОЈа те-

да HliJC биnо НОВИХ случајем

же IUIИШI'iКС СЈIНICC, јавктм се

са СМРГltиМ "СХОДОМ ОДIIОСЛС-

IIЗЗ6раЈюм

Дllца ,ОГ lIируса. Како наводе,
У 14 tlRЛ30Рllој ССДМIЩН рсnt-

I lpcВCllltpalba оболмјС8аI Ь8 од
грипа 'f бosшнцама, СУП:''"

строванв су

обољсла гра-

шс се грађаЈlСТВУ да Огр4I1II-

ђВllИlIВ са СНМIП'OIoIIIN. НШIКК

чи ПОСЈете XOCIIН11LlIКJOВ8JIКM

.'Р""У, ОДНОСНО са Н'ЩИДСIНШ-

ООпССlIнцима, додају из ИН-

јем

С'Т'И1')'111.

-

203

32,7/100.000 CТ8I1OВIIНr.1.
Највсhи број

обољеЛИХ

pcr,tCТPOfI3Jl је у д06ној
1111 од

25

до

64

љскару.

У

цitJЬy

13.nИДСN.ИОЛ03м Инстута ЮI-

r])Y-

жу да ЈС 'tајефеКТНВltија "'-јера

roAHIIC старо-

прсш::нције грипа
ваКЦИ I IЗција.
- Г1penоручујС")lО да се све
особе: КlJJe су У пoвd\aиом рн-

c"rn. У Цектру за меднцинску
микробltологнју Инстнтyrа,
I !цI' ДllјantOСТМIЮИ, зак;ъуч110 са 10. априло,.. ове 1"OДl l lle,

3И1t)' од разВОЈа JIiONlUIнuцнјз

пonpl}etю Је присуство антип:иа вируса грипа тина А и
аllтигеllа вкруса ГРКrlа TКlla 6
код 200 Ilацијсната. Субтнпкзацщом је у цнркynаЦИЈII до-

IWЩнимшу_ Вuцина се мо.е
прнмкти У БМlЮ које llријеме
у ТОЈ:)' тр8Ј8Ња сезоне ГРНЈlа,
'Јак н кад је IIKPYC почео да
се шири у о кружењу. 0ба8С-

lOI.38но присуство Вllруса грн-

зно је провјетравање просто-

Ila типа A(XIНЈ I1лм09), ТИllа
А(ХЈН2) н Тllllа 6, наводе У
caol1WТCЊY.
из ИнC"t"И"IyТa llpeдn3*y да
је у цltЉy c.nрсчавзља шире-

рнја, н3бјегаваu.e боравка у
з:mюрсннм Ilpocroрнма гцје
се нa.naзн 8C.IIнки број људн,
ПpuтнХО8аље добрих нави
ка, УICЉ}"Iују hи aдeквamy и~

ња БС!JIеcnt иа злраве особе

храну са доста свјежсг вoha

п0rpe6IIО прндржавarn се опШТИХ прсвеНТlt8 НН Х мјера .
- Обољела особа Ile тре-

ске процедуре

I

ба да идс на посао, а дијете

СС30IIСКIIМ вирусом, caOI1Urre110 је И3 Инcтнтyr за јавно
Из те

• Пацијенти су најчешће подмићивали хирурге (43 ОДСТО), а како тврде, унапријед
су знали тарифу
.
• Око 68 ОДСТО испитаника изјаснило се да су новцем плаћали одрећене медицин-

11 поврћа, Сl1аВЗIЬС ~ ФН311ЧКУ

аКТИВllОСТ, заКЉУЧУ1У У caOI1штељу.
д.Б.

--

ХУ МАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ У БЕРАНАМА И тивту

Матуранти дали крв

Скоро

.uOnОIlИllа

l-рађаиа,

или 42,3 ОДСТО, сматра да јс
корупција приcyrна у здрав 

ственом систему и да су паци 

Јенти приморани да љetatpHMa

додатно плal\ајУ за л ијечеље,
показало ј с нстражнвзље Цен
тра за WОИК1ОрНlIГ Н нстраЖII

аањ.е (ЦЕМИ). ДIIРСICТOРllца
нстраживања У тој I LBO
Ана ССЈlиh казалаје да су ис

]8'

тр8ЖllfI8lЬС радШI Н од

15.

де-

цсмбра llрошледо 15 . јЗJlуара

2016.

l"UД)шс У

Према

18

ОЛ ШТНJlа.

ЊCJlНN рИЈСЧIl!ot8,

тражиll3.lbC Је

ис

110lC33lUЮ да

су

корупција

11 IIСЗ3дОВОЉC1lЮ
и те како изражСНlI .

rpa.}Ja1ta

Онаје појаенилада ће ЦЕМИ
од

наредне

ССДМ IЩС

аШ1lЖО

иати адвокатекн ТИМ за помоh

Н&ЦllјеlfпtЈ4а КОЈII су lIезадо
вољии

здраllCТ1loClIНЫ

систе

мом. Резултати allKCТnpaњa су
поl33ЗJtН

н да

lIаЦИЈСlrтJI

знају своја права., IIИТ1I

'Је

ком е

ју мешщинс ..:е ссстре. Чак

3,9

одсто IIСIItrr3ННICЗ издвајало је

треба да се IЗ1tе.

ДОДi:IПIИ IIOВЗЦ

Од 1.090 НСПИТ8I1ИКЗ 37,8
одсто нзјаСIIНЈЮ се да ј е КОРУ"
ција приcynl3 у ОДIIОСУ naUII-

одсто), nшекологе и изабранс

-

јент .rьcxap, доlC

27

33 љскаре Ј IРIt
Ј1 1t !(()М третмаllа. од ТОI"3 су

Il ај'iсшhс I шаhWIII /(II РУРI"С

(43

процсната

љскзре. Скоро ПОЛОВНllа IIС ПIl

сматра да је ВИЈ1ЉИва када је

Т8шtК& КОЈа Је lIовцем додаnю

Рltjсч о услугама које пружа-

I шаhада љекарс, саош1l1'1tJ1Н су

Код специјалисте се чека

да су У Шlllријсд з нашt тарнфу
11 да су IЮ8ЗЦ ДЗВ8Ј1II IЈаКОН за

љекари н3 ја811 11 /( здр:tRs:Т8С

ВрШCТICа онсраuијс, IIстаК1Ш јс

ПЈсде код ПР"В3ТНlЈка, "ако то

право II мају код II>IIХ .

них радника. t-teПоштовање професионалНИХ стандарда и

Сслиhсва.
Она је навела да се "с коро
68 одсто НСIIИТ8ltика нзјасни
ло да су lIовцем Iшahалн само
oдpeђelle 11РОЦсдуре љскара ",
ДОК ммн број ,-рађана дај е

ма, 8сћ их УllућУЈУ У rl рllВ8тие
ОРДЮlациј е. Законом о здрав

култура нашег народа, узроци изостзнна нвалитета његе у

ситнс I'ОК1lОlIе, као НПО су ка

CTIICH Oj заШТlIТИ љскаРllма је

ЗдРаестаеном систему. У односу на претходно истраживање

фа, Ч ОКОJlада и CnНЧIIО.
- Од I"pa~alla кojll су додат110 l1Ј1аћми Ilијсчсњс, љи /( 32

више ОД три МЈесеца
Методолог истраживања ИМНII Вуј""" мазanа Је да гра

I

Ьани сматраЈУ да су листе ч~ања у КЦЦГ и болницама ве·

ЛИlU1 .-.ю6лet.l. Иcтaиnа је да је 1О одсто ИСПИ1аника ченало
~O три мјесеца на сneцијалмстичии лреглед.
- Пола исnмтaнина сматра да су мала npимања ~

из 2013. године, поеећан је број пацијеНёJ'Гcl моји су ченали
на преи преглед нод специјалисте. иано је стратеГИЈОМ уна 
npeћeњa нвалитer.l У здравственом систе!otу npeдвиl'>eно да

-тај npo6лем буде ријeweн. Истраживање Је поназало да НИЈе

no601bU.Jatt нsaлитет лијe<teња у ЗдРаВСТ8еНО!ot систему.
Је Ву}овићева.

рекла

npoucllтa самостал ll О су ДОIIII

јели ту одлуку, каже Селнћева.

IIIЈХ

-

УСТЗ IЮВЗ

Чак

31

шању

IШ

l'lре

одсто HClllrraHHК3

казa.t1O јс да их љскари ис пре
l"Лсдају у држat:lllИ М устаlЮва

омоryћ СIЮ да р<Ше код при
ватника

ван

pa.дJ I OI ·

врсмен8,

уз саrnасност Министарства
здравља, IUто 1I0казујс да су

Сen нћ јс истаКJIа да забри

~ђаllIlМВ ускра ћена IIpat«l на
Ilијечење, реКЈlа је Сe.rlllћсвз.

ibавз да трсhЮIУ пациј сната

ILБ.

ИЗ ЈУВЕНТАСД УПОЗОРАВАЈУ НА РАСТ БРОЈА НАРКОМАНА

Дјецу эависнике нема ко да nијечи
мораЈУ бllТИ што озбиљнијс 11

Црна Гора
IJtскватннје н
лнјечсњс ЫЛaдil Х и
,III/( особа којс кopltcтe
због пораста броја

стручннјс

""'"'"""', 'n>~""~~'~"~, ':;';':;

је из нво Ј_:
ганизације

IlocтojehНJt. ~;";,,,;'''';'Ji';';
у Црној Гор н веза на за
пуиољетство.

из Бераllа органнэоlIЗJIИ су ак
цију добровољног давањ.а кр

ВИ У ЗаВQ.Цy за траНСФУЗНЈУ кр8И У том гра.цу. У caOIllUТCIby
Завода иаводн се да Је у акци
Ји УЧССТВО8ЗЈI О

-

Преко

25

25 MatypaJlaтa.
Чl1а110ва НВО

•

MOI)'hllo-

етн да добију Ilотреб ну IlOмоћ
У оквиру с н стема здравствсне,

иНТlt соцнјаЈше заштмтс_

-

Родитељи наводе да II СН/(И'

вољ ии даваоци крви могу б и

ос иажн.ван.е

ти здраве особе старости од
18 до 65 година.

ца, прнје СIleГ2 родитеља.
.lipllld у pa.tloj фази болс,

- СВ I! ззииrepeсоваИlI крв
MOry дати У Једном од девет

завнсности. RодрШD МЗЛОЉО

везанс", јер не IIOCТOJC устано
ве Ц Јlнјечење малОЈъe:rnика. У

НIЈцнма који корнсте дроге

"раксн, смјештаlЬС малољетнн

oрl"8IIНЗЗЦНOIIНХ дјcnовз заво
да за траllсфузнју крви , cвamг

даВ8lЬ8 краи у ЊКХОВОМ Дому

додали су у саOllШТСЊУ.

саОПШТСIIО је кз За-

савјет. јер нијссу у

lЮlЏI. за ТР8llсфузију крви цр
н с Горе.
Из Завода кажу да добро

I1латСЈ1етс н3 Типа учеетво
вano је у аlЩијн добровољног

lCyrrrype,

казалl1

у Црllој Гори немамо дјl
јег психијатр.а н не lюcroје пј
1")):u.lИ који би се фокусира
па Ilочcrне фазе за вис ности

-

Ученици завРWIIОГ разреда
Гимназнје .. Панто Малиш нh"

раз!>lО1'рСllе,

су Јl3 НВО ЈУIIС I П'ас:.
Из JYlleнrdca tl3П1аmавју да
се РОдllтељн чссто обраhају НС
В,Јlад tШнм
Орl1ШИЗIЩНЈама
110

радног дана од

7 до 15

час:ова,

ILБ

к. ихови /(

снажење превеtПИВIIИХ

110роЈ

r

Me,ut

зама
једна је од КJЪ'Y~";~'~'.~';::;i;i
lФје ЦРНОгорсКОМ с:
стају. зато заједннчr«:
сти НВО ссастора у

јЗl·рИ IlНjecy CIlpc.M IIII да л ијсчс
малољетнс особе обољеЈIС од
болестн 3аВ НСIIОСТИ од IIСИХоак
т н вн н х супc.nнцн, док рllДJlИЦИ

Iteнтapa за соцнјални рад "разу
мнју CIf1)ЋlJ.llJY,

WIH

еу им руке

ка Ilа л ијсчсње У /1С lt /(ијатрнјску
установу прак"Гнч t lO је нсмогу

he,

посебио. ОIШ/( који су ззви

син од пснхоаКТНВIIИ/( СУIIСтан

ЦН , додајс се у саОIlШТСн.у.

АБ.

