
112 поводи 
у АПОТЕКАМА МОНТЕФАРМА ГРА1iАНИ МЈЕСЕЦИМА 

НЕ МОГУ ДА ПОДИГНУ ТЕРАПИЈУ 

Несташица лијека 
• 

против епилеПСИЈе 
Обољели ОД епиnепсије 

више ОД три мјесеца не могу 
у Монтефармовим апотека

маданарецептотрошку др

жаве поднгку лијек ,.клоназе

пам~. Према ркјечима гpal)aн.a 

који r:yce обратили редакцији 
..дaHa~, ~КJlоназепам~ спада у 

групу љеКО8а који спречавју 
епилептичне нападе и ко

ристи се код одојчади, .цјеце 
иодраслих. Моктефарм је 24. 
августа расписао тендер за на

бавку љекова увркједностк од 
2.SOO.000еура.међукојимасу 
и таблeтt .клонaэenам· (!АДва 

МИJlиграма. за које није било 
понуда за набавку ОД стране 

веледрогерија. због чега је на
стао пробелм са недостатком 
те терапије. Из Монтефарма 
..дану· нијесу одговорили 

када ћ.е пацијентима бити 
доступна терапија. 

- Обуставља се поступак 

јавне набавке по тендерској 

документацијибр.1229IJ-Q7l9 
од 30.4.2019. године за отворе
нн поступак јавне нашкеэа 

набавку љекова, по партијама. 
из разлога што 3э. парткје: 7, 8, 
10,18,23,24,26,29,30.31,36.38. 
39, 41, 43.46,47,48,49,50. 54, 
55,56,61,68,75,78,80,95,101, 

103,104.106.108,111.112. 113,11S, 
116,119 И 120 ниједостављена 
ииједна понуда, одсиосно за 
парткје: 2, 9, 35, 40, 63, 64, 76, 81, 
86,90,93,99,107,114 и 121 није 
достављена ниједиа исправ
на понуда. Увидом у понуду 

наведеног поиуђача Коџ:и· 
сија3а onaрање и вредноаање 

понуда је утврдила да виси
на понуђене цијене понуђа
ча Фармегра д.о.о. Подгори' 
ца, за партије: 2, 76, 81, 86, 93 
и 102, прелази процијењену 
вриједност јавне иабавке. 

Сходно наведеиом, ускла

дуса чл 100 став 1, тачке 1 и 9 
Закона о јавним набавка
ма, Комисија за отварање и 

вредноваље понуда је пону

ду понуђача Фармегра д.О.о. 

Подгорица одбила као иеис
npaвнуза партије: 2, 76, 81, 86, 
9з и 102. Сходио с:вемунаведе
ном, ускл.ар;уса чn59став 1, чл 
101 став I и 7 к чn 100 став 1, тач
ке I к 93аконаојавним иабав
кама, Комисија за отварање 

и вредновање понуда је пону
ду понуђача Фармегра Д.О.о. 

Подгорица одбила као неис

правну за наведене партије 
- наводе у одлуци. 

д.в. 

ЗАВРWЕН УПИС МАСТЕР СТУДИЈА 

Уписали 297 студената 
На УНИЈерЗИТ'еТу ЦрнеЉре 

јуче је завршен упис студена
та на warмcтapc:xe студије, а по 

основу конкурса које су рас
писале оргаиизационе једи
нице Униаерзнтета, за сту

дијску 2019/20. годину. ИЗ 

Ректората је саопштено да је 
на СЈ!им јединицама укупно 
уписано 297 студеиата. Ми
нистарство просвјете је на

кои састанка са студентима 

магистарских студија уки
нулоoдnyкy о nлahaњу додат" 
не школаринеод I.ОООеура. 

- Настава намагистарсхиw 

студијама почињеданас. Пе
риод наставеод2З. септембра. 
који је назначен Ахадемским 

календаром Универзитета 

Црне Горе, биће надокнађен 

радо .. суботом - наводе у са-

опwтeњу. 

ДА 

ИЗВЈЕWТАЈ из кццг 

Роћено пет беба 
у пporeкла 24 сата у поро

дилиwтy Клиничког центра 
Црне Гореу Подгорици рођено 

је пет бtба. УУрreнтиом цен
трузбрикутоје208пацнјената 

од којих шесторо кзсаобраr\ai
не незгоде и један из насиља.. 
Hajвehн 6рој пацијеиата эбри

нyrјеухнруршкој аЈ.(буnанти, 

њих70, уинтеркистичкој 61 и 
У ортопедској 39. У хируршкој 
сали УргеНПIогцектра oдpal)e

но је пет интервенција. а на 
боЛfllfЧко лијечење примље
но је 18 пацијената. У Клинич
ком центру се годишње пре

гледа око 20.000 грађана. 
д. .. 
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АЛАРМАНТНИ ПОДАЦИ ИЗ ИСТРАЖИВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ МЕЂУ СРЕДЊОШКОЛЦИМА 

Коцка се сва други 
седамнаестогодиwњак 

• Клаћење је најраспрострањеније у општи ни Бар - 65,7 одсто, затим у Херцег Новом 59,9, док 
је у општинама у централном и сјеверном региону заступљен о у сличним вриједностима, ла је у 
Беранама износило 48,7, Подгорици 47,9 и Бијелом Пољу 46,3 процента, лодаци ~ из истражи
вања Института 

Истраживање _Распрос.

трањеност коцкан.а wеђу 
младима у Црној Гори", које 

је урадио Институт за јавио 

здравље, показало је да чак 

42.3одcroученмкатpehe:граэ
редасред.њешколеупражња

ва игре на среЬу, док се још 9,4 
одсто њих често кладк у кла

дионнцама нnк на ТQмболи. 

Истражиаање које је Иисти

тутспровео усклопу пројек
та~Превенција коцкања међу 
младима" показало је да дје
ца веl\са 12 година почињу да 
коцкају, док се нери}еткота за
висностповезује сдругим ри
зичним понашањима у смис

лу да млади позајмљују или 
краду новац ради клађења. 

- Истраживањем је 06ух
ваћено око четири oдcтoyкyn· 
ногбројадјеце узраста од 16 до 
19 година(1.2S8), јерсу дјеца у 
трећем разреду наведене ста

ЈЮСне дистрибуције. Притеw 
је највећн број испитаника 
имао 17 година с обзиром на 
то lJjJ. су ученици трећегразре

lЏдоминантноnocroдина.Ис

траживање је показало да 48.3 
одстоучени~ никад не игра 

на срећу, дох се 42,3 ученика 
коцка.а 94 средњоwкoлцa чес
то упражњава ту врсту заба-

ве. Подаци добијени нстражи· ~ 
ваљем показују да је коцкаље 1 • 
иJfМ кnaђeњe cт.n-исткчки зна

чајно чешЬе присутно код 
испитаника мytDKOГ пола, 

међутим, подаци показују и 
да ГОТОВО саака тpel'taдjeвojKa 
торади.Издобијенкхре:ЈУЛТ3-

та се може видјети да значајна 

разлнкаураспрострањености 

коцкања клађења. постоји из

међу општкна на југуу одно

су на општине централног н 

сјеверног региона. У општи

нама на југу кnађење је рас

прострањеније у односу на 
општине централног и сје
верног региона к биљежи се 

статисткчки значајна разли· 
ка узаступ.љенQCТИ ове појаве. 
Клаl)eње је најраспрострање
нијеуопwтиии Бар - 65,7 од
сто. затим у Херцег НоВОМ 59,9, 
док је зacтynљeност У општи
нама централног и сјеверног 
региона заступљена у СЈ!ИЧ

ни..- ври}ед:ностима, па јеу Бе

ранама износила 48,7, у Подro
рици 47,9 и БиjeJl:ом Пољу 46,3 

процента - подаци су из ис

траживања Института. 

ИЗ Института наводе да 
су резултати истраживања 

показали да је највеl'lа ра.с
прострањеност коцкања 

међуиспитаницнма који по
хађају стручну четворого· 
дншњу школу Н износила је 
58,20ДСТО. 

- Истражнвање је пока

зало да код иcnитаиика који 
пох.ађајутроroдишња струч

иа заниwања распрострање

ност износи 45,4, док У гимна-

Не осјеliaју кривицу, али су делресивии з60г КJlabeњa 
Иcrpuc8;ам је noewano да lМUIt од nono- да с2 naнsaд oQeI\I"fYDO IUIМ ~1pЮ8НO. OТQД 

__ yчeнмq .. OCjeI\I ~ што ry6e ltONЦ jI!! CUQlдean4 CWIМO са"М4 ~ J60rмrџ 
мa~. КlqIIfIy. НI nмпttoeДlIIМ C2ocjef\1 фpyctpмp.И'1 

- на то '*'~ су 0ДГ080PНIII 673 ~ !бог НOIЦiIIDr)'бмнor КI мrpe КI~. 18,5 од. 
а МItf: ОД nol108Мlt! - 5Џ одсто нмјку НМUД.J сто jI!! lКn8PДНO OДrOeOPII1IO , Вet\IN ~ 
ocjefIмм~. док је 36,4 noнeuд OCj@I\anO је НII8eIIi Дil IИCaдa...Јесу lqIМ1 од POДМreIIOII и 
кpI8ИЦy. 6.2 м 5.8 често oфI\ajy м ГOТOIIO увијек дI7VПO(ЧI\IIIt08II~Дl кoцuW,/1IЖ"'OQМ 
.-СУ J60r МII)'6n.eIOr ltII8ЦII КI коцкан.у. сеакм yчetиQ Т8PДIA да с2 POДtffeIWI М wтмм не ane 
nmI yчfIIIII. lUII1 20 0ДCf0 МCIIfraНI1I(a Ie КJj8InO на ЊIC( :J6or lC1IIIbeНOa - noдaцм су 10 мcrpaжwatW. 

у КЦЦГ ПОПРАВИЛИ АПАРАТ ЗА ЗРАЧЕЊЕ 

зијама - 49,} ученика коцка. 
Од свих понуђених игара на 

срећу, испитаници сунавели 

да у највеЬембројуупражња

вају клађење у кладионици
ма, односио 40,5 одсто уче
ника. гребалице и срећке на 
отварање 20 одсто испкnии
ка, виртуелне игре 2О,З,лето 

19 одсто' игре иааутомаТИNа 
13.4, флиперза новац 11,7и кар
тање за новац 9,9 процената. 
Испитаници који ~ навелида 
суу последњкх мјесец игра

ли на срећу укупио су oдro
вара.ла 852 ученика), навели 

су да сууложили, за наведени 

период, до три хиљаде еура, 

при чему је просјечна вријед

нос:ти~јања око 29 еура. Ис
товремено, њих820је навело 

дасу, уиетом периоду, уигра

ма на срећу остварили доби

так до три хиљаде, са просјеч
но приказаном вриједноwhу 

од 92еура - HaIIOДey истражи
вању. Д,Б. 

Десет пацијенткиња упутили у Бањалуку 
• Због квара стола за брахиОП!jlапију, десет пацијеlf1Юlња је упућено ка зрачење у ЦeН1ilp за радиoreрапију 
у Бањалуну. то је приватни регионапни цeН1ilp, један од најсупјеwнијих у региону, t<aже Ерановнћ 

Стоза6рахитераnијуодда
нас је ПОНОЈЮ у функцији, тако 

да се npoцесзрачења wоже без 
икаквих проблема обавља

ти у Клиници за оикологију 
КлИНlfЧ1(ог центра Црне Горе 
(КЦЦЈј, казао је директор те 

установе Јото Ерпoaxh. 
Ераковмh јенагласиодајеу 

протеклој години у Цектарза 
радиотерапију уnожено пре
ко 4,8 милиона еура. те да се 
утој установи просјечно зра
чи око l60пацијената и обави 

преко 1.500 зрачења. 
- Због квара стола за бра

хитерапију, десет пацијент-
киња је упућено иа зрачење 
у Центар за радиотерапију 

у Saњалуку. То је ПРИ8аТJI:И 
регионanНII центар, један од 

најсупјеwнијих у региону и 

reпацијенткињесууспјешно 

обавилетретмане. Упетаксу 
нам стигли резервнидијело' 

ви, тако да од данас може да 

се користи тај ето у Клиници 
за ОНЈ(оnогију. Размишљамо 

и о набавци новог стола. али 

у сваком случају процес бра· 

Са прес kокфереицкје 

хнтерапијеможебезикаК8ИХ 
проблемадасе обавља уКли

ницизаоикonогију- поручио 
је Ераковић. 

Начелница Цектраза ради. 

отерапијуГорд.аиаPиcrиbБа

шо.нh реклаједасе виwеод 
трећине пацијената тренут-

но зрачи савременим техни

кама зрачења. 

- Присуством на Европс

ком конгресу радијационих 
онкоnога у Милану умају ове 
fOДИне, бмласам поносна када 

сам видјела листу центара у 
свијету који распол.ажу са ове 

двнјеврстелинеарнихакцenе
ратора, којима тренутно рас

полажеЦрнаЉра. Урегиону 

смо ми једини, а у остатку Ев

ропе то су Белгија, Италија, 

Швајцарска и Грчка - наве
ла је Башовићева. 

Директор Клнникеза онко

логију Владимир 1'щI:оровмh 
појаснио је да су потребне де

ценије да би се организозала 
Клиниказа онкологију, и ~ми

СЛИNдамиидемОУOДnКЧНОN 

правцу.. д.в. 


