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ЕКСПЕРТИ ПРОВЈЕРАВАЛИ УСЛОВЕ ЗА 
СПРЕЧАВАЊЕ КОРОНА ВИРУСА 

Експерти СЗО у раэro80РУ са Храпо.кhем 

Представници сзо 
обишли болнице 

Црна Гораnpeдузнма адек
ватне мјере и постоји веома 

добар коорДИнациоии меха
низам н снажна политичка 

посвећеност државе када је 
рнјеч о вакредиој ситуацији 

на међународном ннвоуувези 
са оболнјевањем од корана ви

руса, саопштио је на састаику 

са министром здрављаКева

вом ХраповиhOl представ

ник су6регионалног центра 

Свјетске здравствене органи
зације(С30}заприпремљеност 

И одговорАбебаyuy Ассефа 
Ме:иrисту 

Састанак је уприлнчен са 

wефицом канцеларнје С3О 

за Црну Гору Мино .. Брајо
.нh, као завршна активност 

дводневне експертске посје

те Црној Гори, коју С30 реа
ЛИ:ЈУје обилаэеhи државе ре
гиона са циљем сагледавања 

тренутне снтуације и иацио
налннх капацнтета. увнду ак

тивности и мјера које heзначај
но допринијети унапређењу 

пандемијске спремности у 
регнону. 

Током боравка у Црној Гори 
експерти С3О посјетнли су 

граничие прелазе, аеродром 

Подгорица. као и здравствене 
устанОЈе.ИсаНацмон.алниико
ординационим тимом за при

премљеностнoдroвopуванред-

НИМ СНТУaцJlјзмз разматрали 

сет wjepa и активности које су 
већ пре.дyзere, али к оних које 

MOry услиједити У односу на 
актуелни епидем:ноnошки 

моменат. 

- Генерално roвoреhи. имам 
добар утисак о мјерама које 

Влада предузима. Такође, ве

ома је добар координациони 

механнэaw у земљи. Оно што 

је најважније јесте то да на 
нивоу земље постиј" снажна 
полктмчка посве!'lеност ОВОМ 
mrтaњy. сви ПЈ\анови н коорди

национи мехакнзмн су актнви

ра.нн. што јејакодобро. КООЈ:ЩК
нацијаактивностм н чињеница 

да постоји посебан оператив
ни план за прнправност И од. 

roвop. све то је 33.Нста јако до

бро. Што се тиче откриваља, 

надзора к лабораторнје. ОНИ су 
на високом нивоу - оцијенио 

је експерт СЗО. Посебно је ис

таЮl)'ТO да је потребно обез

бнједнтндовољнафнн.ансијска 

средства како би се осигурао 

оптималан нивоприпремље

ностизаовупрепознату~

crвeнy пријетњу високог ризи
ка. јер компаратмвна пракса 
упуhуједа су виwеструко нс

плативе инвестиције у при

премљеност, у односу на од

говор на овакве пријетње. 

д.в. 

ДИРЕКТОР ЕРАКОВИЋ РАЗГОВАРАО СА 
БУДУЋИМ ДОКТОРИМА 

КЦЦГ мјесто за развој 
Директор Клиничког цен

тра Црне Горе}ото EpaкOBмIt. 

И медицински директор Ма

рина PaTKmaxh примили су 
најбоље студенте пете и шес

те године Медицинског фа

култета Универзитета Црне 
Горе у Подгорици, њих девет

наест, као и најбољегстудента 

из Црне Горе пете године Ме-

дицинског факултета Уни

верзитета у Београду Шyhpа ........... 
- Ераковиhјеисказаопуну 

подршку6удyhим колеrawа ис

тичyhи да су им врата КЦЦГ 
широм отворена. 

СтудеитмСУКЗра3илизадо-
8QЉC11IO пријемом и ПОДршком 

- наводе у саопштењу. д.в. 

УЦГ И ТЕЛЕКОМ ПОТП ИСАЛИ УГОВОР 

За интернет 2,1 милион 
Брзина интернет конек

ције између Центра ннфйрма
ционогсиcreма у Ректоратук 

свих јединнца Универзитета 
Црне Горе(УЦГ) бкЬе повећа
на за 100 пута, саопwтено је 
приликом потписиваља Уго
вора осарадњи измеђутеус

танове високогобразовања и 
Цриогорског телекома. 

Уговор о сарадњи, који 

важи до 2035. године. потпи

сали су ректор YЦf Дaииnо 

1ba<0JIJIh и извршна дирек
торкаЦрноropcкогтелекома 

дива ЦибуJlаскаја. Вријед
ност донације је 14З хиљаде 
еура годишље. односно 2,1 
милион еура у наредних 15 
годииа. Д.Б_ 

поводи 

ИЗ ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УПОЗОРАВАЈУ ДА СЕ ОД ПРОШЛЕ СЕДМИЦЕ 

БИЉЕЖИ ЕПИДЕМИЈСКО ЈАВЉАЊЕ ВИРУСА 

Од грипа прем иуо 
2'-годиwњи МJlадиli 

• Од почетка надзора закључно са 6. седмицом лабораторијсни је потврћено 129 случај ева 
обопијевања од грипа (23 случаја инфлуенце тип Б и 106 случајева инфлуенце тип А), наводе из 
Института 

И3 Ииститута за јавно 

здравље саопштено је да је 
10. фебруара пријављен првн 
смртни случај изазван виру

сом грипа у овој сезони, xo,l(' 
пацијента старог 24 године. 

Наводеда је увидом у елек
троиску базу података у цр

ној Гори у току б. надэорне 

седмице 2020. године (пери
од од 3.2. до 9.2.2020. годиие) 
пријављено 357 особа са симп
томима налик гриny (ИЛИ), 
што представља инцмдеицију 

од 57.6/100 000 становника. 
- Током поменуте над

эорне седмице у центар за 

контролу и превенцију за

разнихболести пристигла је 
једна пријава смртног слу

чаја изазваног инфекцијом 

вируса грипа, и то код па

цијента мушког пола рође

иог 1996. годиие; у анамнези 
регистровани подаци о комор

бмдитету (Даунов синдром); 

недоступни подаци о вакци

нацијн сезонском вакцином 
против грипа. Од ове надзор
не иедјеље се региструје епи

демијско }ављзње инфлуенце 

са ниским интензитетом ак

тивности грипа. У току 6. над-

эорнеседмице 2020. године У 
Центруза медицинску микро

биологију Института за јавно 
здравље лабораторијским ny
тем потврђена су 44 случаја 
инфекције вирусом грипа. 

Од почетка надзора Над гри
пом закључно са б. седмицом 

лабораторнјски је потврђено 
129 случајева 060лијевања од 
грипа (23случаја инфлуенце 

тип Б и 106 случа)ева ннфлуен
це тип А). Увидом У електрон

ску базу података, у Црној 
Гори у току б. надзорне сед

мице 2020. roдине (од 3.2. до 
9.2.2020 године) пријављено 
је 7.778 особа са CHMI1ТOMHMa 

блажих и тежих ннфекција 

респираторног тракта (АРИ), 

штопредстављаинцндеицмју 
од 1254,51100.000 становимка. 
Највеhи број обољелих од те

жих н лакших pecnиpaтoрннх 

ннфекци}а (АРИ) је уовој над
зорној седмицн регистрован 
у узрасту од 20 до 64 године 
(2.809 o6oJЬe1Dfx; 36,1 одсто од 
укупног броја пријављених 

случајева). у узраСllој трупи од 
О до 4 године је регистрована 
највиша инциденција (Инц· 
4148.9). У 6. надэорној седми-

ЦМ, према подацима добије
ним из сентинел болничког 

надзора над тешкмм акутним 

pecnиparopним инфекцијама 
регистрован је један случај 

тешке акутне респнраторне 

инфекције - истичу кз Ин

ститута. 

Према подацима Европ
CJ(or центра за контролу и 
превенцију болестн (ЕЦЦЦ) 

у 5. надэорнојседмици 2020. 
године, активност грипа је у 

8акцина неопходна за медицинаре на интензивној 
ИЈ Инcnпyn КiI8OДI! да је ~1Мjit ~ 
~ rptI1il-8aIICЦIIНiILfIj l1il ~Дil 
с2 lilIЩННМW'f c8t OC06I! кojf су у nOВeI'IilttOМ рмэмку 
OД~~ 

,..otmМIM~ oco6.u. које С2nм;tчeод --<"" .... јо-JИfI4Iа.OIIIWtOI~~CМC'Iee 

- 8ilICЦМНa. с2 МO*I! nPtМmI ТOI<OМ цнje:ne С1!ЭОНе 
~надэора над rpиnoм. ilIIМ )eкaj6oм~ 
за 8ilIЩМНIЦМjy nP+ noчm.1 wмpew...,...a. у nony-
naцмjм. с о63иром на то да је за PU80j itНТМI'Мje:na. по
тpe(Jнo"WJ1pМ~нaкoк~ Гpyne: 
C'1'iIНCI8Н88IП kOjммa с2 пpenopyчy)e ~ 
су с:. осо&! ~ од WI!CТ нјюцн са xpottIМИ4 
o6oљetыtнa PКnМPitТOPНOГ 0ICТ8Q, 1(јЈРДМ""Ч')'у-

~ MII4ЦI а. JOII/AМ,IJ: -ом. оо 11 oco6.u. 
I(о)е IIМiIjy тpaнa1naкnepaнe opraнe м!мrм tteлмје; 

НаРОЧМ1'О је 6мтмо да f1mv 1aЩИIQНII:sa'IOCIIМI на 
~..re:н:ммe Нo8"t, меонатаяне lW!f'e 11 У 
~ за XPOtII'ffO 060мAa,lМp, c..jen:кa -.-....-....1>(00)_""""""'" 
~~(уCilrnКНOCnlсаf'Н!llDllOПlМ 
који 80ДII тpyднof!y), 1(;tO м д)еце tppaCПI од wкт 
м)еацм рр пет roдмнa - Нi18OДI! ID Iknrryп. 

ИктеlUивва в.era 

порасту широм европскогре

гиона. Од 47 држааа чланица 
и подручја који су извјешта

вали о показатељу интензи

тета активности грипа. девет 

земаља је пријавило основни 

интензитет активности, lбдр

жава је пријавило ннзак ин
тензитет активности , 13 зе
маља средњи, пет земаља 

ВНСОК ниво активности гри

па н четири државе чланице 

(Албанкја. Грчка.Лухсембypr 

И Словенија,) веома ВИCQк ин
тензитет активности грипа. 

Вируси инфлуенцетипа. А ге

нералносу доминантни уев

ропској регији у досадашњем 
току сезоне. Током 5. надэорие 
седмице 2020. године од 3.077 
тестираних узорака са секти

нел мјеста 1664 је било пози
тивно на вирус грипа, од којих 

је са б5 одсто био заступљен 
вирус инфлуенцетип А, а са 
35 ОДСТО вирус инфлуенцеткn 
Б - кажу из Института. 

Д.Б. 

ПОЛИЦИЈА И МИНИСТАРСТВО ИСЛИТУЈУ ИНЦИДЕНТ ИСЛРЕд ОШ ,ВЛАДО МИЛИЋ' 

Ученици исцијепали државну заставу 
Министарство просвјете 

осудило је цијепање државне 
заставе у дворишту ОШ ~Вла
до Милиh~ у Подгорици и наја

вилосзикцкјезаученике,ДОК 

полиција испитује инцидент у 
којем је учecrвовало неколико 
ученкка. Из министарства је са
општено да је цијепање заставе 
у wколском дворишту, нажа

лост, случај у коме су п0тре6-

не искључиво санкције, а њих 
he свакако бити. колико слу· 
чај који показује потребу да 

прије Clих родитељи, а на крају 

и школе, разумију аажиост вас

питне улоге. Надрywneним 

мрежама је објављен снимак 
иа ком се види како ученици 

поменуте шкоnе цијепају др-

жавнузаставу. 

- Деструкција која је пока

зана, ајош виwечињеницада 
се било ко њоме поноси је по

разна како за друштво. тако и 

Поцнјепаиа :!Јастава 

эадјецу која уњој учествују

наводеизресораДамираШе

ХОllиha. 
У министарству се питају 

како је могуће да сумлади. који 

су пуни стваpanачке енергије 

и радозналости, усмјеренн на 

овакво понашање, па се отвара 

питање как.е cjyтpawњe одра
сле људе .. и васпитавамо? 

- Насиље,arpeсија, униwта

вање, непоштовање и усмје

рење на политику, никад не 

могу бити изворна одлика 
дјеце. вeh нажалост, јасно ог

ледало старијих к ваcnитања 
које од њихдобијају - истичу 
ИЗ министаpcna. 

Мииистарство лросвјетеhe, 

У сарадњи са wколама, инси

стирати иа одговорности,цје

це за своје поступке, јер је то, 

наводе, у коначном у њиховом 

интересу. 

д.в. 


