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ПРЕДСЈЕДНИЦА СИНДИКАТА ДОКТОРА МИЛЕНА ПОПОВИЋ САМАРЏИЋ ИСТИЧЕ ДА ЈЕ МИНИСТАРСТВО ОДГОВОРНО ЗА ЛОШУ РЕФОРМУ ЗДРАВСТВА 

Кnинике оста е без кара, 
нкционери се Jlијече у Турској 

• Четворо специјалиС1а у једној болници било је ангажовано у амбулаН1<1ма услед чега је цијело болничко одјељење било без иједног љекара, а 
из МИНИС1арства здравља су том припиком поручили да одговорност за праћење и лијечење хитних болничких пацијената могу преузети меди
цинске сестре, истиче Поповић Самарџић 
Предс~дницаСинднк~ 

доктора медицине Мxn:еиа 

ПоповиЬСамарџиhистакпа 
је у разговору за ,.Дан· да је 

МнннстаРСТIlO здравља од. 
говорно због лошег лројек

таелектронскогзаказнаа~ 

који је једну грynУ љекара 
удаљио од њихове дјелат
ностк crвaрајуЬи притом СЈ.а
кодневнуфрустрацију,докје 
Af!'fГY групу доктора э.апосле

них у болницама н Клинич
ком центру оптеретио до те 

мјереда јеу појединим облас
ТJlма угрознотеwке болнич

ке пацијенте. Поповнh Са
марџнЬ истиче да је у једној 
боnницичетвороспецијали
ста било ангажовано у амбу
nантамэ усnедчегаје цијело 
болнНЧКQ одјељење било без 

иједног љекара. Она наводи 

да ннјесуурађенн протокол" 
који регулнwy квалитет Jlнје
чења и гарантују сигурност 
љекарнма, што се најбоље 

огледа кроз oдnyxe челННХ 

људи. који здравствене ус
луге за себе и своје најближе. 
умјесто у Црној Гори, траже 
уТурској. 

- Из Министарства здр

авља су том приликом по

рf'!или да одroворност за 

праћење и лнјечење ХИТНИХ 
боЛНИЧКИХ пацијената могу 

преузети медицинсхе сестре. 

Од почетка мандата актуел· 

иог састава Министарства 

здравља независно од ствар

них резултата свједочнмо јед
ној нстој формн саопштења 

која није у корелацији са 
чињеницама са којима су суо
чени здравствени радници и 

пацнјенти. Оии су "поносни 
на ocnaрене резуnтaтe~. кроз 

своја саопwтe.њa препознају 

,.ЗаДОваљиогпщмјеита н задо
IIOЉHe здраАСТВеНе раднике". 
~интеизквно раде на по6ољ

шањуycnова радаздравстве

ННХ радника и лијечења па

цијената~. чак .. иитензивно 
раде н на унапређењу со

цноекономског стату. 

са запослених у здрав

ству". Иако и ми сами 
прижељкујемо овако 
оптимистнчну сли

ку стварности . реал-

скеиера за потребе опште 
6мнице у Беранама. Бијелом 
Пољу, Никшиhу н CnеЦијал' 
нај болнициу Рисиу. иако и 
каољекарииnaциjeитижenи

мо да располажемо најсавре
мeниjиw апаратима, иcrинa је 

другачија. Ломенути скеиери 
се не могу похвалити квали

тетом слихе, намијењенн су 

установама са малим бројем 

прегледа у циљу брзе 
оријентације, али 

ие и установа· 

ма попут по

менутих. на

рочито аха 

намјеистмн-

иост изгледа мноro опте-

другачије. Такође, 

из овог ресора са 

посебним поно

сом издвајају 
набавку најса

времеиијих 

апарата. по-

пут четири eaмapџxh ууспНО;" 
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, , ПО!lГОРИ
ца Јеград 

са вели· 

кимприли

вомстанов· 

ника,ОКО 

250.000, а из 
стратешког плана 

раЗВОЈа Је изоставље

на изградња град

ске болнице, али ТО 
код Министарства 
здравља није испро
воцирало ни најсти
ДЉИВИЈуреаКЦИЈУ, 

наводи Поповиh Са
марџиh 

ма у којимасувеh постојали 

имали значајно бољи квали

тет слике - истиче Лоповиh 

СамаРl,lић. 
Оиа подсјећа да мииис, 

тарство у континуитету 

најављује иэградњу нове 
болнице у Ј1љевљима. гра. 

ду из којег се одлази н који 
је пpenознат као град са за· 

гађеним ваздухом који до
приноси повеhаном броју 
обољелих. 

- У Општој болиици У 
Пљевљима својевремеио су 
радила 63 љекара. данас их 
има само 22.. Већнну специја' 
лизацнја коју је ова болнн
ца расписала и додијелила 

узалуд је потрошила на људе 
који сеу Пљевља нијесу вра

тили. Сдругестране. колеге 
које су свој ЖИВОТ везanе за 

Пљеаља остајале су без спе

цијализације. Број flљeaљat<.a 
сеизгодинеугодинусмањује 
због све израженијих мигра

ција становништва. Тахо је 
данас природни прираштај 
становника у том граду, на

кои Шавника, најиижиу цр

иој Гори и износи - 9.7 проми
ла премаподацнмаМонстата 
за 2018. roдину. Ко ће радити 
у ОБ Пљеаља, о каквом ула

гању од десет милиона го

вори министар Храповиh 
за град са великим пробле

мом аерозагађења од термо
електране које производи 
хронично обољеле не само 
у Лљевљима. већ и у цијелој 

цг?Ум}есто да р}ешавамо уз
рок обопијевања, ми правимо 

болницу за лијечење после
днца..Далијеовобнзнисидеја 

за развој града који је узгред 
pe<leHO и роДИИ град мини· 
стра Храповиha? Или је у пи

ttњy недостатак ОдroворнQC-

ти за јавно изречена. а никад 
реализована? са Apyre стра
не.Лoдroрнцајеградсавenи· 
ким приливом становннка. 

око 250.000 људи. а из чијег 
стратешког плана развоја је 
изостављена изградља град

ске болнице што од Минис
тарства здравља ннје испро

воцирало ни најстндљивију 
реакцију - наводи Лоповиh 

СамаРl,lиh. д.Б. 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАкуmЕТ ИЗАБРАО МИНИСТАР ЗДРАВЉА ТВРДИ ДА СУ МЕДИКАМЕНТИ КОЈЕ ИЗДАЈЕ ДРЖАВА ЈЕФТИНИЈИ НЕГО У РЕГИОНУ 

Пижурица најбољи 
Студент Природно-мате-

матичког факуnтer.a Универ
зИ'Тt"Гcl. Црне Горе, иа смјеру 

Рачунарске науке. Нюсола 
Ihacypxцa (9.9S) проглашен 
јеэа најбољег студента тогфа
култета за текућу студијску 
2019/20 годину. 

- Велика ми је част што 

сам од Универзитета Црне 

Горе добио ову награду. На 

Лриродно-математичком 
факултету постоји веома 

јака конкуренција за титулу 
најбољегcryдента и бити пре
познат међу таквнма је зиа

чајануслјех - казаојеПижу
рица. 

Онкюющидау~њевре
мена и енергије у стицање 
знања и сопствено усаврша

вање никад није доживља· 
вао као било каК1ЮОДРИЦање.. 

- Сматрам да је пронала
жење посла укојем уживамо 
свакако значајиије од неких 
ствари којих се, зарад тога, 

Нккола ПХжуркца 

евентуално морамо одрehи. 
Постнэање натпросјечногус
пјеха је наравно захтјевно и 
потребна је изузетна пос

веЬеност, али ми то не пада 

тешко јер се бавим иаучним 
областима које су ми кнcnи

ратквнеи фасцинантне- ре

као је Пижурнца. 
ДА 

Преговарају за ниже цијене ље кова 
• Цијене на слободном тржишту диктирају искључиво произвоћачи, јер дистрибутери и веледроге
рије имају прописану велепродајну (шест одсто) и малопродајну маржу (до 18 одсто), каже Храповић 

Цијене иа Листи љекова 

у Црној Гори. који се издају 
натеретФоидазаэдравстве
но осигурање. односно које 

плaha држааа, ниже су у од

иосунацијенеуСрбији к Хр
ватској, казао је мииистар 

здраеља Кеиаи Храповxh. 
Он је рекао како у минис, 

тарству очекују да ће након 
планкране измјеие Листе, и 
након преговора којесуоба

аилнсафармацеутскимnpo
изво1)ачима, љекови бити јеф
тинији у пореl)eњусаонима 

на Листи лијекова у Србији. 

ХраповнhјеагенцијиМИНА 

рекао да се у јавности често 
w:aнипyлн:ше. из ие3нања, зле 

намјере. кпи политичких по
буда. па се разлика уцнјени 
љекова на хомерцнјалном тр-

жмwтyэадвадесетакљекова 

представља као национални 

пpo6nем број један. а ријечје 
о маље од једаи одсто љекова 
упрометусаЛМСУехојуnn.aћa 
држава Цриа Гора. 

КеиuХраПО8мh 

Цијене на слободном тр. 

жишту. како је објаснио. 
диктирају искључиво про
извођачи, јер дистрибутери 

и веледрогернје имају nPOlUt
сану велепродајну Сшестод· 

сто) и малопродајну маржу 

(до 18 ОДСТО). 
- Листа садрЖИ око 1.17 

хиља,ца љекова раэлнЧИТИХ 

облика и јачина, квалитетие 
и савремене терапије. Лрема 

анализи коју смо урадили, а 

ухојој смо поредили Цијеие 

иcrиxљековакојеЦрнаГоран 

Србија имају наЛисти. црно-
ropcкалистајејефтннијадва 

одсто - појаснио је Храповиh. 
Кахо је рехао, све љекове 

које пpeдnажу критичари 
здравственог система могу 

уврстити иа Листу. али су за 

то потребнадoдarна cpeдcna 
убуџету. 

- Не мислим.одатотреба 
радити ако иа листи имамо 

одroварајуЬу терапију - ка

зао је Храпоаиh. Д.Б. 


