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МЗ МНСТМТУТА САОПШТМЛИ ДА ЈЕ ИНФИЦИРАНИХ 

ВИШЕ НЕГО ШТО ЈЕ ПРИЈАВЉЕНО 

Хепатитисом 
заражене 33 особе 
у Црној Гори су регистро

вана ЗЗ случаја IIНРУСНОГ хе
патитисаБ,докпрнjaвsы.tвање 

тог обољења, као и осталих 

полно преноснвих инфех
Ција, није на задовољавајуl\eм 

нивоу. Из Института за јав
но здравље саопштено је да 

је број особа које су инфи
циране хепатнтнсом Б зна

чајно веhи у односу на број 
пријављених. 

- у 2018. години регистро
вана су ЗЗ случаја внрусног хе

патитиса Б (20 случајева хепа
тнтисакутнн Б н IЗслучајевз 

хепатнтис ХРОННЧНН Б). Ин
циденција је за око 66 ОДСТО 

виша у односу на ннциден

цију из претходне године -
наводе из Института. 

С обзиром на природни 
ток ннфекције н доступне 

податке (подаци отестнрању 

и nнјечењу као н подаци ДО
бијенн сероепидемноnош

КИМ студијама међу теШКО 

доступним поnyлацијама и 
др) може се заКЉУЧИТИ да је 
број особа које cvннфициране 
хепатктисом Б значајно веhи 

уодносунабројпрнја.аљеннх. 

Нажалост. наоснову дocтyn
нмхподатаканеможемосаСМ+ 

гурношћу pehH колнко особа 
нма активни хроннчни хепа

титис Б. Податак о томе холи
хо је особа инфицирано пу

тем тетоваж.а не пос)еду)емо 

- навелн суу Институтуза ju
ноздравље. 

Подс}еЬају да је хепатитис 
Б вирусна болест која захва

та прије свега јетру (изазива 
запаљење јетре). 

- Можебити акутни, који 
трајекраЬеодшестмјесецни 

након тог периода долази до 

излијечења. ИJПI може преhи 
ухроничимхепатитисБ.Хро
иични хепатитис Б може да 

доведе до настанка цирозе и 

карцинома јетре. Процјењује 

седа са хепатитисом Бживи 
прехо 2SO милиона људи у 
саијету - наводе у Институту. 

Податак о томе колико је 
~инфи~приликом 

тетовирања у Институту не 

посједују, а нз к'nииичког цен· 
тра је саопштено да сеу roj ус
таиови утоку прошnе годиие 

кихо није лијечио од хепати

тиса Б као последице урађе

ие тетоааже. 

Будуhи да инструменти 
за тетоважу долазе у додир 

с крвљу. инфекција се може 
пренијети ако се ннструмен' 
ти користе на више особа. ада 
притом ни}есустеркnизова

ни. Осим тога, боје за тетови

рањесеиечувајуустерилиим 
посудицама. Клијенти и јав
ност морају бити информи

сани о ризицима повезани

ма с тетовирањем, на80де 

стручњаци. д.в. 

БЈЕЛОПОЉСКА БОЛНИЦА ПРОШИРУЈЕ КАЛАЦИТЕТЕ 

За психијатрију 50.000 
Одлуком о расподјenи сред

става Фонда за здpucтвено 
осигурање за 2020. годину 
Општој болници У Бијелом 
По;ьу опредијељеио је 50.000 
еуразаnpoширењекапаците

тaoдieљeњa психијатрије. Из 
те установе саопштено је да је 

планирано уиапређење усло

ва за лијечење и смјештај па

цијената. 
- у току је израда rpaJ)eвин

СЈ<е документације и утокуоае 

године се планиразавршетак 

радова - наводе из Опште 

болнице Бијело Поље. Д.Б. 

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ НА УЦГ 

Студентским идејама 4.000 
На наградном КОНКУРСУ 

Каријерног центра Универ
зитета Црне Горе за најбољу 

стартап идеју. од 14 пријwьe
них идејних пројеката, прву 
Н3Jl)aдYуравномјерномнзно
су дијеле npojeктм: Eco$wApp i 
Experience with те, који су на
грађени са 3.000 еура. 

- Друга награда је приnа
ла пројекту КОЛОС. гдie је 
наградии фоид од 1.000 еура 

06езбиједилаПривредна ко

мора Црне Горе. Комисија је 
издвојила ове идеје на ОСНО
ву три критеријума; инова

тивиост. анализа тржишта 

и финансијска одрживост 
пословне-идеје. Идејим проје
кат EcoSwApp, cryденткиње 
Економског факултета Дра

гаие ByjKcнh бави се актуел

НOJd npoБJ1ематиком oдnaraњa 
omaдa - наводе из YЦr: Д-В. 

--=-
111 поводи 

ГРАЋАНИ СА ХРОНИЧНИМ ОБОЉЕЊИМА ОГОРЧЕНИ ЗБОГ НЕСТАШИЦЕ У ДРЖАВНИМ АПОТЕКАМА 

Приватници скупље 
• 

љекове не даЈУ на рецепт 
• Специјалиста ми је рекао да се ради О лијеку који се издаје на рецет, а у апоП!ци наводе да 
га ,нема у систему'. Не знам шта да радим , а потребан ми је, истиче М.В. 

У државним апотекама 

здравствене установе .Мон
тефарм· нема repanHje за 
кардиоваскуларне болести, 

мождани удар, терапије за 
желудац као ни аналгети

Ј(а за јаке болове код тежих 

обољења,док се веhииа ква

литетнијих љекова за лије
чење хроничиих обољеља 

купује и цијенесу изузетно 
високе, ТВРде грађани. Грађа

иикојисусеnpeтxоднихдана 
обратили нашој редакцији 
истичу да у државним апо

текама поново нема лијека 

контролок, Уродон, креон. 

предах И кон КОр. Пензио

нерка МxIIeaa К из Подго-
рице каже за "дан· да она и 

њенсупругуапотекамаМон

тефарма могу да нађу само 

основну терапију за срча

на обољеља, док остале ље

кове за пропратне болести 

купују CllaКor мјесеца. Она 

06јашњава да о6ољели који 
немају довољно иовца врло 
тешко могу да контролишу 

своју болест. јер осим основне 
терапије сваког мјесеца ку
пују додатне квалитетније 

медикаменте, витамиие и 

друге додатке иарани. 

- Веома је тешко доhи до 

комплетнетеpanије. Тренут
но имам:ољековеза кардио

васкуларкаобољења, али кам 

фали терапија зажелудац и 

wтитиужnијезду, Углавном 

нађемоосновнељекове које 
иам прописују доктори, док 
осталу терапију морамо да 
купујеМОУПРИII3ТJiИWапоте
кама, који су изузетно скупи. 

Тако, на примјер, таблетеза 

каРдиоваскуларнао6ољења 

плаhамо између пет идесет 
еура, док наши пријатељи ље
КОЈе наручују из иностран

ства. посебно региона, по 

приступачнијим ц.ијенама. 
Љекови у Црној Гори су ве
ома скупи н нијесу доступ
ни свима јер су малобројни Ьу морати да га купим. Спе

оникојимогузатерапијумје- . цијалиста ми је рекао да се 
сечнодаодвзјајуизмеђуlООи ради олијеку који се издаје 

2ООеура - истиче Милева К. на рецепт, ау апотеци иаво-

м.D. који је недавно имао де да га .нема усистему·. Не 

захтјевнухируршкуиитер- знам шта да радим, а несп· 
венцијуупpe..ц}enyтрбуха ис- ходан ми је. Уапотекамавeh 
тичедајучеуапотекама ни}е дуже нема ни лијека тродон 
могаода на рецепт подиrне за болове, који ми је такође 

лијек кресн. потребан , па морам да тра-

- Приморансамдалутам жнм алтернативу - иаводи 
од апотеке до апотеке како м.в. 
бих пронашао лијек креон. ИЗ .Монтефарма· нам 

Не знам ни да ли Ье бити иијесу одroворили на пи
доступаи на теретФоида за таља које смо им јуче упу
здравственоосигурањеили тиnи веЬ су одговоре наја-

ГраЬане упућује КОД приватника 
н.llCПpJДpi8IWКмIII х,. .. c.;m-o 

jII! 1IeДIR)""'" ~МIФ8e м:u;a1JМ!МY'НO МIМI 
у,... •• мoryмa68rtмy ~1IIOПIt8IL 

.,..,..,... да је PrДD8tIa no;.a AI Т84ДеР 
:м ~,.,... не уа..;е 11 да а то...-а у 
с... эeмn...a ~ па Т.IIO) IIqкat. 

......... ар нano......e "О се то често догађа 
J60r тon UIТO IIX ~ ОДРеЬеНМХ ЛoeII:ON 
~ .. ...;к.,y~ .. _ _ ...... 

- и то jII! ТNIO ue4 IIICIМO YrtI8OP88 .. CНI 
nO'lI8ICYiY (.1 црно! OPOO8OI ],IIPI8(DOМ ~ нас на 
~ YlЮ'ОРмэју ~ не мory ~ IIIIIPIR lIIIjeL 
~'Y nptДp8UIoo;eмjl!pe. lТО jf~ce" 
aДeI(NnIa ЈМјеМа UtO ~ не 611 0CIUtI 6@] 

noтpe6нe""'" -peuo je~. 
м.11CJ1C) jII! roaoper. о С8ОМ lIIПIМoY нanoмeнyo 

да су 11 fIPIIN'I* anoтece /JIIIfJ ... :JДpaIC18tИIX 
YCtaIION, 1t да то ЭtIНI да rPabaIМ мory ~ до6мју 
0I0j • у 6мо щој anoreцм. 

ОД ОПАСНОГ ОБОЉЕЊА ПРЕМИНУЛЕ З6Z ОСОБЕ 

~или за данас. 

~ДaH~ је npијетри мјесеца 
објавио да због понишreног 
тендера за набавку 57 врста 
љекова, грађани У апотекама 

..монтефарма· и здравстве
ним установама не могу да 

подигнувелики бројљеко
ва И терапија , међу којима 

и медикаменте против епи

лепсије, кардиоваскуларних 

и психичких обољења И те

рапијузалијечењекарцино
ма. Тендер који}е Моитефарм 

расписао у априлу прошле 

roдине чија је вриједност 

око 2.500.000 еура није био 
у потпуности реализован ни 

након пола године. 

Директор здравствене 
апотекарскеустанове ..мон
тефарм· РаАомаи дparam 

казао је раније за "дан· да 

приликом набавке љеко

ва проблем иастаје ако ни у 

поступку хитне набавке не 

могу да купе медикаменате 

јер их нема код произвођача. 

Д.Б. 

Терапијом за ХИВ против корона вируса 
Тим љекара на Та)nаиду 

саопwтио }едаје коришЬење 

комбииацијељекова за грип 
и вирус хив довело да значај
ног пo6oљwања стања код не

колико пацијеиата озбиљно 
обољелих од Hoвor корона 

внруса. 

Љекари из Болнице Раџа

вити у Бангкокусаопwткnи 

су да је нови третман довео до 
значајногпобољшањаздрu' 
ственог стања неколико па

цијенатаза 48сати оддавања 
прве дозе, преноси Ројтерс. 

Међу пацнјеитима, како 

су навели љекари са Тајлан

да, иаП1.llа се и једна 7Q-ro
дJШIЊa пацијенткиња изки
НеСЈ{ОГ Вухана, која јеобољела 

од вируса прије десет дана. 
Укупан број потврђених 

о6ољелих од 2019-нЦоВ је 

17.З920дчега јеу Кини ]7.209 

-
кпи 98,94 одсто. Hajnorol)e
нија је покрајина Хубеи са 

11.177 обољелих кли 64.940Д' 
сто свих случајева регистро

ваннх у Кини. Затим слиједе 

покрајне 3хејианг (724 обоље-

лаЈ, Гуаигдонг(68З) па Хенан 

(566). У пекингшкој области 
регистрован је 191 обољели и 
један смртни случај. 

- Укупио су регистрова

на 362 смртна случаја (361 

у Кинк) од којих је 350 (96,7 
одсто) у покрајини Хубеи. Је
дини регистровани смртни 

случај изван Кине је на Фи

липинима - наводе из инсти

тута за јавно здравље. 
У Вухануу покрајини Ху

беи. центру заразе, отвара 
се болница са хиљаду кре
вета која је направљена за 

само осам дана, а планира

но је да друга буде roтoвa за 
два дана. Власти у Пекингу 
шаљу залихе пријеко п0тре6-

ног медицинског материја
лаупокрајинуХу6еи. а прије 

свега иедостају маске. 
3асамо ieдaндаи уКини;е 

пријављено готово 3.000 но
вих случајева корона вируса 

и још 57 преминулих особа, 
највише у покрајини Хубеи, 

подаци су Националне здрав

ствене комисије. Д.Б. 


