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ЦЕНТРИМА ЗА БРИГУ О ДЈЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ПОТРЕБАН КАДАР КОЈИ ДРЖАВА НЕ ШКОЛУЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ ОБАВИЈЕСТИЛО ШКОЛЕ ДА 
ОДЛОЖЕ ПУТОВАЊА 

Забрана екскурзије ФаJlе стручњаци, расте 
~~:Ha вируса број Ајеце са аутизмом 
нО"sacпнтним устаиовамада. 

ycкnaдyca информацијама 
Института за јавно здравље. 
не организују путовања за 
Италију до нормализације 
епидемиолошхе ситуације. 

- Цнјенимо изузетно ва

жним мјере npeвенције, те 

одговорно вођеље рачуна о 

здрављу ученика н иаставнн' 

ка - казали су из тог влади

иог ресора. Према подацнма 

Института за јавноздрааље. у 
Италији је досад обољenо 2ЗО 
особа, а преминуло седам. 

Из Министарства просвје

re додају да Ье у сарадњи са 
надлежним ииституцијама 
пратити информацнјеу вези 
са корона вирусом и бити У 

комуникацији са wколама. 
из туристичких аreнци}а 

из Црне Горе такође су наве

лидаотказујуаранжманеза 

сјевер Италије, након што је 
влада те эемљеувe.nа ванред' 

не мјере заштмте у 11 градова. 
У сусједној Хрватској јуче је 
регнстрованnpвисnyчајо6о
nије.вања од корона вируса, 

код млађег мушкарца, који 

је боравно у Милану. 
из Института препоручују 

онима који одnазеу Италију 

и Кину да одnоже путоваље 
унајпогођеиија. подручја ко" 

лико год је то могуЬе, а иде
аnно би било до смиривања 

епидемиолошке ситуације. 
- То се односи како иа 

~бе.на. тако и приватна 
путовања, школске екскур

зије. излете и cвeApyre видове 
посјета. Избјегавати блиски 
контакт са особама које по
казују симптоме респира

торних болести, као што r:y 
кашаљ и кијање. избјегава

ти контакт са животињама 

као и мјеста на којиМ;;' ;:ету
гује животињама и ЖИВО
тињским производима (по

себно на Далеком Истоку) 
иако је вehина јавних дonђaja 

(укључујуhи спортске и кул

турне манифестације) ОТЈ<а

занз. Пожељно је избјегава-

ти сва масовна окупљања у 

иностранcnу, избјегавати ди
рањеочкју, носа клиуста не

опраним рукама. Руке треба 
чe<:ro прати сапуном н водом 

у трајаљу од најмање 20 се
кунди или употребом сред

ства З3 деэинфекцију руху 
које садржи 60 -95 ОДСТО ал

кохола. Сапун и воду треба 

користити увијек а дезнн

фицијенсе избјегавати ако 
су руке ВИДНО прљаве. ПО

сеБИQ је важно мПООШТРИТН· 
хигијену руку накОН одласка 
у тоалет, прије јела и након 

кашљања. кијања ИЛИ изду
вавања носа - наводе из Ин
ститута. 

Д,В. 

ОБИЛАЗЕ ШКОЛЕ У ДЕВЕТ ГРАДОВА 

Научна експедиција 
Миннстаpcтrю науке Црне 

Горе. у сарадњи са невлади· 
ним организацијама ПРО

НА, Попитехника. Енергеко. 
Robotics и Ииформа, покре
нуло јеnpoјекат ..научнаекс
педи ција", која ће на свом 

путуу наредна три мјесеца 

06иhи неколико средњих 
школау Лљеаљнма. Бијелом 
Пољу, Беранама. Андрије.ви-

ци. Бару. Котору, Цетињу,Да

ниловграду и Никшиhу. 

- Циљ .Научне експеди
ције" јестеда ученицима ас

новних н среди.их школа. као 

и осталој заинтересоааној јав

иости на што занимљивији 
начин представи и прибли

жи фантастичан свијет нау· 
ке и иновација - наводе у са· 
опwтењу. Д.В. 

ПРИЛИКА ЗА СРЕдЊОШКОЛЦЕ И СТУДЕНТЕ 

Сајам запошљавања 
Број матураната који r:yce 

пријавкпи задолазак наДан 
arвoрених врата Универзите
та Црне Горе и Сајам сезон

ског запоw.љa.вaњa утуризму 

,.Summe.r јОЬ 'lJJlJ)- превазила

зи сва очекивања, па се орга

низатори надају да Мового
диwње издање превазиhн сва 
претходна. 

- Догађаји ће бити одр' 

жани у понедјељак, 2. мар
та уУниверзктетском спорт

ско-културном цеитру у 

Подгорици, у периоду од 10 
до 15 сати. Промотивни тиw је 
у npoтeк.nOM пернодуобишао 

roтoвo све цриогорске општи

не и средње шкоnе - иаводе 

усаопште.њу. Д.Б. 

• у Ресурсном центру имамо ZZ дефентолога. али обезбјећујемо подршку дјеци и у редовним 
шнолама . Свједоци смо и чињенице да на евиденцији Завода за запошљавање нема дефенто
лога ноје бисмо ангажовали, објашњава Жељно Дармановић 

ДjeцacaCМern.aNaypa31lOjy 
и аутизмом као и њихови ро

дитељиroдинамасесуочааају 
са недостатком стручњаказа 

лнјечење н рехабилитацију. а 
посебно је изражен проблем 
Heдocr.rnca дефектолога и ЛО" 
гопеда. Директор Ресурсног 

центра .1. јун· из Подгорице 
ЖељхоДармаиопhказао;е 
за..дан· да ;е.esидентан пораст 

бројадјеце са сметњама и ау

тизмом, због чега ће у наред' 

ном периоду држава морати 

даобразујеновеспецнјапнсте, 

дитељи наводе и да у Центру 

за аутизам, који пружа услу· 
ге за 5.040 корисника, струч. 
ну помоЬ пружају само чети
ри логопеда. 

Же.а.хо Дармавоaиh 

- Због квanктeтa инхлуэи· 
lНогобраэовањанамећесепн

тање yвehaњa броја стручња· 
ка који требада раде садјецом 
иомогуће им напредак. У си

туацији смо да расте број дје
це са аутнзмом, због чега рас

ту и потребе за ПОДршком од 

стране дефектопога у шкonа

ма и вртићима, тако да је нео
пходно yвehaти број crpyчња
ка изобласти дефектonогије. 
Црна Гора нема дефехтолош' 
кифакултетидржавабитре-
6ап0даобеэбиједиcrипенднје 
....... " ..... " ........ n; ......... n .. п,. .... 
_ ....... ...,.. ... ~'''' .. " .... Ј .. ··' .... ·- ... ---

образујуи почну дарадеовај 
веома захтјевни посао. У ре

сурсиом центру имамо 22де

фектолога. али 06езбјеђујемо 
подршку дјеци иуредовним 
школама и образовним уста

ноаама. Свједоци смо и да на 
евиденцији Завода за заПО" 

шљавање нема дeфeктonо
га које бисмо ангажовали -
објашљава Дармановиh. 

Ои наводидасе, према по" 

дацима Свјетске здравствене 
ор....",....је [СЗО), од б8 pol)e
недјецебиљежи један случај 
са аутнзмом. а то се дешава и 

у Црној Гори. 

- Труднмо се да наwим 

полазнкциwа обезбиједимо 
квалитетан рад и ваcnитаче. 

~~~.!!~ !:!:.'!~!::!rй!!~к са ?УКО
водством Центра за аутизам, 

који има идјечјег психијатра 
јер без њеroвог мишљења теш· 
ко можемо да пратимо дјецу. 
Заједно се трудимо да ство
римо услове за развој дјеце 
са сметњама. Тренутно у ре

сурсном центру имамо ПО 

дјеце, 13 јеу интернату. 32 на 
индивидуалним третмани

ма. а у раној интервенцији, 

односно предшколскнм ус

тановама је 42 дјеце. Пет де
фектоnога из центра .1. јун- је 

укљученоумоБИJIНУСЛУЖБу 
којнма суобухваhене Подго

рица, Тузи, Голу60вци, Кола

шин, Цетиње иДаниловград. 

Родитељи на основу рјешења 
комисијазаусмје.равањемогу 

у школама РОАитељи имитирају асистеите у настави 
~~ЉVJPDIXnpaNCмeJQмa 

м.t, .НI!Д8I)~lQodк41YPA~1Џ8i 
МCJaIUa ДI- ~"дaм упитан DШm!Т одреЬ.-.а 
"CnPOВOђeI~ оемх ~ ~I'" ус
.IIOUMOЏ)8OђeItoe ~ пporpмI. OнIje 
НiIIIeIII ДА lI8ШI/I! tI84IjY Д080IWМ број ~ 
N [@,q!III8IДA~" JICIДI"UIМ МCIPIjY 
ДА их JМjet.YjY 

~~yчetIIIQ ~cyycмjepeнмype,paн 
o6puoeнм процес оо npмnaroђeнoм Пр!)ГЈ)Му у 

~cy VQЭIМNI1Мнамeuypнo nocтynaњe 
~ Ја ycмjepi8i1tW1 дјеце Q. noc:eбtwI.,. 

ЭI:::IММ~ ~ICIICn!НII'1Y"""" 
npa6l!М11!у~~.....,..." 
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РАДИОНИЦА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА И МИНИСТАРСТВА НАУКЕ 

Ресурс:вх цевтар 1. јун 

по неколико дана да боравеу 

интернату Ресурсног центра 

ради третмана дјеце од стра· 
иестручњака. штофинансн' 
ра Миннстарство рада И со
Цнјалног старања. Ресурснн 

центар је једина установа у др
жави која се бави васпитањем 

и образовањем дieцe са инте-
neктyanннM сметњама и аутн

змом. Значајан је број дieцe са 

озбиљним сметњама нзспек' 
тра аутизма са којима је нео

nxодан специфнчан рад. при 

чеwy се посебно мора водити 
рачуна о комуникацији са њн

ховим родитељима. Ресурсии 
центар _1. јун- се стално раз. 

lија и даје сиажну подршку 
инкnyзивном образоваљу. 3а-

пocnени сусамонницијативно 
похађали lИWе едухаци;ан се
минара о примјени различи· 
тих метода рада са дieцOM са 
сметњама уразвоју. Настоји' 

мо да унаприједе инxnузију 
повеhaњем броја стручња.ка 

и ПОДРшком HatтaвнOM кадру 

уредовнимобразовнимуста
новама - каже ДаРNановиh. 

д.В. 

Преглед дојки мамографом да буде безбједан 
Радионица о осигурању 

квалитета и Д03иметрији у 

области мамографије и диги· 
талнетомосинтезе дојкн одр
>кава се у Подгорици у хоте
ny .Centre УШе-. уз подршку 

Министарства науке. а у ор
ганизацији Клиничког цен· 

тра Црне Горе и Међународне 

агенције за зтомскуенергнју. 
из Министарства науке је са

опurreнодасе радионица одр

жава у оквиру плаиираних 

активности наРегионanном 

пројектуРЕР6038,'nримје.на 

најбољих пракси за квалитет 
ибеэ6једносту дијагностич

кој радиологијн", који се реа

лизујеу текућем пројектном 
циклусу 2020-2021. година, а 
уз учешhе двадесетак пред
ставника из петнаест земаља 

чланица Међународне аген-

ције за атомску енергију. 
- Учесници ћеод експера· 

та ИАЕА, али и специјали
ста ра.диологије у Клинич
ком центру, имати прилику 

да чују најновије информа· 
ције везане за теме клиннч' 
ког аспекта мамографије. 

Ра,џовхца 8аЈМХаре 

информације о самом про
цесу мамографије, основ

ним прннципима томосин

тезе, спецнфнхацији опреме 
и процесу набавки, о6ез
бјеђењу контроле квалите

та у мамографији. компју

терској анализи контроле 

квалитета и мјерењимау до
зиметрији, напредним технО" 

логијама за имиџинг дојки, 

нефкзичке аспекте контро
ле и ос.игурања квалитета, 

вјештачкој интелигенцији и 
мамограФији. а бнhе у при· 
лици ида реализују практи
чанрадпо~амауКлин~ 

ком центру. 

у име Клиничкогцентра, у 

уводном дијелу, учесницима 
су се обратили проф. ДР Фх. 

.JIXПВухмхроah,днџктор 
Клиникеза патологију и ди· 
ректор Центра за иауку ЩЕ. 
ЗАНА), као и др еци. Сов.а 
Иаавоaxh, медицински фи· 
зичар, у својству ДнреКТ'Орке 

курса ируководиоца пројек
та РЕРБОЗ8, у име Црне Горе 

- наводе усаопwтeњу, 
ДА 


