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ЗА ТРЕЋИНУ УВЕЋАН БРОЈ ПРИГОВОРА УПУЋЕНИХ ОМБУДСМАНУ НА РАД КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА 

На пијечење и медицинаре 
жапипо се 2.000 пацијената 

• Приговори су се односили на немогућност одабира љекара специјалисте одрећених специјалности (нардиолог, ендокринолог), дужину чекања 
на преглед или дијагностичке методе у најоптерећенијим амбулантама (гастроентеролошка , кардиолошка, ендокринолошка, дужину чекања на 
доплер крвних судова и дужину чекања МР прегледа већег од мјесец дана), истиче Мутапчић 

3аштитник права пације

ната }(пинич.ког центра Црне 

Горе Aпua МутапчиЬ каза
па)еза ,.Дан" дасетоком 2019. 
години тој институцији об· 
ратно 1.931 пацијент. који ~ 
најчеwhе били незадовољни 
због дУжине чекања на пре

глед, квалитет лнјечења и ПО" 
ступкездравствених радни

ка. Мутапчнh је истакла да 
се незадовољства и писани 

приговори пацијената рје
шавају у року ОД трн дана н 
дасунајчешhе последица оп

терећења КЛКЮlка иэапосле

НИХ. У 2018. ГОДИНИ на услуге 

и квалитет лијечења жалило 
се 1.257 пацијената. док сусе, 
према подацима Министар

ства здрааља. у првих ПОllа ro
дине усвнм установама жа' 

пипе 2.07З особе. 

- 3аштнтнику права па

цијената КлИНИЧКОГ цен
тра Црне Горе (кццг) то
КОМ 2019. године се обратио 
1.931 пацијент. а ун.ашојуста
НОВИ се roдншње лијечи око 
40 хиљада болесиика, док се 
уПоликлнницн обави преко 
милион и 500хиљадаздрав

ствених услуга, у Центру за 
лабораторнјску дијагиости

ку годишње се уради пре-

1<0 пет "илиона аиализа. у 
току годиие 06ави се преко 

13 хиљада операција. преко 
двије хиљаде малих иитер
венција у Ургентном центру. 
преко три хиљаДе порођаја 
и преко 10 хиљада дијали
за. што представља 0,03 од
сто пацијената који сусе оо-
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ИНСТIIТУТ ЗА БИОЛОГИЈУ НОРА ЗАВРШАВА ПРОЈЕКАТ 

Први акваријум у Котору 
Директор Института за 

биологију мора Универзи
тета Црне Горе(УЦГ) Мирко 

Ђуровиhиста.каоједасе:отва
рање првог акваријума у цр
ној Гори ,.Бока- очекује крајем 

маја 2020. године. 
Према његовим ријечи

ма. концепт акваријума је 
изграђен прошле ГОДнне и 
ухлоnљeн је у постојеЬи при

земни простор Института за 
биологнју мора. 

- Лкваријум се налази у 
Палати .Радоничић~. која је 

подзаwтитом споменика кул

туре Црие Горе. Прва просто
рија Ье сесастојати од три ве

лнка базена, димензија 2хЗ 

... етра. са најкарактеристич
нијим рибама Медитерана 

и оргаиизмима који живе уз 
самуобалУ.1едан од акварнју
ма ће бити .splah tank 8 

који 
имитира обалиузоиу плиме 
и осеке. У другој просторији 

биЬе CeДaId 6азена различитих 

димензија. НајвеЬи. димен
зија5х2 метра. имahe најкруп
није становнике аквариjyuа . 
Плаиираноједау њемубуду 
крње и пагрови - становни

ци дубоких вода Јадранског 
мора. 'грећа просторија је пос

већена Бококоторском зали

ву - каже Ђуровић. Д-В. 

ра д06ијања изјашњена од 
директора Клиника на које 
се односе приговори , те се о 

подузетим активностима па

цијенто6авјештаваоурокуод 
три дана. како то Закон о пра

вима пацијенатаиалаже. Од 
августа закључио са децем

бром 2019. године број 06· 
раћања 3аwтитнику права 

пацијената је смањен и кре

таосеу просјеку од 60 до 100 
на мјесечиом нивоу, од чега 

се једна трећина односила на 
савјет кли коисуnтaцију - на

води Мутапчић. 

Објашњава да се анализом 

поднесених приговора пре

познају проблеми и прона
лазе рјешења како би се па
цијеитупружилаадеКЈатна 
и правовремена здравствена 

заwтита. 
IIaцмjeJIТJI ва ПОJIКIUI.-ци кццr - Увођењем нове плат' 

форме заказивања укинут 
је систем потврђивања и от

казивања прегледа путем те

лефона те су ове врсте при

говора ануnиране. Уводе се 

додатии термини за иајоп' 
терећеније специјалности 
и дијагностичке методе (кар
диолог, ехо crpec тест, гастро
еитеролог, доплер крвних 

еуДОЈа). Заштитник права 

пацијената је у обавези да 
поднесе мјесечни. квартаЛ·. 
ни и годиwњи извјештај ди
ректоруКЦЦГ, а кiapтanни и 
годишњи извјеW1'aј Минис
тарствуздравља - наглаwа

ва Мутапчић. 

ратили 3аштитнику права 

пацијената КЦЦГ. ОД тога 
једна четврти на пацијена
та (491) потражила је савјет 

или консултацију. Највehи 
број примједби забкљежен 

је у периоду од јаиуара за
кључно са јулом 2019. год. 
(1.530) и односио се: надужи
нучекања на преглед најоп

терећенијих специјалности 

(ннтернистичке амбуланте 

ендокринолошка. racтpoeHe

теролошка. реуматолошкаЈ. 
азатим слиједи кардиолош

ка и Центар за радиолошку 
дијагностику; начин потвр

де или отказивања прегле

да ИЛИДијагностичких про-

цедура. Приговори су се у 

највећем броју односили на 
немогућиост одабира љекара 
специјалисте одређених сле
цијалности (кардиолог. eнд~ 

кринолог}.дужинучек.ањана 

преглед или дијагностичке 
методе у најоптере1\енијим 
амбулантама (гастроенте

ролоwка. кардиолошка, еи

докринолошка). затим на 
Центар за радиолоwку дијаг
ностику (дужннучекања на 
доплер крвних судова и ду

жину чекања мр прегледа 

веЬег од мјесец дана) - ис
тиче Мутапчић. 

Наводида КЦЦГ предузи· 
мамјередасео6езбиједмпра-

аовременолијечење свим па

цијентима. 
- Примједбу на поступак 

здравственог радника у 2019. 
год. Заwтитнику праЈа па

цијената еу поднијела 22 па

цијента. а на квалитет здрав
ствеие услуге 41 пацијент. 
Сваки приговор ПОДнијет у 

писаиој форми или усмено 

је евидентиран и рјешаваи 

узависности од врсте npиro

аора. а у складу са Законом о 
правима пацијената. Велнки 
број приговора се ријеwиоу 

истом дану непосредио на

кон обраћања. а уодреl)eним 
проблематикама се спрово

дила предвиђена процеду- Д.В. 

ДАНИПО НИКОЛИЋ ИСТИЧЕ ДА У НАРЕДНИХ ПЕТ ГОДИНА ТРЕБА ВИШЕ НОВЦА ЗА РАЗВОЈ 

Повећати буџет Универзитета за 75 одсто 
• Универзитет је прошле године из сопствених средстава, приходованих од школарина, из
двојио преко милион еура за инвестиционо одржавање објеката, рачунарску и наставну опрему 
и одржавање и набавку новог намјештаја за потребе амфитеатара, учионица, библиотека и чита
оница, каже Никопић 

Вуl,lет Уииверзитета Црне Горе (УЦГ) 

требanо би у наредних пет година бити 
повећан за најмање 75 ОДСТО У односу на 
npomлy годину какоби се имnлементи
ради стратеwки циљеви развоја,оције

иио је ректор Универзитета Црне Горе 

ДаlOVlО Нихоnнh. 
Ректор је ка3аО да развојни пројекти. 

научна изврсност и међународна афир

мација Универзитета узначајној мјери 
зависе од одрживог модела буџетског 

финансирања. 
- Како би се у потпуности и .. шле

ментирала Стратегија развоја УЦГ, за 
наставну и научноистраживачку ком

поненту развоја Уннверзитета. буl,lет 

би у наредних пет година требало да 
буде повећан за flajMaњe 75 одсто у ОД· 
носу на проmлy - рекао је Никммћ areн-

цији Мина. 

Казао је да је. и поред значајних ула

таља. Универзитет Црне Горе проwле 

године стабилно ПОСЛОЈаО. лоштујуЬи 

критеријумерационалflОГУПРављања. 
оперативне и Финансијске ефикасности. 

Према ријечима Николиhа. у про
wлој roдиНJI су изсопствених средстава. 
прИХОДОЈаНИХ од школарина. издаоји
ли преко милион еура 3з инвестиционо 

одржавање објеката. рачунарску и на

ставну опрему и одржавање и набавку 
новог HaMjewтaja за потребе амфитеата

ра. учионица. библиотека ичитаоница. 
- С обзиром на то да су основие и мас

тер студије на УЦГ од наредне шхолске 

године у потпуности бесплатне , те да 
опредијељени буl,lет за ову годину до

минантно покрива зараде и спољну са

радњу. даље инвестиције у наставну и 
истражИЈаЧКУ инфраструктуруЬе пред
C'ТCIBљaтн додатни изазов за Универзи
тет - оцијенио је Николић. Д.В. 


