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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ОБИЉЕ ЖИО СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ 
ПРОТИВ ОПАКОГ ОБОЉЕЊА 

Мождани удар доживи 
2.000 граћана годишње 
УЦрној Гори roдншњеиэ- мо1\" јерти основнисимпто-

међу 1.800 и 2000 грађана ДО- ми накојебнонитребалода 

ЖИВИ можданиудар, ОД чега обратепажњујесуслабост јед-
је у 700 случајевз неоПХОДНО не половине пица, слабост не-

болНИЧКQ лијечење. подаци тострана руке или ноге. Та-

су Клиничког центра Црне кође. долази веома често ДО 

Горе. КЦI.Џ' је јуче ннзом ак- поремеЬаја говора или до 

тивнОС'ТН обиљежио 29. ок- појаве испада сензнбилнте-

то6ар - Свјетскн дан борбе та половине тнјела - посја-

против можданогудара. Ди- нила је др Радуловиh нагла-
ректор Клиннке за неуроло- wавајуhи да је важио веома 

rи ју Вuшa Вyjoaкh нагла- брзо довести пацијента до 
сио је да постоји одређени здра8CТ1lенеустанове. 

",ременски прозор" када се Инеазивни радиолог вес:ва 

у случају нсхемијског мож- Иаааоaxh је казала да је до 
даног ударуможедјеловати . сада у КЦЦГ урађено 12 тром-

- Да бн се могла урадити 6ектомија и да су резултати 

тробектомија. неопходно је веома охрабрујуhи. 

дјеловати у року од седам Резултати "'1 ох· 

сати , а у случају тромболи- рабрујуhJt. велики број па-
тичке терапије потребио је цијената изашао је са мини-

дјеловати у року од четири малиим комплихацнјама, а 

сата. Важно је не пробити те метода је доступна 24 сата 
BpeweHcкe одреднице, однос- седамданаунедјељи. То је и 
1010 што хитније дјеловати - кључна ствар за имплемен-

мстакао је др Вујовиh. тацију - I<азала је Ивановмh 
Начелница Центра за мож- наводеhи да сутаl<ође кључ-

данн удар Љиљаиа Paд'yJlO- ни И квалитетан кадари кои-

аић казала је да је важно да тинуиране едукације. 
пацијент и породица препо- Директор КЦЦГ/отоЕра-
знају симптоме МОЖДаног K08мh је рекао да се у кццг 

удара. примјењују најсавреминије 
-да би процедура била ус- терапије лијечења и да па-

пјешна, важно једа самм: уку- цијентн, уколико се на врије-

ћани препознају дасенешто ме ја.ве.љекарима, могубез по-
дешава са пацијентом. да се следице да иаставе живот. 

обрате што прије Хитној по- д.Б. 

МЗВЈЕWТАЈ мз КЦЦГ 

Рооене четири бебе 
у протекла 24 сата у поро

дилиwтy Клиничког центра 
Црие Горе рођене су четири 

бебе. Из Клиничког центра је 

саопwтено да је у Ургентном 
центру збрннуто 276 пациј~ 
наn.од којих 14 изса06ра1\ај
не незroде и једаи из насиља. 
НајвеЬн број пацијената збри

нут је у хирурwхој амбулан-

ти, и то87, У интерннстичкој 84 
и У ортопедској 49. У хирурw

кој сали Ургентног центра за 
исти период одрађено је 11 
интервенција. а на болинчко 
лијечење примљена су 22 па

цијента. У клиннчком центру 
roдиwње се лијечи око 20.000 
пацијената. 

ДА 

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗМЈЕНУ ОСОБЉА 

Сарадња ЕТФ-а и 
Електропривреде 

Меморандум о сарадњи из

међуцрноroрске националне 
елеК7рОенерreтcке компаније 

и Електротехннчкогфакулте
та за студијску 2019/2020. го
дииу, потписали су извршии 

директор Електропривреде 
ИropВоиа.кЬ идекан теви

сокоwxолске установе саша 

Мујопh. Меморандумом је 
предвиђеиа размјена знања. 

односно размјена наставнич
ко-истраживачког и профе

сионалног кадра. Извршни 
директор ЕП1Џ' Иroр Новељнn. 

је истакао да heфинансирати 
шкоnарииу wагнcraрских сту

дија једном од сарадника на 
ЕТФ-у, као и ШЈ<оларину за по 
једногстудентаwarистарскнх 

студија. 
ДА 

поводи 11 

АГЕНЦИЈА ЗА ЉЕНОВЕ НАЛОЖИЛА ГЛОСАРИЈУ ДА ИСПРАВИ УПУТСТВО ЗА НОРИШЋЕЊЕ 
ИМУНОПОШНОГ ЛИЈЕНА ЗА ДЈЕЦУ 

Повучене 8' кутије 
ммр вакцина 

• Из Агенције за љекове за .Дан · је саопштено да су наложили компанији Г лосариј, као но
сиоцу дозволе за ову вакцину у Црној Гори, да је неопходно да провјери 06иљежавање вакци
на које су у промету у здравстееним установама у Црној Гори, јер су од здравстеених радника 
добили информацију да вакцине нису адекватно обиљежене 

Агенцијаэа љекове и меди- тролна лабораторија спе-

цинска средства (ЦАЛИМС) цијализована за контролу 
наЛОЖИllа је прошле седми- вакцина против морбиnа, ~~A 
це веnедрогерији Гnосариј паротитиса и ру6еоле, Па-

д.а.о. Подгорица ПQвлачење ул-ЕХРIlИХ - Институт изЊе-
84кутијеММЕвакцмнапро- мзчке,који једиоОМЦЛ мре-

тив малихбогиња, зауwки и же лабораторија, о чему су 
O MSD 

рубеоле М-М-РВАХПРО, про- достављени oдroвараjyhи: ~ 
нзвођача Мерк Шарп & Дохм:е тифнкатн анализе, ускладу 

БВ. Холандмја, јер нкјесу биле са захтјевнма Закона о љеко-

адекватно обиљежене.. Из ,има Црне Горе. надлежназа 

Агенције за љеко,е за .дан· одобравање и провјеруквалн-

је саопwтeно да су наложили тетэ.свихљекова, укљyчyjyhн 

компанији Глосариј, као но- н вакцине, које се налазе на 

сноцу дозволе за ову вакци-

нуу Црној Гори,да провјери 
обиљежавање вакцина које су 

нашем тржиmтy и осигурава 

да су пацијентима доступне ... -..,..;;.:-- ц -
у прометуу здравственим ус-

тановама уЦрној Гори. јерсу 

одэдравственихрадннкадо-

били ннформацију да ваЈЩИ-

ненисуадекватнооб~~ 
не.односнодајеynyтcтвоуз 
кутију вакцине која је дист-

рибуирана бмло нечмтко. тј. 
urraмпано јеснтннм словима. 
ТО је учмњено да би здравстве-

ни радници имали на распо-

лагањуадекватне - читљиве 
информације о лијеl<У. 

-Носилац дозволе за лијек 
јеизврwио повлачеље84 ку-
тнјелијекауцнљуприлaraња 

oдroварајућегyпyrcтвa.Кон-
тролу квалитета обје серије 

ваl<цине одрадио је произ-
вођач. као и независна кон-

искључиво вахцине одгова-

рајуЬег фармацеутског хва-

литета. ефикасне у заurrити 
против узрочннка болести за 
које су намијељене, те без-

бједне за прнмјену. Haвeд~ 
но се провјерава како током 

поступка добмјања дозволе 

за стављаље лијека у промет. 
тј. реrистра.ције, такоиприје 

стављања у промет CBal<e се-

рије вакцина. Наиме, ускла-
ду са законом о љековима. 
прије стављања у прометсва-

ка серија вакцине мора проhк 

поступак провјере квалитета, 
која укључује лабораторијс-

ку 1<0ИТРОnУ од страие про-

извођача, као и КОКТРОЛУ од 

стране независне контролне 

лабораторије, односно неке од 

овлawhених I(ОКТРОЛНИХ ла
бораторија из мреже лабора

торијаземаљаЕУ (OМlЏO или 

Националне контролне лабо
раторнје Агенције за лекове 
Србије (која је придружени 

члан мреже ЕУ лабоpa:roрија,). 

јерСУО80 једине лабораторије 
чије резултате ЦАЛИМС при
хвата. Након извршене кон

тролеодређене серије ваЈЩИ

ие, доставља се сертификат 
којим сепотврђуједа вакци

наодroварасвимзахтјевима 
које прописује европска фар-

Гдосармј ТВРДИ да су враЬене у промет 
ИЈ ГnoapмjI;e)l..д.t noJlfl/'Jeмo ДI је 0CI8Y" 

..... мма kOI8МIМI ......... (84 k'f'IIfe) ИЈ 
PUIIIn lCOjМ ме ynм ... DМIПtТ, 6eJ6itaНOCТ 11 

~. 
- ВuЦlИ! су ...... I(~ НU:OМ 

mIНINII!"'''" ! "'НI~( ........ ФOtrr CIIOIN). нема pawn )1 6pмry, __ се 6U6;t.IteO 
МICf8mI МКII npммjeнa. ао 111IP ада. У8еЈеМе 

cy"'~noмeнyte ...... ~no 
1 ...... ~CnМДaIIi Ј • 11 (Ја .... 
1OYJI'f"OCТJII'ПМII .. ~ .. су~. 
.. нanue се у npoмrrv .. у ........ ЕУ. ааа.- су 

~ .. ~ од CJJIIНf lIINIUII8DI 
""""""'" GI ___ о 

DaI8Imy, eфIacмocnI .. 6eJ6;eДНOCrМ - М80ДII 

............. 8 ИЈ rnoaptp. 

loIaKoneja. на тај начин осигу· 

раноједа и иакон поступка 
регистрације, Апнцнја пра

ти и контролиwе уједначе
НОСТ производње и квалитет 

сваке серије вакцина које Ье 

се наhи на тржиwтууЦрној 

Гори и то на исти начин и по 
истим захтјевима које пред

виђа ЕУ регулатива уовој06-

ласти - истичу из Агенције 
заљекове. 

Из Агенције наводе да H~ 
мају сопствену лабораторију 
за контролу квалитета љеко

ва И вакцина веЬ. као што је 
вeh наведено, користе услуге 
ОМЦЛ мреже лабораторија. 

- у свјетлу наведеног по

требно је напоменути да ни 
све земље ЕУ немају сопстве
не лабораторије. посебно не 
лабораторије које могу да 
раде све врсте анализа - на

воде изАгенције. 
ДоВ. 

МИНМСТРИ ЗДРАВЉА И ЕКОНОМИЈЕ ПОТПИСАЛИ УГОВОР СА МЗВОЪАЧЕМ 

За реновирање болница 1.400.000 еура 
Министри здравља и еко

НОNије. кeau Xpaпo8xh и 
Дpanщa CexyJlJlћ, потписа

ли(;'јyroворсаЈВ..лдГРАДЊА 
д.О.О. - РАМEJlд-о.о. - ЕНИНГ 
д.О.О. за иЗВОђеље радова у 

Општој болници Бар н Дому 
здравља Улцињ уоквиру дру' 
ге фазе пројеЈ(Та ~EHepreтcKa 
ефикасност у Црној Гори~. 

Вриједност уговора износи 
1.402.448,48 еура. а односи се 
иа замјену фасадне браварије, 

постзвљзњетермоизолације 
на фасаде. постављаље тер
моизолације К]Ювних равни, 

замјену и уиапређење систе

ма за припрему санитарне 

топле воде. унапређење сис
тема освјетљења и сиcreма за 

'1>Ијање. 
- ДосадајеК]Юзпројекату 

здра8СТвеие објекте уложено 

ок07.5 милиона еура. Укупна 
потрошња енергије смаљеиа 

је3а око soo.OOOeypa roдиwњe. 
док је задоВОЈЬСТВО пацијената 
унутраwњим комфором на-

кон примјена мјера енергет
ске ефикасности повehано иа 

преко 95 одсто. а "'еднЦНнског 
особља на преко 85 процената 
- казао је министар Храповмn.. 
Он је подсјетио да је до 

сада еиергетски адаптираио 

Iб здра8СТвених објеката. 
- Наредних дана плани

рамо расписиваље тендера 

за одабир извођача радова за 

објекте Специјалне болнице 
за психијатрнју Котор, Сп~ 

цијалне болнице..васо Ћуко
виh~ у Рисну и Дома здравља 

Тиват. проци}ењеие вриједно
стм око 1,1 миJПfОИеура - наја

вио је Храповиn'. 


