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НАСТАВНИЦА ВЕЛИСЛАВКА ТЕWОВИЋ УПОЗОРИЛА 
МИНИСТРА ДАМИРА WЕХОВИЋА 

Професоркца ТешоакhДР)l(Jf пред ....... 

Професори граћани 
другог реда 

Професорица физике ве

JDlC1IbКa Temu.xh из Буд
ве упутила је отворено писмо 
министру просвјете Даммру 

ПIezоaxhуу којем истиче да 
је као просвјетии радник по
нкжена н дискриминнсана н 

да након iO година рада у ШХО
ЛИ нема радНО мјесто. Она НС
тнче да је најприје радила у ре

cypotOM цектруза слух н roаор 

у Котору и да је имапа yrolloр 
на неодрђено. али да је након 

избора нове управе Доживјеnа 
моБННГ све ДОК није остала без 
радног мјеста. 

- Далнсамја као професор 
грађании другог, петог, десе

тогре.ца? Даnнсамзаспужиnа 

маље него они, немам кров над 

главом, шта треба да урадИМ 

да бих добмз сигуран посао? 
nOконкурсунанеодређенона

КОН пр06нограда ућlмнаэнјн 
,.Данило Ккш·, али ie ова СТ;Ј
ка .на неодређено· ипак била 
про6лематична, пасе калкуЛИ

сало н ја сам остала без посла 
петнаест дана пред крај школ
СЈ«! roдине. Тада је н ПО~ тога 

тражено дасе вратим на посао, 

али јето подразуыијевало не
поштоаање н неостваривање 

плана - курикулywа за мој 
предмет, који подразумијева 

писмене задатке, за које није 

било времена, и није долази

ло у обзир да то радим, тј_ ие 
испоштујем план и поступим 
противзаконито_ Друга ствар 

коју сам радила у60рби за по-

С30)едасам,бу,цyhкдасампод

станар, када сам морала, пет 

дана заредом пјешачила 2з 
км у једном смјеру, а неколи

ко пута иешто краЬе - само 
по два сата. Затим, пресе.ља

вам се из rpaдa у град и сна

лазим се какото финансијски 
да ријешим, само да најзад бу
дем близу школе. Кад сам нај
зад успјела - остајем без пос
ла. Моје питаље је: шта ја још 

требадаураднмданајзадовдie 
имам сигуран посао, којем же

лим да се посветим а не веома 

мучној свакодневној борби за 
егзистенцију? У школи се ус
коро очекује конкурс, дакле, 
могуhности има, али управа 
отвореио каже да he..гледати 
даприwе HeKor другог-. Дали 

је то у реду? Колико wи је по

знато, иако је школска година 
почела, наставу из Физике још 
никонедржи. 

ИЗ Министарства просвје

те за ,.Дан· су одговорили да 
са уважавањем разматрају 

све захтјеве, али цијене несВР
сисходниw: да сваки појединач
ни захтјев који прнстигне ела-

6орирајуумедијима. 
- Напомињемоитодаје оо

тре6ноpaзyw:јеткдаМинистар
ство просвј~ ие може рјеша
вати захтјеве који , ИЛИ ннјесу 

У нашој надлежности, мли су 
такви даби поступање по њима 
значило кршење прописа и јед

наких права свих rpэђана - на
JIOДe из министаpcna. д..в. 

КОНКУРС ЗА СПЕЦИЈАЛисТМЧКЕ СТУДИЈЕ 

На Машинском 70 мјеста 
НаМашиНСКОN факултету 

свих70 мјеста на слецијалис

тичкнм студијама су бy1,Iетска. 

саопштено је из те установе. 
Конкурс за упис на слеција

листичке студије Универзи
тета Црие Горе биЬе објављен 
крајем септембра. Према рије

чнмаУрошаК.,.ЏЈФа, npoдe

ка.назанаставутогфакултета, 

на Студијском програwy ма

шинство има 40 мјеста. док је 
на Студијсхом програму дру

мски саобраhај 30 мјеста. 
- Специјалистичке студије 

нуде проширивање знаља cre
ченнх на основним студијама 
са посебним акцентом на њи

ХОђ'npaктнчкупрнмјену-ка

зао је Караџиh. д.в. 

ХУМАНА АКЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА 

Доктори дали крв 
Запослениу Домуздравља 

Подгорица организовали су 

јуче акцију добровољног да
вања крви у просторијама 

Завода за трансфузију крви 
У Подгорици. из Завода за 

трансфузију крви саопmте
но је да је у акцији учество

вало ок02О давалаца крви. 

- Захваљујемо колегамана 

континуираном доприносу 

у обезбјеђиваљу стабилних 

залиха крви, а истовремено 

позивамо друте друштвене 

субјекте да сличним аКТИII
ностима допринесу даљем 

развоју добровољног дава
лаwтва крви у Црној Гори -
наводи се у саопmтењу. 
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ПОРОДИЦА ВОЈИНОВИЋ ОГОРЧЕНА ОДЛУКОМ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА 
КОЈЕ НИЈЕ ОДОБРИЛО ЛИЈЕК ЊИХОВОМ СИНУ 

Одбиnи терапију за дјечака 
са церебраnном параnизом 

• у одлуци Комисије за љекове Министарства здравља, у коју је .Дан· имао увид, истиче се да 
на основу прегледа медицинске документације нијесу сагласни да се одобри лијек по захтјеву 
породице Војиновић 

Породица Војииовиh из 
Подгорнце оптужмла је Мн
ннcтapcno здрављада је 0Д1I)'" 
ком да одбије набавку лнјека 
~ooncerta~ за љиховог шесто

годишњег снна 8.8., који пет 
ГОДина болује од церебрал
не парализе, угрозило њего

во даље лијечење и право на 
здравствену заштиту. мајка 

дјечакаA.lltксаи,Ј;раВојхво
uh за ..дан· наводи да је њен 
син почео у школу и да му је 

поменути лијек неопходаи за 

сваходневнофункцмоннсање 

и контролу понашања. Боји
новиh истиче да се не ради о 
скупом лијеку иако се не на
лази на позитивној листи,јер 
он кошта 40 еура, већ да га је 
тешко иабавитн у Црној Горн, 

због чега су тражмли подрш

ку од Министарства здрав.ља. 
у одлуци комисије за.љекове 
Мииистарства здравља, у коју 

је ..дaH~ нмао увид. нстиче се 

да на основу прегледа медн

цмнскедокументацкјенијесу 
сагласни да се одобри лијек по 

захтјеву породице Војнновиh. 
- Обратила сам им се за 

одобреље и набавку лијека 

~concertaM. КЦЦГ је Минис
тарству здравља послао за

хтјев 1. августа а ја сам доби
ла информацију 29.8. да нам 
захтјев није одобрен. Захтјев 

дасеодо6рилијекпрошаојеуз 
од06рење са конзмлијума из 
дiечје 6олнице. али је Минис
тарство одбило дзда пpeд1Iог. 
До лијека није лако доhя зато 
што се та врста .љековадржи 

под кључем и потребан ми 

је дупли рецепт да бих га МО
гла купити уСрбији. Покуша

ла сам да тражим састанак у 

Министарству здравља, како 
би нашли неко решење веза

но за набавку лнјека јер имам 

за још 10 дана. а вeh пола roдн
негакупујемо.Днјетејепоче

лоуwколутакодајенемоryhe 
прекинути терапију због МО

гућих компликација које се 
односе на понаwање. Нажа
лост, дошли смо у ту ситуа

цнјудаморамодасезадужује
мо да бисмо купили лијек, а 

морамо и да идемо на реха

бмлитацију и даље претраге 
какобиCNОНаставиЈЈИсалије

чен,ем. Једна кутија НaN траје 
мјесецдана. пасам прннуђе
нада идем за Београдда нам 
докториздадyn1Ulрецепт и уз 

личну карту да купнмотабле
те - истиче Војиновнh. 

ИЗ Министарства здравља 

сузамДан· одговормли да Ко
мисија за одобраваље примје
не лијека којн није на листи 

љекова у случају пацијента 
В.в. није одбмла захтјев, за 

одобрааање набавке лијека 
.. оопсепа·, већ је Конзнлију
му кццr. који је предложио 

поменутутерапију.вратилада 
додатно да изјашњењедали је 

у складу са чланом 4 Одлуке 
о утврђивању листе љекова. 

- Прописано је да у изу

зетним случајевима можеда 
одобри примјену лијека за 
лијечење ријетких болести, 

слровођење транcnлантацио
них програма, кли као иаста-
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AIIexCUl,ll;p& са CJDIOМ 

зак терапије прописане при 
лијечењу у иностранству нај

дуже до за дана када постоји 
адеЈаатна терао}!ја на листи 

љекова,на~ог конзилиј~ 
мадоктора o,цroвapajyћнx сле
цијалиости КЦЦГ, мишљења 
конзилијума КЦЦГ, за одо

бравање љекова и мишљења 
Фонда за здравствено осигу
раље о расположивим сред

ствима. Комисија приликом 

разМатраља свих захтјева од
лучује искључиво на основу 

специјалистичккх и конзи
лијарних извјештаја н меди

цинских нНДикација, у скла

дуса Одлуком о утврђИllању 
листе љекова. тако да цијена 
лијека није условљавајуhн 

фактор. У коикрентом случају, 

кадаКомнсијадобијеoдroвор 
Конзилиjywa кццr. поново ће 
разматрати захтјев - наводе из 

Министарства здpuљa. д.в. 

сИНДИКАТ ДОКТОРА УПОЗОРИО ДА У ЕВРОПскИМ ДРЖАВАМА НЕдОСТАЈЕ КАДРА 

Љекари ће све чешће одлазити из Црне Горе 
Из Синдиката доктора ме

дицине саопwтeно је да због 
велике потражње за љекари

ма уЗападној Ellропи, млади 
љекари из региона и Црне 
Горе планирају свој ангаж

.. ан ван матичних држава. 
Из синдиката истичу да су 
p;fro радно вријеме, стрес. 
ниске зараде, недостатак 

квалитетне ннфраструкту

ре.лошстандард имеђуљуд

ски односи. потешкоhе у ус
постављаљу равнотеже 

између посла и живота и не
достатак друштвене подршке 

најчешћ.и узроци због којих 

.љекари одлазе издржаве.1'р
жнwте рада за ЗДpa1lCТвену 

дјелатносту ЕУ је дииамич
но иу константном порасту. 

- Шеф Савезне ље
карске коморе Њемачке 

фравх Уnpхх Моитro .. е
рх најављуједз hеЊемачкој 

у наредних 10 roдинa. бити по
требно нових 15.000љекара. 

Студи}а Британске национaJt
не здpucтвeне cлyжtie (НХС) 

показала једа he Великој Бри
танији до 201:1. roдине бити 
потребно Н08ИХ 190.000 љека
ра. Француска 6иљежи пад од 

9,1 одстољекараопште прак
се у односу на 2007. Италију 
очекује пензионисање 34.000 
љекараДО2028. године. 

Према најоптиwиcrкч

нијој проrнози Европске ко

мисије, чланице ЕУћесе већ 

2020. roдине суочити са дефи
цитом од чак 230.000 .љекара. 
Часопис .Политико" је ана
лизирајуhи податке Европ
ске комисије закључио да је 
егзодусздравственихрздни

ка посебно изражен уземља

ма чланицама источне и јуж
не ЕIlРОПе. то нстраживање је 
показало да је Румунија изгу

била готово половину љека
ра између 2009. и 2015. годи
не - наводи се усаопштењу. 
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