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ДРЖАВНИ ФОНДОВИ ИМАЈУ ДОВОЉНО НОВЦА ЗА СЛАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА У ИНОСТРАНСТВО

СТРАНЕ КЛИНИКЕ
КАД ИМА ЛЕКА

ПРЕМИЈЕРКА АНА БРНАБИЋ СА СЕНАТОРОМ РОНОМ ЏОНСОНОМ


СРБИЈА ПОСВЕЋЕНА СТАБИЛНОСТИ

ПРЕМИЈЕРКА Ана Брнабић у разговору са сенатором Роном Џонсоном, председавајућим
Комитета за националну безбедност и Поткомитета за Европу Сената, рекла је да ће своју
посету САД и учешће у генералној дебати на
Генералној скупштини УН искористити да у
сусретима са светским лидерима представи
шта је све Србија урадила у политичким и
економским реформама.
- Србија је посвећена стабилности и учинићемо све да сачувамо мир и
стабилност у региону - нагласила је Брнабићева.
Кад је реч о разговорима Београда и Приштине, премијерка је посебно
нагласила да Приштина својим поступцима не доприноси дијалогу и да
отежава долазак до решења.
Сенатор Џонсон нагласио је да је председнику Александру Вучићу пренео поруку да су САД пријатељ Србије и српског народа.
Премијерка је констатовала да је веома важно што је дошло до промене односа америчке администрације према Србији:
- Србија и САД историјски су увек биле савезници и на истим странама.

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ УСКОРО СА ЛИДЕРОМ РУСИЈЕ


ПРИПРЕМЕ ЗА СУСРЕТ СА ПУТИНОМ

НАДА Болесна деца шансу за
излечење имају и изван Србије

ПРЕДСЕДНИК Србије Александар Вучић рекао је јуче да је почаствован
тиме што ће имати прилику да разговара са председником Русије Владимиром Путином и да очекује да и овај састанак има велики значај
за учвршћивање пријатељства српског и руског народа и за развој
свестране сарадње двеју земаља.
Уочи посете Москви и разговора са Путином, Вучић је примио амбасадора Руске Федерације Александра Чепурина, са којим је размотрио
конкретне предлоге за стратешке пројекте економске сарадње. На
састанку је најављено и скоро заседање Мешовитог комитета за сарадњу двеју земаља.
Вучић је рекао да су стабилност Србије, као и мир и сарадња у региону
основа државне политике, али да ништа не сме да угрози сувереност и
независност наше земље. Он је јасно и недвосмислено потврдио да ће
Србија остати војно неутрална земља.

Дозвола за одлазак добија се ако су услови испуњени

ШАЉУ СЕ И БИОЛОШКИ УЗОРЦИ
ЗА ЛЕЧЕЊЕ у иностранству о трошку обавезног здравственог осигурања предлог мора да да референтна здравствена установа из
Србије, а затим захтев разматра лекарска комисија РФЗО. Уз сагласност РФЗО, највећи број пацијената у иностранство иде на хематоонкологију, гастроентерологију, пулмологију, офталмологију... Од
пре неколико година о трошку осигурања у иностранство се шаљу
и биолошки узорци на анализу због сумње на постојање ретке генетске болести.
лести, као што је церебрална парализа.
И у буџету Републичког
фонда за здравствено осигурање и на рачуну Буџетског
фонда за лечење обољења,
стања или повреда које се
не могу успешно лечити у
Србији, новца има, тврде надлежни. РФЗО је ове године
за упућивање на лечење у
иностранство определио 600
милиона динара. У Буџетски
фонд, основан 2014. године,
држава је досад, према речима министра здравља Златибора Лончара, уплатила
више од 23 милиона евра, а
до сада је одобрено 127 за-

ДОГАЂАЈИ

Фото Ж. Кнежевић
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З буџета Републике
Србије у првој половини ове године издвојено је више од три милиона евра за лечење деце
и одраслих у иностранству
и 17 милиона евра за лечење ретких болести, па опет
се свако мало објављују
апели родитеља, или се путем приватних фондација
прикупља новац за болесну
децу.
Само Фондација "Буди
хуман - Александар Шапић" тренутно прикупља
новац за чак 254 деце. Шестогодишњој Срни Седмак
новац је потребан за лечење у Немачкој, где јој је раније већ направљен једњак,
али је сад потребна реинтервенција. Трогодишња
Анамарија Зеленовић има
епилепсију, још не говори
и новац јој је потребан за
логопедске третмане, даљу
дијагностику... Једанаестогодишња Николина Јосић
мора на операцију саркома. Много деце са списка
за помоћ у овој фондацији
има тешке, неизлечиве бо-
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хтева за лечење. Поред ова
два фонда, додатна средства
за лечење ретких болести,
обезбеђују се кроз Буџет за
ретке болести, основан 2012.
године. За овај буџет, у оквиру Министарства здравља,

новац за лечење? Делом зато што родитељи не знају да
помоћ могу да потраже кроз
институције, на то их често
не упуте ни лекари, а у једном броју случајева и због
тога што се новац прикупља
за званично непризнате терапије, и у ситуацијама кад
нема чврстих аргумената
на којима се гради процена
да би лечење у иностранству могло да има ефекта.
За разлику од неких, не и
свих приватних фондација,
које новац прикупљају и кад
не постоји мишљење лекара које би то оправдало, из
државне касе новац се даје

Само једна од приватних фондација
тренутно скупља новац за 254 деце
према речима министра
Лончара, само ове године
издвојено је више од две милијарде динара или готово
17 милиона евра.
Зашто, онда, са свих страна стижу апели и скупља се

само кад се процени да постоји могућност успешног
излечења.
Да би се из Буџетског
фонда покрили трошкови лечења у иностранству,
требало би да су већ исцр-

пљене могућности лечења
у Србији, или да овде није
могуће поставити дијагнозу. Затим, да у иностраној
здравственој установи у
којој је предложено лечење
постоји могућност за успешно лечење, да је предложено лечење научно доказано и прихваћено у пракси
и не представља експериментални облик, да ће оно
довести до побољшања квалитета живота пацијента.
Услов је и да осигураник
није могао бити упућен у
иностранство о трошку РФЗО, који је прошле године у
иностранство "послао" 614
деце. У првих шест месеци
ове године у стране клинике о трошку РФЗО послато
је 231 дете.
- Ускоро ће бити уведен
контакт-центар који ће бити
24 сата доступан родитељима оболеле деце којима је
потребна помоћ за лечење у
иностранству - рекао је министар Лончар. n
Б. РАДИВОЈЕВИЋ

СВЕТИЊА ПОМАЖЕ СИНУ УБИЈЕНОГ ОЛИВЕРА ИВАНОВИЋА


БОГДАНУ СТИПЕНДИЈА ХИЛАНДАРА

ИГУМАН манастира Хиландар отац Методије уручио је
у Београду маленом Богдану
Ивановићу, сину трагично
убијеног лидера ГИ СДП Оливера Ивановића, уговор о стипендирању којим је предвиђено да сваког септембра, до
навршених 18 година, добија
годишњу стипендију из фонда ове духовне светиње.
Богдан је у присуству мајке Милене био гост игумана Хиландара и како
су рекли, за "Новости", веома су задовољни што је један од најважнијих центара православља на свету препознао потребу да им помогне
после губитка стуба њихове породице.
- Велика је част и радост за Богдана што је имао прилику да се сретне,
упозна и разговара са игуманом манастира Хиландар. Бити стипендиста највећег српског духовног центра има посебни значај и сигурна сам
да ће то Богдану много значити у будућности - рекла је, за "Новости",
Милена Ивановић.
И. Р.

КОНЗУЛАТ СРБИЈЕ И УДРУЖЕЊЕ "TESLA SOCIETY" ИЗ ЦИРИХА ПОКРЕНУЛИ ИНИЦИЈАТИВУ

Милеви Марић новчаница и биста


СТРОЖА КОНТРОЛА ГРАНИЦА
Фото Приватна архива

ПОВОДОМ 70 година од из Цириха и удружења наупокојења Милеве Марић ших грађана, на почиваАјнштајн (Тител,1875 - Ци- лишту Милеве Марић, на
рих, 1948), генерални кон- циришком гробљу Нордзулат Србије и Удружење хајм,први пут окупили Ми"Tesla Society" у том
левини и Албертови унушвајцарском
ци и чукунунуци.
граду покре- Идејно решенули су две
ње новчанице
иницијатиизрадио је тим
ве - да се
Удружења "Teна цириsla
Society"
шком унии оно је већ
верзитету,
прослеђено
на којем је
Народној банМилева стуци Србије, а ми
дирала, поста- Милева Марић Ајнштајн
чекамо одговор ви њено попрсје,
казао је за "Новости
као и да Народна
Петар Стојановић Кајбанка Србије изда новча- зер из тог удружења
ницу са њеним ликом.
Стојановић, који је 2004.
Како је "Новостима" јуче године открио гробницу у
потврђено у нашем конзу- којој Милева Марић Ајнлату, идеја о новчаници на- штајн почива, напомиње да
метнула се прошле недеље није пресудно која бројка
када су се, у организацији би стајала на новчаници.
конзула Зорана Јеремића, Најважније је, сматра он,
Удружења "Tesla Society", да се новчаница с њеним
Српске православне цркве ликом појави "и да се на

ЗБОГ ПОЈАВЕ МАЈМУНСКИХ БОГИЊА У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ

МИНИСТАРСТВО здравља наложило је мере појачаног надзора на
граничним прелазима због појаве првих случајева такозваних "мајмунских богиња" у земљама западне Европе. Истовремено је формирало и посебну Радну групу за праћење и контролу овог обољења.
Случајеви оболевања од "мајмунских богиња, вирусног обољења за
које тренутно не постоји вакцина, до сада су потврђени у Великој Британији. Вирусом су заражени путници који су дошли из Нигерије.Б. Р.

ИНТЕРНЕТ АНКЕТА
ДА ЛИ ОПРЕМУ ЗА НОВОРОЂЕНЧАД КУПУЈЕТЕ У СРБИЈИ ИЛИ У
СУСЕДНИМ ЗЕМЉАМА?

ИДЕЈА Андреас Габатулер, Петар Стојановић Кајзер и Зоран Јеремић

тај начин ода пошта тој изузетној жени у години у којој се навршава седам деценија од њеног упокојења".
Иницијатива о постављању бисте, односно попрсја
на зграду Универзитета у
Цириху на којем је Милева,
као тек пета жена у историји ове високошколске установе, 1896. године најпре

уписала студије медицине,
а потом се пребацила на
студије математике и физике, где је и упознала Алберта Ајнштајна,биће ускоро реализована.
Попрсје је већ израђено
у Београду и до краја године биће постављено на
здање циришког универзитета. n
Ј. СИМИЋ
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