СРБИЈА
Вода извор
заразе
У мачванским селима
жутица јењава,
а стручњаци упозоравају
на неисправне бунаре
и септичке јаме
Шaбац – Епидемија заразне жутице
која се средином прошлог месеца појавила у три мачванска села – Глушцима, Слепчевићу и Причиновићу полако јењава. Од петнаесторо оболелих на Инфективном одељењу Опште
болнице у Шапцу лечи се седам особа, а ових дана регистрован је само један случај.
Међу хоспитализованим највише
је деце школског узраста. Начелник
одељења др Бранислав Јанковић каже да се ради о најмање опасном вирусу типа А, који уз адекватан медицински третман не изазива оштећења
јетре. Лекарима се прекјуче јавио још
један ученик – средњошколац из села
Глушци, који није хтео да остане у
болници.
– Због обавеза у раду на рачунару,
његови родитељи инсистирали су да
се лечи код куће, и потписали су изјаву да на себе преузимају одговорност.
Одредили смо му неопходну терапију и надамо се да ће све бити у реду –
истиче др Јанковић.
Иако су предузели све неопходне
санитарно-хигијенске мере на угроженом подручју, стручњаци још нису открили извор заразе. Ипак, нај-

више се сумња у неисправну воду за
пиће.
– Вирус се најчешће преноси путем
контакта, што се вероватно догодило у овим случајевима. Они у организам могу допрети преко коже, слузнице и усне дупље, купањем, прањем руку или зуба – каже специјалиста хигијене др Борка Кокановић.
Према њеним речима, велики проблем на подручју Мачве представљају нерегулисано водоснабдевање и непостојање канализације. Бунари овде
нису непропусни и често су зидани
циглом са проредом, без добрих покривача и прилаза. А у близини се налазе објекти за тов стоке или септичке јаме...
– Порозно мачванско земљиште лако пропушта фекалне воде. Све док будемо имали индивидуалне водне
објекте, који нису под здравственом
контролом, и док септичке јаме буду
хаотично грађене, епидемије ће се јављати – упозорава др Кокановић.
Она истиче да је потребно много веће ангажовање на превентивном
здравствено-васпитном раду, како би
се предочиле последице заразних болести. Аграрно становништво најчешће обавља тешке послове храњења
и чишћења стоке, па је неопходна правилна дезинфекција руку.
Стручњаци кажу да се топлом водом и сапуном не могу отклонити сви
штетни микроорганизми. Зато би требало користити поједина наменска
средства попут „дезола”, „дезидерма”,
„асепсола”, а у њиховом недостатку
руке би ваљало истрљати алкохолом.
Препорука је такође да мештани своје бунаре дезинфикују разним хлорним препаратима, као што је „жавеМ. Мијушковић
лова вода”.

Ваљево без СОС телефона
Ваљево – После три пуне године
функционисања СОС телефон намењен жртвама породичног насиља у
Ваљеву, од прошлог августа је занемео. Слушалицу нема ко да подигне,
јер је 20 волонтера остало без неопходних дотација којима се плаћао закуп простора у којем су даноноћно дежурали. Рад телефона до прошле године финансирале су иностране невладине организације и ЕУ.
Иако се по основу потписаног протокола из 2005. године очекивало да
наставак рада СОС телефона финансијски подржи локална управа до тога није дошло. Наиме, према казивању активиста женске мреже из Ваљева, општина је одбила да издваја из буџета 150 евра месечно за плаћање закупа простора за рад телефона. Међутим, из општине су демантовали такву тврдњу уз објашњење да из жен-

ске мреже, односно невладине организације ХОРА нису поднели ваљане
захтеве и потребну документацију о
одрживости овог пројекта како би им
се изашло у сусрет.
У саопштењу које је потписао председник општине др Јован Томић, наводи се да они имају пуно разумевање за овај пројекат и да ће уз јасно дефинисану стратегију његовог даљег
функционисања уз укључивање свих
релевантних установа које се баве
овом проблематиком истом дати потребну финансијску и све остале видове подршке.
Иначе, у 2005. години на телефон
намењен жртвама породичног насиља јавило се преко 500 Ваљевки свих
старосних доба, образовања и статуса. Овај податак недвосмислено објашњава колико је потребно поново акБ. Н.
тивирати његов сигнал.

Поклон
Мокрој Гори
Емир Кустурица, наш познати редитељ, у име
Парка природе у Мокрој Гори, уручио је у суботу поклон амбуланти у овом месту, вредан
1.200.000 динара. Набављени су савремени дефибрилатор, ултразвучни и ЕКГ апарат, све што
је потребно за хитну медицинску помоћ. То ће
унапредити здравствену заштиту око 1.200 садашњих пацијената у овом крају, али ће користити и туристима који су све бројнији у Мокрој

Део производног програма ТРЗ у Чачку Фото Г. Оташевић

На боловању 11 година
Картони запослених
Чачана који често
поболевају биће послати
на проверу
у централу РЗЗО
Чачак – Службеници Републичког завода за здравствено осигурање и инспектори рада кренуће ове седмице у
проверу запослених Чачана који су
тренутно на боловању. Циљ контроле, од предузећа до предузећа и од куће до куће, јесте да утврди да ли су мештани овог краја натпросечно болешљиви, пошто такву „клиничку слику” дају трошкови Завода.
– Наша Филијала исплатила је прошле године, на име накнада за боловање 153 милиона динара. Или, 680
динара по становнику, док је републички просек 500 динара, и то су били довољни разлози да се одлучимо
на темељну проверу сваког појединачног случаја – каже Жељко Јованчевић,
директор Филијале РЗЗО за Моравички округ, са седиштем у Чачку.
Та врста контроле, за почетак, већ
је ових дана спроведена у Техничком
ремонтном заводу у Чачку. Предузеће са војним програмом и око 900 запослених успева да се избори на тржишту, али је лане било приморано

Гори која постаје значајнија туристичка дестинација не само у Србији.
Медицински апарати су набављени и делом уз
помоћ средства која се убирају од накнаде против загађивања животне средине, која је почела
да се наплаћује у Парку природе пре петнаестак
дана. По речима Емира Кустурице, ова средства
биће и даље коришћена у сличне сврхе.
– У последњих седам-осам година, Мокру Гору су заједнички унапредили и помогли да се
брзо усправи ,,Железнице Србије” и Мећавник
град и сви они који су помагали у томе , као и
да направим два филма овде. Мокра Гора је сад
крај који подразумева и то као што је наплата
накнаде против загађивања животне средине,
што у почетку није наишло на одобравање свих.

Забрањено за факултетлије
ЦРТИЦА
Ниш – О конкурсима у Србији, поштеним и намештеним, говори се и пише одвајкада. Како данас пролазе млади који траже посао, испричала нам је Мима Потић, из Ниша. Ова девојка
има диплому о завршеном факултету, дипломе о квалификованости за рад на рачунару, о
знању (говорном и писаном) неглеског језика...
Али, нема посао и одлучила је да конкурише
за пријем у Царинарници Кладово. Конкурсом
од 31.јануара ова установа тражила је царинике, а за радно место са овим занимањем требало је имати четврти степен стручности, односно
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завршену средњу школу. Приложила је Мима
Потић, из Ниша копију своје радне књижице у
којој је уписано да је завршила средњу школу, а
потом и факултет, уверење да је држављанин Србије, извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеном факултету и друге. И чекала...
Прекјуче је млада Нишлијка добила писмено
обавештење да није примљена. Није јој први пут
да је одбијају на конкурсима и не би је сигурно
посебно погодила одлука конкурсне комисије
да у образложењу које је добила не стоји и следеће: ‘’кандидат није примљен у радни однос јер
је документација непотпуна и приликом пријављивања на конкурс није доставио доказ о завршеној средњој школи’’.

да својим људима, на име боловања
до 30 дана, исплати чак 15 милиона
динара.
– Прегледали смо податке за петорицу радника ТРЗ који су се најдуже
задржали на боловању. Двојица су се
одмах вратила на посао, не намеравајући да ускоро иду код лекара. Међу
осталима је и један рекордер, са 11 година непрестаног боловања. Оних 15
милиона датих за боловања значе да
100 радника уопште није долазило у
ТРЗ током године, као ни још 50 са боловањима преко једног месеца – вели
Јованчевић.
Он није желео да саопшти име човека који се дуже од деценије води као
болестан, наводећи да је реч о „фарбару који за време боловања ради као
продавац поврћа на зеленој пијаци у
граду”. Којом техником он то успева ?
– Не знам ни сам. Сва његова боловања углавном трају 27 или 28 дана,
онда некако премости два или три дана, па опет узима боловање. Знам да
је био пред комисијом захтевајући инвалидску пензију и да је глатко одбијен. Све картоне радника ТРЗ који су
били на дужем боловању послаћемо
на додатну проверу, централи РЗЗО
у Београду.
Од почетка новембра прошле године, у Филијали су на сталном раду тројица лекара разних специјалности

То што данас имамо ове апарате, можемо да
захвалимо и чињеници да је почела наплата
накнаде. Испуњавамо обећање да ће први новац који се акумулира на овај начин бити употребљен за нешто што мештанима Мокре Горе
треба – рекао је Кустурица.
Дарко Маринковић, директор Здравственог центра у Ужицу, у чијем је саставу и ова амбуланта у Мокрој Гори, уручујући захвалницу
Центра Емиру Кустурици, рекао је да донација обавезује да амбуланта, у којој сада има троје запослених, буде и кадровски ојачана.
Тихомир Петковић, председник Општине
Ужице, захвалио је Емиру Кустурици за све што
је до сада урадио у овом крају и истакао да ће и
Р. П.
даље имати пуну подршку Општине.
Чудом није могла Мима Потић да се начуди.
Питала се само да ли је грех што је, после средње школе стекла и високо - факултетско образовање, и, свакако, да ли и колико члановима конкурсне и пријемне комисије који су пронашли
‘’недостатак у достављеној документацији за
конкурс’’, треба објашњавати да нико у овој Србији још није ни уписао, а камо ли завршио факултет, а да пре тога није похађао и, наравно, завршио средњу школу.
Још више се збунила када је прочитала да
‘’против овакве одлуке нису дозвољене жалбе’’,
а на истом папиру после печата и потписа, у
поуци о правном леку стоји да против овакве
одлуке кандидат може покренути жалбени поступак пред Врховним судом Србије’’... Свеобухватно и све баш по прописима и закону, неТ. Тодоровић
ма сумњи...!?!

што је, цени Јованчевић, знатно уозбиљило ову област. Такође, код приватних послодаваца на најмању меру
сведена је категорија „болесника по
потреби”, мада не би требало потцењивати домишљатост наших људи.
Трговац из центра Чачка жалио се
Филијали да му једина радница у локалу често одлази на боловање како
би за то време радила код другог, али
он то не успева да документује. Нити филијала може да уђе у траг економисти из друштвеног предузећа који,
као болестан, ради у приватној хемијској фирми за 50.000 динара, и увек
успе да избегне контролу.
На основу података о осигураницима, зна се да је у Моравичком округу
данас стално запослено 61.625 мештана (33.712 мушкараца, 27.913 жена).
У предузећима, установама и државним службама ради 48.967, послодаваца у самосталним делатностима
има 6.009, а код њих је запослено још
6.649 радника.
Пошто у четири општине овог округа (Чачак, Горњи Милановац, Ивањица, Лучани) живе 224.772 становника, значи да је стално запослено 27,41
одсто. Ко зна колико још људи, радећи штогод на црно, покушава да се избори са тескобом свакодневице и прехрани укућане.
Гвозден Оташевић

Отпремнине 700 евра
Лесковац – Компанију Здравље Ацтавис’’, која има јак социјални програм, само прошле године, напустило је 211 радника који су за сваку годину радног стажа добили по 700 евра,
што је међу највећим отпремнинама које се деле у приватизованим српским фирмама. Од
приватизације, 2003. године, „Здравље” је део
великог система „Ацтавис” и свих ових година бележи изузетно добре пословне резултате,
а нови власник је у потпуности испоштовао социјални програм, али и програм нових улагања.
– Компанија „Ацтавис”, једна од пет највећих
светских фармацеутских кућа у области генетике, реализовала је продају вредну 1,4 милијарде евра, док је приход и профит компаније удвостручен, а цене акција порасле су за око 29 одсто – каже Горан Орлић, директор маркетинга
,,Ацтавис компаније’’.
У „Здравље” је, после приватизације, инвестирано 24,4 милиона евра, а очекују да ће до истека купопродајног уговора 2008. године укупна
вредност инвестиција бити око 31 милион евра.
За неколико месеци би требало да буде завршен први део реконструкције погона за производњу лекова.
– У ,,Здрављу’’ је тренутно ангажовано 947
радника, а минуле године смо запослили 18 нових стручњака. Пошто нам је план да наредних
година учетворостручимо производњу, са сигурношћу могу да кажем да ћемо примити нове раднике – оцењује Горан Стојилковић, диД. К.
ректор лесковачког ,,Здравља’’.

