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Предмет: Опомена пред утужење 

 

Поштовани директоре Зоране Радовановић, 

 

Удружење за помоћ у лечењу хроничне мијелоидне леукемије Србије има трајни задатак да едукује 

оболеле од ове врсте болести о значају редовног пијења терапије. Непијење терапије доводи до 

прогpесије болести и неизвесног исхода лечења оболелог. Професори који лече ову врсту рака крви 

одржали су до сада више предавања оболелима на ту тему и у Нишу и у осталим градовима.   

 

Констатовали смо на основу позива оболелих да једино у Нишу оболели од хроничне мијелоидне 

леукемије у последње три године у задња два месеца у години не добијају лек. Сви остали оболели 

у целој Србији редовно добијају лек. РФЗО је са своје стране урадио све да лека има за све оболеле 

и за оболеле које покрива КЦ Ниш. На комисији за одобравање хематолошких лекова РФЗО редовно 

се приказују и оболели из КЦ НИШ и лекови им се одобравају (имате у напомени са састанка 

комисије који стиже у вашу централну апотеку ово костатовано) чиме  хематологија КЦ Ниш 

редовно и уредно обавља свој део посла. 

 

Вама се обраћамо као најодговорнијој особи у КЦ Ниш да ћемо извршити утужење за нечињење да 

се лек набави (или потпишу папири које је обезбедио РФЗО и које су све референтне установе у 

Србији потписале и повукле лек). Наш став је да нико нема право да ненабавком лека прави уштеде 

а да оболелима потписује смртну пресуду. 

 

Уколико се лек не обезбеди за све оболеле у року од десет дана изршићемо утужење и Вас и КЦ 

Ниш. Такође, обавестићемо све медије. 

 

Поздрав, 

 

 

 

Милисав Чугуровић 

Председник управног одбора  

ЦМЛ удружење Србије 

 

 

Допис достављен: 

- Архива удружења, сајт удружења 

- КЦ Ниш 

 

  

 

 

   


