Ппвпдпм изјава др Вищеслава Хачитанпвића, кпју је дап у свпјству председника невладине
прганизације “Удружеоа приватних лекара Србије“, медијима у Србији, а кпје су везане за ппнуде
Министарству здравља Србије да приватни лекари раде прегледе пп цени пд једнпг евра на терет
средстава Републишкпг Завпда за здравственп псигураое, Лекарска кпмпра Србије даје следеће

САОПШТЕЊЕ
1. Сви приватни лекари у Србији су шланпви Лекарске кпмпре Србије, а свпје интересе пстварују
прекп ппсебних пдбпра Лекарске кпмпре Србије и тп ппсебнпг Одбпра за примарну здравствену
защтиту у приватнпј пракси и ппсебнпг Одбпра за секундарну и терцијарну здравствену защтиту у
приватнпј пракси, те је , према Статуту Лекарске кпмпре Србије и ппзитвиним закпнским
прпписима републике Србије, Лекарска кпмпра Србије једини легитимни представник приватних
лекара у Србији
2. Ппследоих щест месеци Лекарска кпмпра Србије ради на Студији извпдљивпсти п укљушиваоу
приватнпг сектпра у систем здравствене защтите и систем здравственпг псигураоа, шију ће
кпнашну верзију представити у септембру месецу Министру здравља, директпру Републишкпг
завпда за здравственп псигураое и јавнпсти у Србији.
3. Ппнуде ппјединаца, кпји у име приватних лекара нуде прегледе за цену пд једнпг евра пп
прегледу јесу дубпкп неетишне и ппнижавајуће за цеп лекарски еснаф у Србији. Лекарска кпмпра
Србије залаже се за пдгпварајуће вреднпваое лекарскпг рада. Истпвременп пвакве ппнуде су и
незакпните према Закпну п защтити пд кпнкуренције, јер представљају најгпри вид
дампингпваоа цена и кап такве дубпкп вређају лекарски еснаф Србије.
4. Пацијенте ппдсећамп на слишнпст пваквих предлпга са бајкпм п хлебу за три динара, кап већ
виђенпм дневнп пплитишкпм маркетинщкпм пптезу.
Прпблем укљушиваоа приватних лекара у систем здравствене защтите у Србији, ппгптпвп у дпба
екпнпмске кризе и недпстака нпвца, када је неппвратнп прппщущтенп да се тп уради ппшеткпм
двехиљадите, превище је кпмплексан да би смеп бити предмет щпекулација и талац „лаких“
рещеоа.
Прим др Татјана Радпсављевић, директпр Лекарске кпмпре Србије
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