Пројекат” Мој доктор”у Дому
здравља
Министар здравља у Влади Републике Србије др Златибор Лончар
посетиo jе данас Дом здравља у Нишу где је недавно почео да
ради нови интегрисани здравствени информациони систем.
Имплементација новог система представља један од приоритета
Министарства здравља за ову годину и очекује се да ће пројекат
„Мој доктор“ пацијентима омогућити нов, брз и једноставан
начин заказивања прегледа код лекара.
Очекује се и већа транспарентност и ефикасност у раду, као и
повећање продуктивности и ефикасности приликом рада
здравствених радника, боље планирање радних активности, али и
веће поштовање времена пацијената и времена здравствених
радника.
Дом здравља је највећа установа оваквог типа на Балкану која
свакога дана збрине и до пет хиљада пацијената па је добра
организација кључ успешног функционисања ове установе,рекао је
између осталог и градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић,
који је заједно са министром обишао нишки Дом здравља.

Обилазак сеоског домаћинства
у Матејевцу
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић је са представницима
Градске општине Пантелеј посетио сеоско домаћинство, породице
Бранка Рајковића у Горњем Матејевцу. Овом приликом је
разговарао са породицом Рајковић и мештанима Горњег Матејевца
о проблемима са којима се свакодневно сусрећу.

У срдачном и отвореном разговору мештани су упознали
градоначелника са свакодневним обавезама и проблемима са
којима се сусрећу.

Спортско-рекреативни дан
У оквиру пројекта унапређења и развоја рекреативних програма
за 2016. годину, Спортски савез Ниша је на полигону Сафари
клуба у Малчи организовао „Спортско-рекреативни дан академског
изазова“. Догађај је усмерен ка студентима, који чине важну
популацију за развој спортске рекреације. Током дана
академског изазова практично су промовисане и активности
спортско-рекреативних организација са територије Ниша (Сафари
клуб Ниш, Стреличарски клуб Ниш, Планинарски клуб Железничар).
Манифестацију је посетио и градоначелник Ниша проф.др Зоран
Перишић који се упознао са садржајима које нуде рекреативне
организације из града и својим присуством пружио подршку
оваквим акцијама усмереним ка развоју спортског и рекреативног
духа код младих људи.

ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО И У 2016.

Чачка, Кикинде, Кањиже, Новог Бечеја, Србобрана и Житишта, НИС
ће ове године издвојити више од 110 милиона динара.
За реализацију пројеката на територији Града Ниша опредељена
су средства у укупном износу од пет милиона динара.
НИС већ осму годину заредом спроводи програм подршке локалној

заједница.

Раздрагани гости Градске кућe
У оквиру светског дана књиге за децу, дефиле малишана под
маскама у оганизацији Дечјег центра стигао је и до Градске

градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић на церемонији
отварања.
Наши ученици су попут наших спортиста непрестано последњих
година освајају медаље на разним међународним такмичењима и
показују да је истински квалитет у знању и раду.

