Едукативна
акција
против
запаљенских болести црева
Светски дан оболелих од инфламаторних болести црева обележен
је акцијом на Тргу Краља Милана,са циљем подизања свести код
грађана о овој хроничној болести модерног доба,а у
организацији Удружења за борбу против Кронове болести и
улцерозног колитиса.
Акцији се прикључила и градска већница Тијана Ђорђевић
Илић,која је заједно са члановима удружења делила едукативни
материјал.
Запаљенске болести црева у које спадају Кронова болест,
улцерозни колитис и интермедијарни колитис, хронична су и
тешка обољења, а још увек су непознатог узрока.
Кронова болест се може јавити на било ком делу дигестивног
система, иако најчешће захвата танко и дебело црево, а главни
симптоми болести су константна дијареја са примесама крви и
слузи.
Болест обично захтева терапију, најчешће обољевају особе
старости од 15 до 25 година, а жене су подложније овој болести
у односу на мушкарце.

ИЗ ПРОГРАМА НИС ”ЗАЈЕДНИЦИ
ЗАЈЕДНО” ГРАДУ НИШУ 5 МИЛИОНА

ДИНАРА
Потписивањем споразума о сарадњи између НИС-а и 13 локалних
заједница у Дому Народне Скупштине Србије почео је овогодишњи
конкурс „Заједници заједно“. Споразуме су потписали Кирил
Тургењев генерални директор НИС, министар здравља Златибор
Лончар и представници 13 локалних самоуправа међу којима и
градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
”На овај начин компанија жели да допринесе даљем развоју
локалних заједница и пружи свој допринос унапређењу квалитета
живота у њима, посебно најмлађима. У сваком граду или општини
у којима се програм спроводи, са укупно 116 милиона динара,
биће финансирано до пет пројеката које пријаве здравствене
установе, а о избору пројеката одлучиваће Комисија састављена
од представника Министарства здравља , компаније НИС и локалне
заједнице, рекао је директор Тургењев.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је да ће Ниш, у
оквиру овогодишњег пројекта, добити 5 милиона динара који ће
бити употребљени, пре свега, за побољшање услова у објектима
примарног здравства.
”Ово је наставак 10 година дуге и успешне сарадње Града Ниша и
компаније НИС. Пет милиона динара које ћемо на овај начин
добити усмерићемо за уређење здравствених станица на сеоском
подручју, и стварање услова да грађани имају једнаке услове за
лечење, било да живе у граду или на селу”, рекао је
градоначелник Булатовић.
Како је наведено, Kомпанија НИС ће, у оквиру овогодишњег
програма уложити готово милион евра (116,5 милиона динара) у
побољшање рада здравствених установа у 13 градова и општина
широм Србије (Београд, Нови Сад, Ниш, Чачак, Панчево,
Пожаревац, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Србобран, Житиште,
Кањижа, Пландиште).

Одлука о прекиду наставе
На основу члана 6. и 54. Статута Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), члана 105. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 55/2013, 101/2017 и 27(2018 – др.
закон) и Препоруке Владе Републике Србије донете на седници
одржаној 14.02.2019. године, Градоначелник Града Ниша
15.02.2019. године донео је
О Д Л У К У
I Прекида се образовно-васпитни рад на територији Града Ниша
од 18.02.2019. године до 22.02.2019. године, имајући у виду да
је у протеклим данима забележен пораст оболелих од грипа
II О реализацији ове одлуке стараће се: Нишавски округ –
Школска управа Ниш, директори основних и средњих школа на
територији Града Ниша и Градска управа Града Ниша –
Секретаријат за образовање.
III Ову одлуку објавити на званичном сајту Града Ниша и у
„Службеном листу Града Ниша“.
O б р а з л о ж е њ е
Чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“, број 55/2013, 101/2017 и
27(2018 – др. закон) прописано је да ће образовно-васпитни рад
бити прекинут у случају више силе и другим случајевима у
којима су угрожени безбедност и здравље деце, ученика и
запослених.
Влада Републике Србије је на седници 14.02.2019. године донела
препоруку свим јединицама локалне самоуправе да се распуст у

основним и средњим школама продужи и следеће недеље, односно
да се настава у основним и средњим школама не одржава од 18.
до 22. фебруара 2019. године и да први радни дан за основне и
средње школе буде 25. фебруар 2019. године. Влада је ову
препоруку донела због смањења ризика и изложености ученика
вирусу грипа.
Када престану разлози за прекид образовно-васпитног рада,
школа ће надокнадити пропуштени рад, на начин који одреди
школа, по одобрењу министра.
На основу наведеног, Градоначелник Града Ниша донео је Одлуку
као у диспозитиву.
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања
Град Ниш, преко Школске управе Ниш, обавестиће Министарство
просвете, науке и технолошког развоја о донетој одлуци.
У Нишу, 15.02.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Дарко Булатовић

Град
Ниш
2019.годину

дочекао

нову

Неколико хиљада Нишлија Нову годину дочекало је на Тргу краља
Милана уз Жељка Васића и Лексингтон бенд.
Традиционалним ватрометом обележен је почетак 2019. године.
Жељко Васић, који је први наступао, свим грађанима је пожелео
добро здравље,а затим је заједно са Бојаном Васковићем колегом
из Лексингтон бенда отпевао песму Пукни зоро.
Лексингтон бенд је окупљене на централном тргу забављао до два

часа иза поноћи.“Нека се Нова година познаје по овој вечери”,
рекао је Бојан Васковић пожелевши Нишлијама срећнију и
веселију Нову годину.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је током новогодишње
ноћи дежурне екипе Јкп Медијана,затим дежурне у полицији и
хитној помоћи и екипе ватрогасаца, који су се током ноћи
старали о чистоћи,безбедности и здрављу грађана.Ноћ је
протекла релативно мирно,а у нишком породилишту чекала се
прворођена беба у 2019.години,али до раних јутарњих сати се то
није десило па ће се прва беба родити вероватно током првог
дана нове године.
После поноћи градоначелник је обишао са дежурним лекарима
повређене у тешкој саобраћајној несрећи код Доњег Међурова
који се опорављају у Клиничком центру и пожелео да се успешно
опораве од последица ове несреће.

ОБИЛАЗАК ПОВРЕЂЕНИХ ПУТНИКА
ИЗ МАКЕДОНИЈЕ
Шесторо најтеже повређених македонских држављана који су после
ноћашње саобраћајне несреће збринути у Клиничком центру Ниш,
вечерас су, у пратњи директора КЦ Зорана Радовановића и
градоначелника Ниша Дарка Булатовића, обишли и македонски
министар здравља Венко Филипче и генерални секретар Владе
Македоније Драги Рашковски.
Министар је захвалио свим надлежним службама Републике Србије
на помоћи, пожртвованости и солидарности исказаној у
збрињавању повређених македонских грађана, а посебну
захвалности изразио је колегама из Хитне помоћи, лесковачке
болнице и Клиничког центра Ниш на благовременој помоћи и

квалитетном третману који су пружени свим повређенима. Он је
рекао да је у болници у Лесковцу смештено осам лакше
повређених, док је шест особа са тешким повредама смештено у
Нишу, којима је пружена сва неопходна дијагностичка и
медицинска помоћ и нега.
Градоначелник Булатовић је, пре свега, изразио жаљење због
несрећног догадјаја који се десио ноћас, и рекао да је
министру Венку обећао да ће Град Ниш све што је у његовој
надлежности и могућности и ставити на располагање, пре свега
породицама повређених.
И Директор Радовановић је изразио жељу за што бржим опоравком
свих пацијената, и додао да ће се са колегама из Македоније
договорити о даљем начину лечења и третману пацијената. Он је
нагласио да је данас још једном потврђен одличан однос и
сарадња два министарства и медицинских система две државе, и
показано да смо братски народи и да радимо у најбољем интересу
грађана, било Србије, било Македоније.

Отворен Међународни конгрес
спиналне хирургије
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић присуствовао је данас
отварању Конгреса спиналне хирургије у Нишу ,на којем
учествује велики број реномираних светских неурохирурга .
На Конгресу ће сви заинтересовани имати прилику да чују све
могуће аспекте лечења пацијената са свим врстама обољења
кичменог стуба, од дегенеративних обољења, повреда, тумора…
Истовремено ће у Клиничком центру Ниш бити организовани
едукациони курсеви и на тим курсевима биће демонстриране
најновије технике лечења пацијената.

“Ради се о мултидисциплинарном конгресу који се односи на
најновија сазнања, савремене трендове и будуће правце развоја,
као и противречности у примени свих тих сазнања у свакодневној
пракси у лечењу наших пацијената, а у контексту савремене
болести обољења кичменог стуба”, рекао је председник Удружења
неурохирурга Србије др Лукас Расулић.
Конгрес се организује у Нишу у сарадњи Министарства здравља и
Клиничког центра Ниш, а одвијаће се као здружена активност
Удружења неурохирурга Русије, Србије, Асоцијације спиналних
хирурга Русије и Комитета Светске организације за спиналну
хирургију неорохирурга, као и Удружења из Хрватске и
Југоисточне Европе.
Покровитељ Међународног конгреса спиналне неурохирургије је
председник Србије Александар Вучић.

65.година
неурологију

Клинике

за

На кеју код Официрског дома одржана је свечаност којом је
обележено 65.година од оснивања нервног одељења у нишком
клиничком центру,претече данашње Клинике за неурологију.
У име Града Ниша присутне је поздравио градоначелник Дарко
Булатовић који је честитао запосленима на клиници значајан
јубилеј и истакао важност ове веома сложене медицинске гране
која се бави збрињавањем пацијената са неуролошким проблемима.
Упоредо са обележавањем вредног јубилеја одржава се и стручни
скуп под називом „Од дескрипције до интервенције“на којем
учествују лекари и техничко особље из Ниша ,али и осталих
градова Србије.

Током 65.година постојања Клиника за неурологију изнедрила је
велики број реномираних стручњака и представља значајну
медицинску установу из ове области ка којој гравитира велики
број грађана југоистока Србије.
На кеју код Официрског дома одржана је свечаност којом је
обележено 65.година од оснивања нервног одељења у нишком
клиничком центру,претече данашње Клинике за неурологију.
У име Града Ниша присутне је поздравио градоначелник Дарко
Булатовић који је честитао запосленима на клиници значајан
јубилеј и истакао важност ове веома сложене медицинске гране
која се бави збрињавањем пацијената са неуролошким проблемима.
Упоредо са обележавањем вредног јубилеја одржава се и стручни
скуп под називом „Од дескрипције до интервенције“на којем
учествују лекари и техничко особље из Ниша ,али и осталих
градова Србије.
Током 65.година постојања Клиника за неурологију изнедрила је
велики број реномираних стручњака и представља значајну
медицинску установу из ове области ка којој гравитира велики
број грађана југоистока Србије.

Отворена
Европска
конференција
посвећена
маскилокранијалним
деформитетима
На Медицинском факултету у Нишу данас је отворена Европска
конференција посвећена маскилокранијалним деформитетима која

је окупила велики број врхунских европских стручњака из
области максилофацијалне хирургије и стоматологије.
Конференцију
Радојичић и
скупова ,како
области ,али
земаља.

је отворила у име организатора др Јулија
истакла значај организовања оваквих научних
би се лекари упознали са новим методама у овој
и разменила искуства са колегама из других

У име Града Ниша присутне је поздравио градоначелник Дарко
Булатовић,који је пожелео добродошлицу свим учесницима овог
престижног скупа и посебно нагласио да у оквирима европске
медицине не постоји заједнички став на тему лечења и
социјализације одраслих ,али
посебно деце са одређеним
максилокранијалним деформитетима и да су овакви скупови
прилика да се заједнички усвоје нова сазнања и методе у лечењу
оболелих.На челу стручног дела ове конференције биће истакнути
стручњак др Мартин Персон,док је за научни део конференције
задужена др Карина Маркус.Скуп се одржава на Медицинском
факултету у Нишу и трајаће до суботе 15.септембра.

У НИШУ ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЗДРАВИХ
ГРАДОВА
У Градској кући у Нишу данас је, трећи пут за редом, обележен
Дан здравих градова. Ниш је, поред Београда и Новог Сада,
један од градова који, као одговорна локална заједница,
подржава и подржаваће настојања свих релевантних институција и
организација да наш град учинимо здравом средином, средином
која гледа у будућност и својим становницима омогућава да
остваре пун здравствени капацитет.

Према речима заменика градоначелника Милоша Банђура, који је
поздравио скуп, брига о здрављу нашег становништва представља
приоритет Града и важан задатак који се мора систематски
решавати и у који се морају укључити све институције,
организације, али и појединци.
„Концепт здравог живота и здравог града проблем је, како
личне, тако и друштвене одговорности. Као одговорна локална
заједница, Град Ниш је увек подржавао здраве животне стилове и
презентује спортове и вештине које чувају и унапређују
физичко, али и ментално и духовно здравље“, рекао је Банђур.
Он је додао да Град Ниш, заједно са Институтом за јавно
здравље и свим партнерским институцијама из области јавног
здравља, настоји да одговори на све изазове који стоје пред
савременим градом, попут аерозагађења, буке и сл.
„Наш циљ је да Град Ниш буде здраво и пожељно место за живот
свих његових грађана, а то се може постићи једино у средини
која има адекватно урбано планирање, стабила систем
здравствене и социјалне заштите, комуналну политику и
стабилизовану стопу запослености. Здрави градови су градови
који представљају сигурну, пожељну, здраву и срећну средину за
живот сваког свог грађанина“, поручио је Банђур.

140.година Црвеног крста у
Нишу
У Официрском дому у Нишу одржана је промоција монографије која
говори о 140 година дугој историји ове хуманитарне
организације у нашем граду.
Црвени крст у Нишу основан је пре 140 година, а од тада је ова

организација помагала избеглице ратова, оне који су погођени
природним непогодама, сиромашне и болесне.
Отварање нишког Одбора иницирао је доктор Владан Ђорђевић који
је у ослободилачким ратовима од 1876. до 1878. био начелник
санитета Српске врховне команде и члан Главног одбора Српског
друштва Црвеног крста.
Монографију су приредили дугогодишњи секретар ове организације
Стојан Прокоповић и Ђорђе Стаменковић.
У Управном одбору ове организације били су и градоначелници
Ниша: Димитрије Коцић – Мита, Тодор Миловановић, Љубиша Љуба
Станојевић, Петар Т. Аранђеловић и Драгиша Цветковић.
Мисија Црвеног крста је да олакша људску патњу. На основу
овако сажето одређене мисије ове организације, Црвени крст, у
зависности од узрока људске патње и прилагођава своје
програме, како би испунио свој основни задатак. Отуда задаци
Црвеног крста нису исти у рату и у доба мира – наводи се у
монографији.

