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Од данас је отворена апотека у оквиру здравствене станице
„Горња Топоница“. Отварању је присуствовао и градоначелник
Ниша Дарко Булатовић који је овом приликом захвалио савету
грађана овог села на помоћи, пруженој надлежним институцијама
да се простор у оквиру здравствене станице преуреди и стави у
функцију. Ово можда није велика инвестиција али је свакако
значајна, првенствено за грађане Горње Топонице и 16 околних
села која гравитирају ка Горњој Топоници. На овај начин биће
унапређен квалитет пружене здравствене услуге јер ће
становници нишких и алексиначких села моћи на, бржи и
ефикаснији начин, да дођу до неопходне терапије и лекова,
рекао је градоначелник Ниша. Иначе, иницијатива за отварање
апотеке потекла је од градоначелника Ниша, а адаптацију
простора подржали су мештани села Горња Топоница, бесплатним
извођењем радова, а општина Црвени Крст обезбедила је потребан
материјал. Дом здравља Ниш и ЗУ Апотетека Ниш међусобно су се
договорили о коришћењеу пословног простора.

Премијер најавио отварање
нових радних места у Нишу
Председник Владе Републике Србије Александар Вучић најавио је
у Нишу повећање пензија и плата у јавном сектору до краја
године, истакавши да ће најсиромашнији део становништва моћи
да рачуна на бољи животни стандард.

Он је најавио да ће у Нишу ускоро бити отворено 5.000 нових
радних места, што је, како је оценио, изванредна вест за тај
град, при чему ће већ за два дана бити потписан уговор са
компанијом “Леони”, која ће запослити 2.200 људи.
Нишу предстоји велики препород јер ће добити и најмодернији
клинички центар у овом делу Европе, а биће улагано и у бање у
том делу Србије. Тај град постаје раскрсница свих путева,
рекао је премијер.
Према његовим речима, ова влада намерава да изгради аутопут до
македонске границе, док ће следеће године бити покренута и
изградња аутопута Ниш–Приштина.
Доласком у Ниш показујемо да Србија није само Београд, рекао
је премијер и најавио да ће за два дана Ниш посетити 28
амбасадора земаља Европске уније, јер Влада Србије жели да им
представи тај град.
Такође, он је додао да ће се потрудити да прими што више
грађана Ниша који су се пријавили за разговор са њим током
седмодневног заседања Владе Србије у том граду, истичући да је
пријављено више од 1.200 грађана.

Отворена амбуланта у насељу
Милка Протић
У насељу Милка Протић у присуству градоначелника Ниша Дарка
Булатовића и представника општине Палилула и нишког Дома
здравља, отворена је реновирана здравствена амбуланта у чију
је реконструкцију уложено милион и триста хиљада динара.Ова
амбуланта је затворена пре неколико месеци због прокишњавања
зграде,али је ангажовањем градоначелника и менаџмента Дома

здравља она сада оспособљена за несметан пријем пацијената са
свим непходним медицинским средствима за овакав тип установе.
Амбуланта ће радити уторком и четвртком од
тренутно има 250 картона.

7 до 14 и 30 и

Намера менаџмента Дома здравља је да се број пацијената увећа,
јер у овом делу града гравитира свакако већи број људи него
што то показује
број картона.Примера ради у Мрамору где
такође функционише слична амбуланта има око 1000 картона што
је четири пута више у односу на ову испоставу Дома здравља.

Међународни дан медицинских
сестара
Данас је Међународни дан медицинских сестара који се обележава
12. маја сваке године у знак сећања на датум рођења Флоренс
Најтингел .Она се целог живота борила за унапређење своје
професије и права жена. Након школовања пријавила се за
одлазак у Турску, где је са групом од 38 медицинских сестара
бринула о рањеницима и то је била прва група жена, које су као
медицински радници отишли на фронт.Честитам свим медицинским
сестрама данашњи дан са жељом да положај ове веома битне
карике у медицинском систему вуде значајно бољи. Улога коју је
сестрама дала Светска здравствена
организација захтева веће знање и већи степен образовања, што
се поставило као задатак пред сваку земљу чланицу Светске
здравствене организације.Модерно сестринство фаворизује
едукацију као приоритет у професионалном животу медицинских
сестара, а више и високо образовање медицинских сестара данас
је приоритет модерних држава.

Три нова лекара
третман пацијената

за

бољи

После писања појединих медија да у амбуланти у згради
некадашњег”Ангропромета” један лекар ради дневно са 1800
пацијената,реагавао је градоначелник Ниша и Министарство
здравља па ће проблем бити експресно решен.
Град Ниш издвојиће око 2,4 милиона динара до краја године за
потребе упошљавања троје лекара у Заводу за здравствену
заштиту радника у Нишу,како би се нормализовао рад у
амбулантама овог завода у којима има и преко 5000 здравствених
картона по амбуланти.
То практично значи да ће се од сутра у амбулантама радити у
две смене чиме ће знатно бити олакшана процедура прегледа
пацијената.Министраство здравља припрема и нови кадровски план
па ће његовом имплементацијом и мерама које предузима град
ситуација бити знатно боља за пацијенте овог завода.
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић данас је посетио ову
амбуланту и на лицу места разговарао са запосленима и
пацијентима.Он
је истакао да примарно здравство у Нишу
генерално има проблем са мањком кадрова.
“Ово није проблем који је настао неадекватним радом особља.
Проблем везан за примарно здравство у Нишу не настаје преко
ноћи, али мора да се решава буквално за то време. Имам добар
контакт у Министарству здравља и трудићу се да све потребе
града буду адекватно сагледане и да се проблем дугорочно
реши”, рекао jе градоначелник.
У амбуланти “Ангропромет” имају и лабораторију, а раде и
неуропсихијатар и интерниста. За општег лекара који се
заказује преко кол центра чека се око 5 до 6 дана, а пацијенти
контролу могу да закажу и на шалтеру. Хитне случајеве примају
без заказивања.

Нови
аутомобили
здравља у Нишу

за

Дом

Данас су у Дому здравља у Нишу свечано уручени кључеви
аутомобила, које ће користити теренске службе ове установе.
Кључеве је уручио градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић, на
чију је иницијативу покренута акција , како би теренске службе
ове здравствене установе биле адекватно опремљене и како би
правовремено пружале услуге пацијентима.
Два аутомобила биће коришћена за потребе Службе кућног лечења,
медицинске неге и палијативног збрињавања, један аутомобил за
потребе Службе поливалентне патронаже и један аутомобил за
потребе других служби. У питању су возила марке шкода фабија,
које Град Ниш поклања Дому здравља, чиме се још једном
потврђује да град брине о својим суграђанима и да куповином
аутомобила за потребе Дома здравља даје свој допринос
унапређењу квалитета пружених здравствених услуга. Прошлог
месеца захваљујући донацији Града, Дом здравља је добио нови
ултразвук и уређај за испитивање слуха.

Отворена подстаница
помоћи у Нишкој бањи

Хитне

У Нишкој бањи отворена испостава Хитне помоћи,која ће бити у
служби око 15000 људи који гравитирају на овом подручју
У Хитној помоћи кажу да чак иако су времена кризна, имају и
кадровске капацитете и довољно возила са нову подстаницу.
Чак и са 35 лекара мање, стижемо све да одрадимо како треба,

каже директор ове установе Славољуб Живадиновић.
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић, који је заједно за
директорима Дома здравља и Хитне помоћи пресекао врпцу на
новој амбуланти, каже да ниједно улагање у здравство није
скупо.И један људски живот да се спаси захваљујући овој
амбуланти оправдаће њено постојање, рекао је градоначелник
Перишић.

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.

Град
донирао
неопходне
апарате Дому здравља
У Центру за превентивне здравствене услуге, Дома здравља данас
је званично обављена примпопредаја медицинских апарата које је
Град Ниш донирао Дому Здравља. У питању су ултразвучни апарат
за потребе Службе за здравствену заштиту жена и тимпанометар
,апарат за потребе дијагностике слуха ,који ће користити
Служба за специјалистичко-консултативне делатности одељења за
оториноларингологију. Градоначелник Ниша проф. др Зоран
Перишић најавио је нову помоћ за Дом здравља кроз обнову
возног парка који није обнављан више од 20 година, па се
ускоро очекује да нова возила добије служба за кућну негу ове
установе. Директор Дома здравља др Милорад Јеркан захвалио се
граду на овим веома важним донацијама, јер се ради о апаратима
неопходним за правилан рад служби за здравствену заштиту жена
и оториноларингологије. Нишки Дом здравља највећа је установа
овог типа на Балкану са преко 6000 пацијената дневно и
установа у којој не постоје листе чекања за дијагностиче
методе,већ се сви прегледи заказују унутар 30 дана.

Ново возило за нишку хитну
помоћ
Нишка хитна помоћ је, после скоро осам година, почела да
подмлађује свој возни парк. На поклон од компаније „Јура“

стигло је комплетно опремљено амбулантно возило.Вредност
донације је око 35.000 евра и обухвата возило марке Ситроен са
комплетном опремом за интервенције у ургентним медицинским
случајевима.
Ово није прва донација компаније „Јура“ здравственим
установама. Раније је поклонила инкубатор Дечијој клиници у
Нишу и, како каже градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић,
показала друштвену одговорност.
„Ова донација помоћи ће да модернизујемо своје екипе на терену
и да правовремено пружамо помоћ свим грађанима Ниша“ изјавио
је директор Завода Славољуб Живадиновић.
„Посебну захвалност дугујемо градоначелнику Ниша који је
својим сугестијама утицао на наше пријатеље из Јуре да жељу да
грађанима Ниша помогну реализују управо кроз један овакав
поклон, који ће бити од велике користи свим грађанима Ниша“
закључио је Живадиновић приликом примопредаје возила.

