На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени
лист Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме,
израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници од 16 .04.2014. године, доноси

Р ЕШ ЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о извршењу Плана
рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Ниш за 2013. годину.
II Предлог решења о усвајању Извештаја о извршењу Плана рада и развоја
Завода за здравствену заштиту студената Ниш за 2013. годину доставља се
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице
Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша одређује се Мирјана Поповић, начелница Управе за дечију, социјалну
и примарну здравствену заштиту и др Радомир Пешић, директор Завода за
здравствену заштиту студената Ниш.

Број: 536-17/2014-03
У Нишу, 16.04.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф . др Зоран Перишић

На основу члана 37, тачка 24 Статута Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, бр. 88/2008), Скупштина Града Ниша на седници одржаној
___________ 2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I УСВАЈ А СЕ Извештај о извршењу Плана рада и развоја Завода за
здравствену заштиту студената Ниш за 2013 годину , усвојен одлуком
Управног одбора Завода за здравствену заштиту студената Ниш број УО
1/2014 , на седници одржаној дана 25.02.2014.године .
II Решење дос тавити: Заводу за здравствену заштиту студената Ниш,
Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту и Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
Број: ______________
У Нишу, _____________ године

СКУПШТИНА ГРАД А НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Миле Илић
___________________

Образложе ње
Управни одбор Завода за здравс твену заштиту студената Ниш на
седници одржаној дана 25. 02. 2014. године Одлуком бр. УО 1/2014 усвојио
је Извештај о извршењу Плана рада и развоја Завода за здравствену заштиту
студената Ниш за 2013 годину и дос тавио Управи за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту.
Извештај је сачињен у складу са Законом, подзаконским актима,
прописима Града и циљевима садржаним у оснивачком акту Завода.
Имајућу у виду да се пословање Завода одвијало према Програму за
изградњу, одржавање и набавку опреме здравствених ус танова за 2013.
годину, Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту
предлаже доношење Решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛ НУ
И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТ ВЕНУ ЗАШТИТУ
- НАЧЕЛ НИК –
Мирјана Поповић
_______________

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
СТУДЕНАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ
О
ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА И РАЗВОЈА
ПЕРИОД I –XII 2013 ГОД.
ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
СТУДЕНАТ А НИШ

Ниш, 2014

АНАЛИЗА ИЗВРШЕЊ А ПЛАНА РАДА И РАЗВОЈА
ЗА ПЕРИОД јануар-децембар 2013 ГОД..
Задатак Завода за здравствену заштиту студената Ниш ( у даљем
текст – Завод), је развијање система здравствене заштите за студенте, по
квалитету рада, који је територијално, садржајно и приступом, доступан и
"наклоњен" судентима, уз пун у примену промоције здравља, развојa
тимског рада и интерсекторске сарадње, активне партиципације младих и
ангажовања локалне заједнице, исказан кроз континуирани рад Завода за
здравствену заштиту студена та Ниш, који је и задужен за допринос у
решавању актуелних здравствених проблема студената, као и развијање
инструмената за мобилизацију не само здравственог сектора, већ и свих
чинилаца друштва као партнера у очувањ у здравља младих и решавању
проблема и спречавању понашања које је ризично по здравље.
У 2013 години, као и претходних година, посебна пажња Завода се
усмерава управо томе, да се поред здравог и ризичног понашања,
анализира и капацитет Завода да препознаје, благовремено и адекватно
одговори на здравствене потребе студената са овог подручја а све то у
складу са прописима који регулишу здравствену делатност, укључуј ући и
оспособљавање младих за бригу о сопственом здрављу.
Ради остварења постављених задатака, у досадашњем периоду су
постављене основе – основан је Одсек за превенцију болести и одређени
носиоци тимова за превенцију болести уз остале предуслове, као што су
Акциони Програми и Планови превентивног рада. Обезбеђен је лекар са
ужом специјализацијом из области здравственог васпитања, а остварени су
и контакти са Установама задуженим за ову област – Министарство
здравља Републике Србије, Институт за јавно здравље “ Батут“ Београд,
Институт за јавно здравље Ниш, Медицински Факултет Ниш, Управа за
превенцију болести зависности Ни ш, Црвени крст Ниш и други а постоји
могућност и међународне сарадње Завода са сродним установама држава
Бугарске и Македоније.

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

На пружању здравствене заштите у 2013. години Завод је ангажовао
47 радника - 1 доктора медицине, 11 специјалиста ( 5 лекара специјалисте
опште медицине,1 дерматовенеролог, 1 лекар специјалиста офта лмолог, 1
лекар специјалиста неуропсихијатар, 1 лекар специјалиста клиничке
биохемије, 2 лекара специјалисте гинекологије и акушерства, 2 доктора
2

стоматологије, 3 лекара специјалисте опште стоматологије, 2 здравствена
сарадника, 13 медицинских сестара-техничара, 1 ви ши лабораторијски
те хничар, 4 стоматоло шке сестре-техничара и 10 административноте хничких радника.

Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ОРГАНИЗ АЦИОНЕ ЈЕД ИНИЦ Е
Здр. заштита студена та
Здр. за штита жена
Дерматовенерол огија
Неуропсих ијатрија
Лабор. дијагнос тика
Офталмолог
Стоматологија
Психолог
Социјални радник
Економ-правни и општи
послови
УКУПНО

УКУПНО
13
4
2
2
3
2
9
1
1
10
47

Структура запослених у Заводу у складу је са Правилником о ближим
условима за обављање здравствене делатности у здравственим
установама и другим облицима здравствене службе ( Сл. гласник РС 43/06)

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА
АКТИВНОСТИ
ПРЕВЕНТИВА
Превентивни гинеколошки преглед
**Скрининг/ рано откривање рака грлића материце
Превентивни преглед у вези са планирањем породице
Превентивни преглед труднице
До краја првог триместра трудноће
Остал и први прегл еди труднице
Контролни преглед труднице
Контролни преглед труднице
Контролни преглед труднице са високо-ризичном трудноћом

Извршење
2013

План 2013.

3075

4880

902

2500

191

484

1769
61

1630
57

60

40

1

17

145
145

195
195

Психофизичка припрема труднице за порођај

3

Превентивни преглед породиље

7
7

Након шест недеља
Након шест месеци

14
12
2

КУРАТИВА

8597

7680

Прегледи лекара

4990
3602

5730
3920

Посебни гинеколошки преглед ради допунск е дијагностик е и лечења

1388
0

1810
0

Кратка посета из абраном лекару

3607

1950

0

0

3943

2688

480

484

1086

484

15

820

1181

900

182
999

175
725

1454
1442

411
400

12

11

12

11

Први гинеколошки прегл ед ради лечења
Поновни гинеколошки преглед ради лечења

Лекарски преглед на терену (у установ ама које немају службу кућног
лечења)
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ
Електрофизиолошко снимање у гинекологији и акушерству
Дијагн. тест за испит. обољ. репродуктивних органа жене
Ексфолијативна цитол огија ткива репродукт. органа жене неаутоматизована припрема и неаутоматизовано бојење
Инц./ дрен./ ис./ асп. теч. продуката упал. пр. реп. орг. жене
Ексц./ одстр. тк./ дестр./ чишћ. ране/ каутеризација промена
Инстр./ мања хир. инт. које се одн. на бол. реп. органа жене
Узимање материјала за анализу и тестирање
Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека
Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада
Ексцизиј а/ одстрањивање ткива/ деструкција/ чишћење ране/
каутеризациј а - опште
Ултразвуч. преглед регија (гин.-акуш. ултразвучни преглед)
Гинеколошко-акушерски ултраз. прегл. трудница
Гинеколошко-акушерски ултразвучни преглед осталих жена
Ултразвучни преглед органа (дојке)
Сложена гинеколошко-акешерска процедура ПОРОЂАЈ
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Индивидуални здравствено-васпитни рад
Групни здравст вено-васпитни рад
Радионице
Предавања
Број трудница са високоризичном трудноћом
Број трудница које су прошл е психоф . припрему за порођај
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТУДЕНТСКЕ ОМЛАДИНЕ
АКТИВНОСТИ
ПРЕВЕНТИВА
*Превентивни преглед одраслих

Извршење
2013

План 2013

4461

7450

4461

7450

4

*Превентивни преглед у I години студија (19 година)
*Превентивни прегледи у III години студија (21 година)
**Скрининг/ рано откривање депресије (код старијих од 18
година)

3315
1146

4500
2950

0

60

КУРАТИВА
Прегледи лекара
Први пр еглед студентске омладине (одраслих) ради лечења
Поновни преглед студентске омл адине (одраслих) ради лечења
Посебни прегл ед студената ради допунск е диј. и даљ. лечења
Кратка посета из абраном лекару
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ
Узимање материјала за анализу и тестирање
Инц./ дрен./ исп./одстр. теч. продук. упал. процеса - опште
Ексц./ одстр. тк./дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште
Инструментација/ катетеризација - опште
Намеш тање/ фиксација – опште
Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека
Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада
Електрофизиолошко сним. везано з а кардиоваск. сис. - ЕКГ
Слож. терапеутске проц. / мање хируршке интервенције
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Индивидуални здравствено-васпитни рад
Групни здравст вено-васпитни рад
Радионице
Предавања

30695

34900
33500
22500
11000

29129
17150
11979
1566

1400

11107

12452

40
287

80
350

10220
287
273

11340
350
332

212

410

162
50

330
80
20
60

50

СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
АКТИВНОСТИ

Извршење
2013

Пл ан 2013

7655

9200

13792

17732

3025
4240

2900
6500

104

100

9

51

64

61

Хемоглобин

4241

6500

Седиментација еритроцита (СЕ)
Време крварења

2094
15

1600
20

Узимање материјала за анализу и тестирање
Анализе крви
Крвна сл ика (ЕР, ЛЕ, ХТ, Хб, ТР)
Крвна сл ика (ЕР, ЛЕ, ХТ, Хб, ТР, ЛеФ)

Еритроцити (ЕР)
Леукоцити (ЛЕ)
Тромбоцити (ТР)
Хематокрит
Ретикулоцити
Леукоцитарна формула (ЛеФ )

5

Протромбинско време (ПТ)
ИНР - за праћење антикоагулантне терапије
Активирано парцијално тромбопластинско време (аПТТ)
Фибриноген
Биохемијск е анализе
Глукоза у капиларној крви

14604
166

13591

1537

370
1320

Уреа у серуму

930

840

Креатинин у серуму

924

840

Мокраћна киселина у серуму
Билирубин-укупан у серуму

50
554

50

Билирубин-директан у серуму

538

500
500

Протеини (укупни) у серуму

381

480

Абумин у серуму
Ц-реактивни протеин (ЦРП) у серуму

1123

Холестерол (укупан) у серуму

1030

1377
920

ХДЛ-холестерол у серуму

845

693

ЛДЛ-холестерол у серуму
Триглицериди у серуму

846
1016

691

1172

1200

АСТ (Л-аспартат аминотрансфераза) у серуму

1302

1200

АЛТ (Л-аланин аминотрансфераза) у серуму

1302

1200

196
414

100
200

278

200

53223

42100

2151

2100

Глукозау серуму
ГТТ-орални - Глукоза у крви (три пута)
ГТТ-орални - Глукоза у крви (пет пута)
Гликозилирани хемогл. ((Хемоглобин А1ц) (ХбА1ц)) у крви

910

Натријум у серуму
Калијум у серуму
Хлориди у серуму
Калцијум у серуму
Неоргански фосфор у серуму
Гвожђе у серуму
ТИБЦ (укупни капацитет везивања гвожђа) у серуму
УИБЦ (незасићени капацитет везивања гвожђа) у серуму

Алкална фосфатаза (АЛП) у серуму
Гама-ГТ (гама-глутамил трансфераза) у серуму
Алфа-амилаза у серуму
Лактат дехидрогеназа (ЛДХ) у серуму
Анализе мокраће
Целокупни преглед мокраће - ручно
Целок. преглед, релатив на густина мокраће - аутоматски
Целок. хем. прегл ед, рел. густина и седимент мокраће - аут.
Седимент мокраће

6

5000

Релативна густина мокраће
пХ мокраће

6384
6384

Глукоза у мокраћи

6384

5000
5000

Протеини у мокраћи (методом сулфосалицилне киселине)

6384

5000

Протеини у мокраћи (загревањем)
Кетонск а тела (ацетон) у мокраћи

6384

Хемоглобин (крв) у мокраћи

6384

5000
5000

Билирубин-укупан у мокраћи

6384

5000

Уробилиноген у мокраћи
Алфа-амилаза у мокраћи

6384

5000

Тест на трудноћу у мокраћи
Анализе столице

0

Несварена мишићна влакна у столици
Скроб у столици
Масти у столици
Хемоглобин (крв) у столици - имунохемијски
Хемоглобин (крв) у столици - ензимски
Број осигураника који су користили услуге лабораторија

5974

9868

ОФТАЛМОЛО ГИЈА
АКТИВНОСТИ
Прегледи лекара
Превентивни офталмолошки преглед* мале деце у другој години
живота, по упуту педијатра
Превентивни офталмолошки преглед* а мале деце у четвртој
години живота по упуту педиј атра

Извршење
2013

План 2013

1230

3500

1174
56

2000
1500

Превентивни офталмолошки преглед* деце пред полаз ак у
школу, узраста у шестој/седмој години
Офтал молошки прегл ед у четрнаестој години (ВИИ разред ОШ)
Офтал молошки прегл ед – први
Поновни специј алистичко-консултатив ни преглед
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ
Дијагн. тест за испитивање мотилитета ок а и разрокости
Дијагностички тест з а испитивање колорног вида
Дијагностички тест з а испитивање бинокул арног вида
Дијагностички тест з а испитивање прекорнеалног филма

760
200
50
30
30

Инц./.../ одстр. теч. пр. упал. пр. предела ока и припојака ока

120

Инструмент. која се односи на предео ока и припојака ока

50
100

Мед./.../ апл. лека која се од. на предео ока и припојака ока
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Завоји/ тамп. која се односи на предео ока и припојака ока
Терап. проц. која се односи на предео ока и припојака ока

100
80

ПСИХИЈАТРИЈА - НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА
АКТИВНОСТИ
Прегледи лекара
Психиј атријски прегл ед - први
Поновни специј алистичко-консултат. преглед психијатра

Извршење
2013

План 2013.

4052

3220

3766

3050

286

170

114

120

37

50

77

70

Неуролошки преглед - прв и
Поновни специј алистичко-консултат. преглед неуролога
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ
Тест психичких функција
Индивидуална психотерапија
Групна психотерапиј а
Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека
РАД СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА

128

1185

Здравствен о васпитни рад

55

575

Индивидуални здравствено васпитни рад

40
15

520
55

8

35

10
135
43
91

20
1165
420
525
220
577
525
52
15
37

Групни здравстве но васпитни рад
Радионице
Предавања
РАД ПСИХОЛОГА
Тест психичких функција
Индивидуална психотерапија
Групна психотерапиј а

Здравстве но васпитни рад
Индивидуални здравствено васпитни рад

Групни здравстве но васпитни рад
Радионице
Предавања

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

АКТИВНОСТИ
Прегледи лекара
Дерматов енеролошки преглед - први
Поновни специј алистичко-консултатив ни преглед
ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ
Инц./ дрен./ исп./одстр. теч. прод. упалних процеса - опште
Ексц./ одстр. тк./ дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште

Извршење
2013

План 2013.

7044

5900

5437
1607

3100
2800

6353

8557

7
6346

7
8500
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Медикација/ лок. ињекција/ инфилтрација/ апликација лека
Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада
Узимање материјала за анализу и тестирање
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СТО МАТОЛОШКА СЛУЖБА

АКТИВНОСТИ

Извршење
2013

ПРЕВЕНТИВА
Прегледи
Здравствен о -васпитни рад
Уклањање наслага
Апликација ф луорида
Заливање фисура
УКУПНО ПРЕВЕНТИВА
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
Прегледи
Терапија зуба
Ортодонтска терапија
Терапија пародонцијума
Хируршка терапија
Анестези је

План 2013.

3666

5445

2307
1359
2335
907

4350
1095
1005
910

6908
16742
3247
7759

7360
18263
2350
9000

1944
396
462

886
706
350

2773

4803

161

168

16742
23650

18263
25623

Ургентне услуге

Стоматолошка заштита особа са посебним потребама
Протетска терапија
Рендген дијагностика
Укупно других услуга
УКУПНО ОСТАЛИХ УСЛУГА
СВЕГА УСЛУГА

Следи да Завод може бити задовољан извршењем Плана здравствени х
услуга.
ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
Завода за здравс твену за штиту студената Ниш 2013
I. ПРИХОД И, РАСХОДИ, ИЗДАЦИ, КРЕДИТИ
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У 2013.год. Завод је остварио укупне приходе у износу 56.259.100,79
динара; ук упне расходе 52.906.207,78 ; ук упне издатке за куповин у
основних средстава 3.841.079,94 , дате кредите у износу 68.000,00 отплату
кредита 35.333,33. Нераспоређени ви шак прихода искоришћен је за покриће
расхода 2013 године у износу 300.461,04
II ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ
Укупна потраживања на дан 31.12.2013. год. износе 618.190,35 дин.
(потраживања од запослених)
Оба везе Завода према добављачима на дан 31.12.2013. год. износе
1.866.978,57 динара
Обавезе Завода према запосленима у стоматолошкој служби за бр уто
зараде са доприносима на терет послодавца износе 3.047.683,81
Обавезе за ПДВ износе 84.626,00,00 динара.
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ ЗАВОДА НА ДАН 31.12.2013 ИЗНОСЕ

4.999.288,38

III НОВЧАНА СРЕДСТВА И АВАНСИ
Дати аванси следећим добављачима:
ЈП ПТТ Србија
НИС Југопетрол
Маркиза
Укупно

3.497,00
71.596,24
0.07
75.093,31

Стање средстава на жиро-рачунима 31.12.2013.
Рачун буџетских средстава
Рачун сопствених средстава
Рачун боловања
Укупно

200.211,04
208.037,47
53.487,27
461.735,78

IV ОБРАЧУН НАКНАД Е ОБАВЕЗЕ И АВАНСИ СА РФЗО
Према усаглашеним записницима фактуриса на реализација и пренета
средства у 2013 години је следећа:
Фактурисана реализација Пренета средства
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Стоматолошка служба
Примарна здра вс твена за штита

8.207.845,26
36.874.665,35

10.123.052,24
40.093.093,44

V ЗАЛИХЕ
Пописом на дан 31.12.2013. год. у Заводу су утвр ђене следеће залихе:
Ампулирани лекови
Санитетски и медицински материјал

143.431,34
84.147,50

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
И ИНВЕСТИЦ ИОНОГ ОДРЖАВАЊ А
А) ПРОСТОР
Рад Завода за здравствен у зашти ту студената Ниш, почев од
01.2.2012 год. обавља се на две локације - Амбуланта у ул. Зорана
Ђинђића бр.52а. и Амбулан та у ул Катићева бр 29.
Амбуланта Завода на локацији у ул др Зорана Ђинђића , је смештена
у склопу Клиничког центра у згради од око 400 м2, где је Завод уписан као
власник зграде и корисник земљишта и у којој се обавља део делатности из
области опште медицине и стоматологије, а и здравствена заштита жена и
специјалистичко консултати вна делатност.
Амбуланта Завода у ул Катићева бр 29, у којој је и седиште Завода,
отворена је и почела је са радом 01.02.2012 године и у истој се обавља
делатност здравствене зашти те из области опште медицине, стоматологије
као и лабораторијска дијагностика.
Отварањем Амбуланте у Катићевој улици , Завод улази у фазу
припрема за акредитацију здравствене устано ве .
За календарску 2013. годину, планиране су јавне набавке у
зависности од извора средстава, као и по партијама у односу на сродност
добара, услуга и радова, у складу са Законом.
У 2013 . години извршена је набавка у оквиру поступка јавне набавке
мале вредности и то :
- лекова
- зубарског, санитетског и лабораторијског материјала
- канцеларијског и медицинског административног материјала
иста је извршена у складу са пренетим средствима Републичког фонда
за здравствено осигурање за 2013 годину
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Б) ОБЈЕКТИ
1. НАДОГРАДЊА
Планирана развојна опредељења или боље речено њи хово
интензивирање, би се могло радити у постојећој установи уз планирану
надоградњу, уз већ остварену али интензивнију сарадњу са Студентским
Центром у Нишу и Центрима у другим општинма са подручја ово г Региона,
Универзитетом у Нишу, а пре свега са структурама Града Ниша , који
сходно Закону у 2007-ој години преузео права оснивача над овом
установом.
Потребна средства за надоградњ у износила би цца 25.000.000,00 динара,
што у 2013 није реализовано, те се преноси на наредну годину
2.ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА
Замена дотрајале подне облоге у згради Завода у Амбуланти у ул др
Зорана Ђинђића, показала се неопходном, тако да је иста планирана за
2013 годину, али услед недостатка средстава, ова замена није извршена ,
те се преноси на 2014 годину.
За замену дотрајале подне облоге у За воду, потребно је цца 500.000,00
динара.
3. АДАПТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈА У ОРДИНАЦИЈЕ
По пресељењу немедицинског дела Завода са локације др Зорана
Ђинђића на нову локацију у ул Катићева бр 29, ослобођен је простор за
нове садржаје из области делатности Завода, па је у том смислу извршена
је адаптација канцеларија у ординације и у истом простору смештен је
офталмолошки кабинет Завода.
4.САН АЦИЈА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ Н А КРОВУ ЗГРАДЕ
У објекту Завода за здравствену заштиту студената Ниш, На
локацији, у ул Булевар др Зорана Ђинђића бр 52 а дошло је до оштећења
хидроизолације на равном крову поменуто г објекта.
Оштећење је настало услед попуштања хидроизолације на равном крову
зграде и то због огромних количина снега , из ранијег периода, услед чијег
отапања, је дошло пуцања и до сливања воде са крова унутар установе,
низ зидове и плафон и то у површини од 375 м2.
За санацију хидроизолације потребно је око 3.000.000,00 динара од чега је
део за р ушење и демонтажу постојећег напуклог кровног покривача, а део
за изолацију са покривањем, што се преноси на 2014 годину.
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В) ОПРЕМА

У циљу остварења наведених задатака, као и повећања квалитета
пружених услуга корисницима, Завод је планирао набавку одређених
медицинских ур еђаја којима би се значајно унапредила дијагностичка
процедура, као и квалитет лечења, чиме би се смањила потреба за слањем
студената у др уге здравствене установе.а самим тим, смањили би се и
трошкови рада ове установе.
У 2013 години извршена је набавка опреме за офталмолошки кабинет
као и апарат за крио терапиј у. За 2014 годин у преноси се набавка
преостале опреме и то
Опис

Ласер за скидање кондилома
Сонда за мека ткив а компатибилна за ХД3
Биохемијски анализатор - аутоматски
Диспензор фиксни
Аутоматска пипета фиксна,
Водено купатило - 20 места
Коагулометар
Хелиоапарат за сушење пломбе
Н2 скидач каменца
Центрифуга -30 места
УКУПНО ДИНА РА

Кол.
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Цена без пдв
1.650.000,00Дин.
550.000,00 Дин.
880.000,00 Дин.
79.000,00 Дин.
24.000,00Дин.
89.000,00 Дин.
150.000,00 Дин.
35.000,00 Дин.
39.000,00 Дин.
383.000,00 Дин.
3.879.000,00 Дин

Кол.
2
6

Цена без пдв

2. Опрема битна за развој информационог система, и то :
Опис

Рачунар са оперативним системом
Легални оперативни систем
УКУПНО ДИНАРА

120.000,00
80. 000,00
200.000,00

Није реализовано услед недостатка средстава, те се преноси на наредну
годину.
Г) ОПРЕМАЊЕ ОДСЕКА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ

502.000,00

Није реализовано услед недостатка средстава, те се преноси на наредну
годину.
Д).ТЕКУЋ Е ОДРЖАВАЊЕ
Опис

ОБЈЕКТИ

Цена без пдв

500.000,00
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ОПРЕМА
ТРАНСП. СРЕДСТВА
УКУПНО

300.000,00
100.000,00
900.000,00

Није реализовано услед недостатка средстава, те се преноси на наредну
годину.
Напомињемо да је број корисника, односно студената који су за
остварење здравствене застите упућени једино на Завод за здравствену
заштиту студената, износи преко 37.000 .
ЗАКЉУЧАК
Завод за здравствену заштииту студената Ниш је пословну 2013. годину
успе шно завршио:
-

остварени су пословни резултати у складу са Уговором о
финансирању здравствене заштите са Републичким фондом за
здравствено осигурање у целости;

- набављена је нова опрема у циљу квалитетнијег пружања услуга
пацијентима;
-

постављене су организационе основе за здравствено-васпитни рад.

-

Створени предуслови за увођење установе у акредитацију
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
СТУДЕНАТА НИШ
ДИРЕКТОР
________________________________
др Радомир Пе шић
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