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Уредништво
монографије
захваљује
свим
сарадницима, ауторима и колегама који су својим
трудом,
знањем
и
искуством
допринели
прикупљању података и документације за
издавање ове публикације.
Монографија “70 година примарнe здравствене
заштите у Нишу” замишљена је као листајући
споменик ентузијазму свих радника у здравству,
претходних и садашњих, чији се рад преплиће са
институцијом.
За сећање
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Уводна реч директора
Поштовани читаоци пред вама је монографија “70 година примарне здравствене заштите
у Нишу”, која приказује настајање и развој ове установе.
Монографија је настала из жеље да обележимо 70 година постојања, те из те потребе
да изградимо свест о важности примарне здравствене заштите.
Примарна здравствена заштита је изузетно
значајан део здравственог система, од чије
развијености, ефикасности и квалитета
рада
зависи
рад
осталих
делова
здравственог система. Кроз примарну
зравствену заштиту реализује се, најчешће,
први
контакт
са
професионалном
здравственом
заштитом.
У
већини
случајева корисници на овом нивоу
успевају да задовоље своје здравствене
потребе, а уколико то није случај упућују се
на
друге,
специјализоване
нивое
здравствене заштите.
У години јубилеја, у којој обележавамо
седамдесет година од оснивања примарне
здравствене заштите у Нишу, можемо бити
поносни на развојни пут који смо имали,
као и на постигнуте резултате рада. Данас
је примарна здравствена заштита у Нишу
организована кроз рад Дома здравља Ниш,
Завода за здравствену заштиту студената,
Завода за здравствену заштиту радника,
Завода за хитну медицинску помоћ, Завода
за плућне болести и туберкулозу и Апотеке
Ниш.
Деценије рада и развоја Дома здравља
Ниш указују на матични ток здравства у
Нишу, напоре да се оно организује, тако да
што ефикасније послује и пружа услуге
огромном броју становника, не само из
Ниша већ и са простора југа Србије.

доктора наука, што поткрепљује чињеница
да је Дом здравља Ниш научно-наставна
база Медицинског факултета у Нишу.
Велика је част и обавеза бити на челу
највећег Дома здравља на Балкану и
велика је одговорност да се у сваком
моменту пружи адекватна здравствена
заштита за око 260.000 становника. Наш
задатак није само да пружимо ефикасну и
правовремену здравствену заштиту већ
морамо да начинимо корак даље. У овом
моменту захваљујући стручним службама и
савременој опреми, у могућности смо да
спроводимо
националне
скрининг
програме. Посебна пажња посвећује се
вулнерабилним групама са посебним
акцентом на старе, мање покретне и
непокретне пацијенте.
Мисија и Визија Дома здравља Ниш
обавезују нас да у наредном периоду
највећи дом здравља у држави, постане
препознатљив по примени савремених
медицинских доктрина како би ишао у
корак са сличним установама у Европи и
свету.

Оно на чему ћу ја инсистирати је да Дом
здравља Ниш буде синоним за „кућу доброг
здравља“ у којој ће се остварити поверење
између пацијента и лекара и где ће сваки
пацијент бити сигуран да му је пружена сва
доступна медицинска заштита и да је за
њега урађено све што је неопходно да би се
Временом је наш Дом здравља израстао у здравље задржало и очувало, а болест
највећи здравствени центар у земљи по спречила.
организационој, кадровској структури и
мрежи здравствених станица и амбуланти У име свих запослених, исписујем изразе
са високим нивоом услуга. О томе сведочи захвалности
и
поштовања
нашим
једанаест служби које функционишу у учитељима и претходницима, чије дело
централном објекту и шездесет пет настављамо. Колики ће наш удео у развоју
бити
просудиће
будуће
пунктова у граду и селима, завидни установе
кадровски потенцијал са великим бројем генерације уз неке нове годишњице.
специјалиста, примаријуса, магистара и
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Директор Дома здравља Ниш
Доц. др Милорад Јеркан
специјалиста спортске медицине
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Руководство
Дома здравља Ниш

Директор Дома здравља Ниш
Доц. др Милорад Јеркан
специјалиста спортске медицине

Помоћник директора за организациона
и стручна питања
Доц. др Јасмина Ранковић
специјалиста педијатрије

Помоћник директора за медицинску
делатност
Прим. др Радован Михајловић
специјалиста интерне медицине

Помоћник директора за правне послове
дипломирани правник Ивана Станковић
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Помоћник директора за економско финансијске послове
дипломирани економиста Бранка Буквић

Главна сестра Дома здравља Ниш
виша медицинска сестра Весна Јоцић
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Шеф кабинета директора
дипломирани економиста
Данијела Нешић

Организациони секретар
Миљана Лакићевић

Развој здравства у Нишу
О здравству у Нишу бринуло се од античких
времена. За то постоје многи докази:
архелошки налази, бројни документи, чланци,
студије,
летописи…
Са
почетка
првог
миленијума историје града
(320 г.н.е.)
пронађене су скулптуре Хигије, богиње
здравља и Асклепија, бога медицине, које јасно
сведоче да је у древном Наису здравству
посвећивана значајна пажња.
Прохујали су потом векови
разарања и
подизања града, Константинова Медиана
откривана је као кључ за одгонетање тајни
читавог Балканског полуострва, а Ниш као
значајан историјски и културни центар, родни
град
цара
Константина,
утемељитеља
хришћанства као државне религије позног
Римског
царства.
Ми
ћемо,
међутим,
прескочити векове и пажњу задржати на
време после Другог светског рата, наравно уз
неопходност да мало светлости бацимо на
значајне детаље везане за време ослобођења
од Турака.
Историја Ниша бележи да је 1878. године, тек
ослобођени
град,
од
ранијих
30.000
становника, након разних болести и епидемије
куге (1838), имао само 12.817 становника. Није
било ниједног цивилног лекара, а услова за
заразне болести и превише: улице прекривене
ђубриштима рашчишћавају стотине кола која
одвозе смеће, куће чатмаре са земљаним
подом, сасвим ретке чесме, а пуно бунара.
Двојица апотекара обављају и лекарске
послове.
Све је ово утицало да Ниш буде један од првих
градова по смртности становника. Због тога је
брзо схваћено да је приоритетни задатак
организовање здравствене службе. Први
организатор био је Војни санитет Србије. Крај
Ћеле-куле основана је Велика нишка војна
болница, а начелник војног санитета био је др
Владан Ђорђевић. Забележимо и имена првих
лекара: др Лаза Стевановић, др Розенберг, др
Д. Поповић, др Станишевски, др Сенкијевич, др
Ђока Димитријевић и др Мичел.
Није прошло много времена , а у граду је већ
било 20 лекара, шест апотекара, 16 лекарских
и осам апотекарских помоћника и 236
болничара.
Све
ове потезе пратило је и неопходно
законодавно уобличавање. Донети су закони о
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народном санитетском фонду, о очувању
здравља народа и други. Залагањем др
Михајла Марковића у Нишу је основан Пастеров
завод.
Током ратних година, 1914. до 1915. Војна
болница
у
Нишу
постаје
највећи
епидемиолошки центар у Србији. Градска
болница основана је 1881. године, а њен први
управник био је др Ђура Гаврић.
Од 1915. године до 1922. званични назив
болнице у Нишу је Нишка окружна болница
првога реда.
Драгоцен је податак који говори о огромном
пожртвовању
свих
који
су
радили
у
здравственој служби тих тешких година и
деценија у Нишу. Од туберкулозе, а посебно од
пегавог тифуса, у Нишу су умрли бројни
лекари, а многи од њих били су из
иностранства. Са пијететом помињемо њихова
племенита имена и земље из којих су дошли да
помогну српском народу: др Абади Сабри из
Каира, др Донелиар Xемс, члан Америчке
мисије, др Ева Месницка из Пољске, др Ернест
Алфред из Швајцарске, др Сергије Кантамиров
Иванович, Рус из Цариграда, др Јован Лигос из
Солуна, др Ева Липницка из Лозане, др
Василије Сергијев Барбошки из Русије, др
Xакрис Теофанов из Грчке, док су др Бек
Херман и др Рудолф Буберле били лекари
заробљеници, који су се определили да помажу
српским ратницима. Једанест лекара је
покосила болест у тренутку када су
испуњавали задатке овог најхуманијег позива.
Дугачак је списак наших лекара који су се
свесно жртвовали због својих болесника.
У рано пролеће 1915. године, од пегавог
тифуса у Нишу је умро велики број истакнутих
личности. Међу њима је био и песник Прока
Јовкић – Нестор Жучни. Када је умирао, крај
његовог узглавља , млади доктор Милош Ђорић
пронашао
је
цедуљицу
са
последњим
стиховима:
“Збогом заувек истино највећа
Зашто ме мучи мисао злослутна?
Ко давни дани прође моја срећа
Збогом заувек жељо апсолутна”
Ове стравичне дане аутентично је описао и
велики светски репортер Џон Рид.

Почетак рада Дома здравља Ниш
Многи ратови на овом тлу односили су
људске
животе,
доносили
болести,
рањенике. Током деценија захтевало се
значајно ангажовање здравствених служби
и несебично залагање лекара и бројног
другог медицинског особља. Све ово време
Ниш је био један од најзначајнијих
здравствених центара. Тако је било и
непосредно после Другог светског рата.
Непосредно пошто је Ниш ослобођен, 14.
октобра 1944. године, предузете су мере за
брзо организовање здравствене службе,
која би ангажовано и систематично
помагала грађанима Ниша, којима је помоћ
била неопходна.
Најпре је основана Среска амбуланта, а
убрзо потом и Дом здравља Среза нишког.
Већ почетком 1945. године у Нишу почињу
да раде Дом здравља “Црвени крст” и Дом
здравља “Бубањ”. Основни задатак Дома
здравља “Црвени крст” био је да настави са
битним смерницама Дома здравља Среза
нишког из кога је израстао, окупљајући
исти медицински кадар, на челу са др
Војиславом – Вовом Петровићем, који је
прихватио дужност управника.
Дом здравља “Бубањ” смештен је у згради
бившег Уреда. Његовом организацијом
било је предвиђено да обухвати комплетну
специјалистичку
службу
некадашње
Градске поликлинике. Први управник овог
Дома био је др Владимир Димитријевић.
Остали су многи записи у штампи,
документи у Историјском архиву, новински
чланци у “Народном листу”, потом у
“Народним
новинама”,
“Политици”,
“Вечерњим новостима” и другим листовима
о огромном ангажовању здравствених
радника у Нишу и околини на збрињавању
Нишлија и бројних других грађана у
суседним подручјима .
Паралелно са здравственом заштитом
бринуло
се
и
о
здравственом
просвећивању, ширењу на сеоско подручје
од Гаџиног Хана, преко Међурова, Кравља,

Малче, Малошишта, Лалинца до Миљковца
и многих других места. Поред неопходних
лекова, здравствене екипе су носиле и
бројне публикације о заштити здравља.
Екипе Дома здравља Ниш сачињавали су,
поред лекара и бабице, сестре нудиље,
болничари и други. У фабрикама и
предузећима у Нишу тих дана је
прегледано десетине хиљада радника.
Паралелно са овом активношћу бринуло се
и о нормативном регулисању здравствених
служби. Организација ових служби тако
постаје ефикаснија и флексибилнија,
рационално се користи здравствени кадар
и брже долази до оних којима је неопходна
помоћ.
До краја маја 1959. године, ова два Дома
здравља, кроз нову организацију, бивају
замењена здравственим станицама као
самосталним здравственим јединицама,
да би се на тај начин било ближе
болесницима. Веровало се, при томе, да ће
се тако деловати много ефикасније.
Показало се да је искуство из времена рада
два Дома здравља било драгоцено за даље
обликовање и деловање. Већ 31. децембра
1962. године Ниш добија нови јединствени
Дом здравља, који обухвата бројне
здравствене
станице
и
амбуланте:
“Расадник”, “Филип Кљајић”, “Ћеле-кула”,
“Бубањ”, “Борис Кидрич”, “12.фебруар”,
“Јелашница”. У састав Дома здравља Ниш
улазе и амбуланте у Горњем Матејевцу и
Горњој Топоници, Завод за хитну помоћ,
Стоматолошка поликлиника, Онколошки
диспанзер .
Кадровска ситуација у новоформираном
Дому здравља Ниш показала се веома
добром за обављање свих сложених
послова ове нове институције, чија је
физиономија почивала на темељима
вишегодишњег послератног искуства у
великом градском центру какав је Ниш,
који је бринуо и о здрављу становника
великог броја околних места.
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Институција,
настала
интеграцијом
наведених установа, представљала је
значајне темеље за даљи рад, захваљујући
чињеници да у њој није било посебних
организационих јединица, осим зубне
амбуланте и ординације опште праксе. О
условима рада новог Дома здравља
најсликовитије говори добро осмишљена
структура кадрова на самом почетку рада.
Поред 20 лекара опште праксе било је и
осам стоматолога, два виша зубара, 47
зубних асистената , 47 средњемедицинских
радника,
три
бабице,
једна
дечја
неговатељица, 32 службеника и 36 других
радника . Дом здравља је имао Раднички
савет од 15 чланова, а први директор био
је др Андрија Ристић. Тада је у Дому
здравља радило 200 радника.
Током
неколико
наредних
година
институцију
обогаћује
придруживање
Диспанзера за мајку и дете и Диспанзера
за жене. Интегришу се, такође и
Здравствена станица “Ратко Павловић” и
Дом здравља у Гаџином Хану. Све ово
утицало је и на повећање броја запослених
радника у Дому здравља, па је њихов број
нарастао на 450 запослених.

поливалентно – патронажна служба
- ООУР Диспанзер за медицину спорта
- ООУР Заједничка служба
- ООУР Основна здравствена служба Гаџин
Хан
Конституисање је обављено 14. марта 1973.
године на основу одлуке о образовању
основних
организација
донетих
на
зборовима радника, а у складу са уставним
амандманима.
Закон о удруженом раду захтевао је даље
трансформисање, тако да је 27. новембра
1978. године Дом здравља удружен у
Сложену организацију удруженог рада
основне здравствене заштите, коју чине
три радне организације на челу са Домом
здравља:
- Дом здравља Ниш
- Завод за медицину рада
- Хитна медицинска помоћ
У периоду од 14. маја 1979. године до 31.
априла 1984. године на месту вршиоца
дужности директора смењивали су се др
Божидар Миленовић и др Ратомир
Ђурашковић.

Развој овако велике и сложене здравствене
институције пратиле су бројне тешкоће.
Поред тога што је кадровски јачан
преузимањем
одговорних
задатака,
суочавао се са просторним, финансијским и
другим проблемима. Показало се да су
драгоцене иницијативе, пре свега оне за
побољшање услова рада, као и решавање
просторних и техничких задатака. У току
У саставу Дома здравља, у овом периоду су 15 година изграђено је више нових
следеће основне организације удруженог објеката, а успело се и са затварањем
финансијских конструкција за изградњу
рада :
још четири. Управо тих година зачела се
идеја за изградњу највећег и најсложенијег
- ООУР Основна здравствена заштите
грађевинског објеката Дома здравља, који
одраслих
би омогућио здравствену заштиту Нишлија,
- ООУР Дечја диспанзерска служба
којих је тада било близу 200.000.
- ООУР Хитна медицинска помоћ
- ООУР Гинеколошка служба
- ООУР Хигијенско-епидемиолошка и

Сложени задаци Дома здравља стално
захтевају трагање за новим просторима и
новом организацијом. Марта 1973. године
Дом здравља постаје Радна организација са
осам основних организација удруженог
рада. На чело ове, практично нове
установе, долази др Милоје Новаковић.
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Бела лепотица
Међу иницијативама које су осмишљаване
у циљу обезбеђења адекватног простора за
пружање примарне здравствене заштите
сигурно је најдрагоценија она, покренута
1977. године о неопходности изградње
посебног здања Дома здравља.
Већ 24. јуна 1978. године постављен је
камен темељац на великом скверу између
Булевара Лењина и улица Војводе
Танкосића и Војводе Мишића. Из године у
годину савладаване су препреке које су
пролонгирале изградњу. Најзад је дошао и
4. новембар 1985. године, када је зграда
Дома здравља Ниш коначно завршена,
после више од седам година рада и још
једне значајне промене у институцији .
Наиме, 31. децембра 1984. године Дом
здравља Ниш се организационо поново
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мења.
Уместо
некадашње
три
организације сада је Дом здравља Ниш
сачињен од осам радних јединица, и то :
- Општа медицина
- Зубно-здравствена заштита
- Дечја диспанзерска служба
- Диспанзер за жене
- Специјалистичка служба
- Диспанзер за медицину спорта и
здравствену заштиту студената
- Хигијенско–епидемиолошка служба и
поливалентна патронажа
- Правно-економски послови и развојно
техничка служба.
Овакву организацију преузима нови
директор др Властимир Митић, када 19.
марта 1985. године долази на чело ове
здравствене институције.

У складу са Законом о јавним службама, у
Скупштини општине Ниш се 27. августа
1992. године усваја нормативни акт, којим
се Радна организација Дома здравља Ниш
конституише у здравствену установу Дом
здравља Ниш. Иако се неке од промена,
које Дом здравља доживљава, чине само
као формалне промене у називима ове
установе, оне су заправо и суштинске и
подразумевају
важна
унутрашња
реструктурирања. За директора је поново
изабран примаријус др Властимир Митић,
а за заменика директора примаријус др
Александар Милићевић. Домом здравља од
тада
управља
Управни
одбор
са
председником мр Милетом Илићем . Већ
веома нарастао град Ниш са 200.000
становника захтева здравствене услуге
великих тимова лекара и другог особља.
Поред бриге о здрављу грађана , коју
обавља у новом здању у улици Војводе
Танкосића 15, здравствене услуге се у
оквиру Дома здравља Ниш врше
и у
здравственим
станицама у граду,
амбулантама на селу, као и нишким

школама
и
“Пчелица”.

предшколској

установи

У складу са све бројнијим потребама и
захтевима модерне медицине Ниш добија
нову
здравствену
станицу
“Душко
Радовић", а адаптирана је и здравствена
станица у Горњој Врежини. Здравствена
култура се значајно шири и стварају се
услови да велики број оних којима је
медицинска помоћ потребна буде ближи
лекарима
и
другим
здравственим
радницима.
Широк спектар пунктова у којима Дом
здравља
пружа
здравствене
услуге
помогао је да само у току једне године
здравствени радници остваре близу осам
милиона неопходних услуга. Ова чињеница
довољно говори о неопходности потребе
да Дом здравља Ниш добије ново
савремено здање, које је објединило многе
службе, на добробит грађана, ширило
здравствену
културу
и задовољило
хумани аспект здравствене заштите ка
коме се током деценија тежило.
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Досадашњи директори

Андрија Ристић

Војислав Милић

1963 - 1968.

1970 - 1973.

Божидар Миленовић

Ратомир Ђурашковић

Властимир Митић

1978 - 1983.

вд. 1983 - 1984.

1985 - 2000.

Димчо Христов

Тугомир Поповић

Драгослав Бошковић

вд 11.2000 - 06.2001.

06.2001 - 02.2002.

2002 - 2004.

Мирјана Миловановић

Милан Манојловић

Војислав Вова Петровић

Владимира Димитријевић

Црвени крст

Бубањ

Милоје Новаковић

1973 - 1977.

Братислав Стојковић

02.2000 - 11.2000.

2004 - 2008.
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2008 - 2012.

Досадашње главне сестре

Бранка Пејић

Милунка Радојловић

1985 - 2000.

Жаклина Митровић

06.2001 - 02.2002.

02.2000 - 11.2000.
2002 - 2004.

Славица Миленковић

Тања Бокић

2004 - 2007.

2007 - 2008.
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Органи Дома здравља Ниш
Управни одбор

доц. др Александар
Митић, председник
Управни одбор је орган управљања Дома
здравља Ниш. Управни одбор има пет
чланова од којих су два члана из реда
запослених у Дому здравља.
Управни одбор Дома здравља Ниш:
- доноси Статут Дома здравља Ниш уз
сагласност Града Ниша
- доноси друге опште акте Дома здравља
Ниш у складу са законом
- одлучује о пословању Дома здравља Ниш
- доноси Програм рада и развоја Дома
здравља Ниш
- доноси финансијски план и годишњи
обрачун Дома здравља Ниш у складу са
законом,
- усваја годишњи извештај о раду и
пословању Дома здравља Ниш
- одлучује о коришћењу средстава Дома
здравља Ниш у складу са законом
- расписује јавни конкурс и спроводи
поступак избора кандидата за обављање
функције директора Дома здравља Ниш
- доноси Пословник о свом раду
- подноси оснивачу Годишњи извештај о
резултатима рада Дома здравља Ниш
- обавља и друге послове утврђене законом и
Статутом.

Управни одбор чине следећи чланови:
- доц. др Александар Митић, председник
- спец. др мед. Јулијана Аранђеловић,
заменик председника
- спец. др мед. Милан Станојковић, члан
- спец. др мед. Чедо Михајловић, члан
- вмс Драгана Вељковић, члан.
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Надзорни одбор

др Милан Николић
председник
Надзорни одбор Дома здравља Ниш обавља
надзор над радом и пословањем Дома
здравља.
Надзорни одбор Дома здравља Ниш има три
члана од којих је један члан из реда
запослених у Дому здравља, а два члана су
представници оснивача.
Надзорни одбор Дома здравља Ниш:
- разматра годишњи и шестомесечни
извештај о раду у пословању Дома здравља
Ниш и извештај о финансијском пословању
- врши увид у спровођење закона и других
прописа у вези са финансијским пословањем
Дома здравља Ниш
- врши увид у спровођење одлука Управног
одбора Дома здравља Ниш
- доноси Пословник о свом раду
- обавља и друге послове утврђене законом и
овим Статутом
Надзорни одбор подноси оснивачу Годишњи
извештај о извршеном надзору.

Надзорни одбор чине следећи чланови:
- др Милан Николић, председник
- др сци. мед. Гордана Грујић Илић, заменик
председника
- доц. др Стево Лукић, члан.

Стручни органи Дома здравља Ниш
- Стручни колегијум
- Стручни савет

- Етички одбор
- Комисија за унапређење квалитета рада

Стручни колегијум
Стручни колегијум је стручно тело које
разматра и усваја стручне и доктринарне
ставове Дома здравља Ниш.

Стручном колегијуму председава директор
Дома здравља, а у његовом одсуству
помоћник директора за медицинску
делатност.

Стручни
колегијум
чине
директор,
помоћници директора, шеф кабинета
директора, начелници служби и главна
сестра Дома здравља Ниш:
- доц. др Милорад Јеркан, директор Дома
здравља Ниш
- прим. др Радован Михајловић, помоћник
директора за медицинску делатност
- доц. др Јасмина Ранковић, помоћник
директора за организациона и стручна питања
- дипл. правник Ивана Станковић, помоћник
директора за правне послове
- дип. економиста Бранка Буквић, помоћник
директора за економско-финансијске послове
- дипл. економиста Данијела Нешић, шеф
кабинета директора, начелник Одељења
набавке, медицинске информатике и социјалне
медицине и техничке послове
- дипл. еконимиста Катарина Шпелетић,
начелник Одељења за правне и економскофинансијске послове,
- мр сци. мед. Данијела Цветковић, начелник
Службе за здравствену заштиту одраслих и в.д.
начелник
Службе
за
лабораторијску

дијагностику
- др сци. мед. Гордана Грујић Илић, начелник
Службе за здравствену заштиту деце и
школске деце
- спец. др мед. Душан Симић, начелник Службе
за здравствену заштиту жена
- спец. др мед. Зорана Медаров, начелник
Службе за стоматолошку здравствену заштиту
- спец. др мед. Соња Станојевић, прим,
начелник Службе за физикалну медицину и
рехабилитацију,
- спец. др мед. Светлана Костић, начелник
Службе поливалентне патронаже
- спец. др мед. Братислава Шарац, прим,
начелник Службе за кућно лечење, медицинску
негу и палијативно збрињавање
- спец. др мед. Бобан Павловић, начелник
Службе за радиолошку дијагностику
- спец. др мед. Марина Ђорђевић, начелник
Службе за специјалистичко - консултативне
делатности
- вмс Весна Јоцић, главна сестра Дома здравља
Ниш.
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Стручни колегијум Дома здравља Ниш

Руководство Дома здравља Ниш
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Стручни савет
Чланови Стручног савета су здравствени
радници са високом стручном спремом,
које на предлог служби Дома здравља Ниш
именује директор.
У раду Стручног савета учествује и главна
сестра Дома здравља Ниш.
Стручни савет:
- разматра и одлучује о питањима стручног
рада Дома здравља Ниш
- предлаже програм стручног рада, као и
стручног развоја Дома здравља Ниш
- предлаже план стручног усавршавања
здравствених радника и здравствених
сарадника
- предлаже план за унапређење квалитета
стручног рада у Дому здравља Ниш
- прати и организује спровођење унутрашње
провере квалитета стручног рада у Дому
здравља Ниш
- доноси Пословник о свом раду
- обавља и друге послове утврђене Статутом
Дома здравља Ниш.
Стручни савет чине следећи чланови:

спец. др мед. Малина Станишић, прим.
председник
специјалиста опште медицине
Стручни савет је саветодавно
директора и Управног одбора.

тело

Стручни савет има девет чланова, од којих
два
члана
предлаже
Служба
за
здравствену заштиту одраслих, а седам
чланова предлажу остале службе.
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- спец. др мед. Малина Станишић, прим,
председник
- спец. др мед. Мирко Ђурић, заменик
председника
- спец. др мед. Миодраг Савовић, члан
- спец. др мед. Весна Вуковић-Игов, члан
- спец. др мед. Милена Ђукић, члан
- спец. др мед. Бобан Павловић, члан
- др сци. мед. Светлана Каменов, члан
- спец. др мед. Соња Станојевић, прим,
члан
- спец. др мед.
Драгана Николић–
Гроздановић, прим, члан
-вмс Весна Јоцић, члан.

Етички одбор
Број чланова Етичког одбора је седам, од
којих су пет из реда запослених Дома
здравља и два представника грађана.
Задаци Етичког одбора су да:

спец. др мед. Виолета Илић, прим.
председник
специјалиста опште медицине
Етички одбор Дома здравља Ниш је стручно
тело које прати пружање и спровођење
здравствене
заштите
на
начелима
професионалне етике.
Директор Дома здравља Ниш именује
Етички одбор на предлог Стручног савета
Дома здравља Ниш.

- прати и анализира примену начела
професионалне
етике
у
обављању
здравствене делатности
- прати и анализира етичност односа
између
здравствених
радника
и
пацијената, посебно у области давања
сагласности пацијента за предложену
медицинску негу
- прати, анализира и даје мишљење о
примени начела професионалне етике у
превенцији,
дијагностици,
лечењу,
рехабилитацији, истраживању, као и о
увођењу нових здравствених технологија
доприноси
стварању
навика
за
поштовање
и
примену
начела
професионалне
етике
у
обављању
здравствене делатности
- врши сталну саветодавну функцију по
свим питањима у обављању здравствене
заштите
- разматра и друга етичка питања у
обављању делатности Дома здравља Ниш
- доноси Пословник о свом раду.
Етички одбор чине следећи чланови:
- спец. др мед.
Виолета Илић, прим,
председник
- спец. др мед.
Снежана Стоилковић,
заменик председника
- спец. др мед. Зоран Станковић, члан
- мр сци.мед. Душица Михајловић, члан
- спец. др мед. Петар Николић, члан
- дипл. правник Љубиша Миљковић, члан
- дипл. правник Лидија Грубишић, члан.
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Комисија за унапређење квалитета рада
подједнако укључити све интересне групе,
кориснике, даваоце здравствених услуга,
финансијере и доносиоце одлука на свим
нивоима. Препознат је значај организације у
целини, као и улога менаџмента и читавог
процеса рада, а не само појединачно
даваоца здравствених услуга.
Влада Републике Србије донела је Стратегију
за унапређење квалитета здравствене
заштите и безбедности пацијената којом се
тежи достизању највишег нивоа квалитета
рада и безбедности пацијената, а којом се
дефинишу пет стратешких циљева:

спец. др мед. Ватрица Премовић
председник комисије
специјалиста опште медицине
специјалиста медицинске информатике
Квалитет здравствене заштите је препознат
као једна од најважнијих карактеристика
система здравствене заштите. Стално
унапређење квалитета рада и безбедности
пацијената су саставни део свакодневних
активности здравствених радника и свих
других запослених у здравственом систему.
Стално унапређење квалитета представља
континуирани процес чији је циљ достизање
вишег нивоа ефикасности и успешности у
раду, као и веће задовољство корисника и
давалаца здравствених услуга.
Стално унапређење квалитета, захтева
увођење културе квалитета која ће
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- стварање услова да корисници буду у
средишту система здравствене заштите
- унапређење стручног знања здравствених
радника и подизање свести о значају сталног
унапређења квалитета здравствене заштите
и развијање специфичних знања и вештина
- стварање услова који промовишу културу
сталног унапређења квалитета здравствене
заштите и безбедности пацијената у
здравственим установама
- обезбеђивање сигурности, безбедности и
исплативости здравствених технологија
- обезбеђивање финасијских подстицаја за
стално унапређење квалитета здравствене
заштите и безбедности пацијената.
Стално унапређење квалитета здравствене
заштите заснива се на вредностима које су
уграђене у концепт квалитета рада и
усвојене у свакодневној пракси здравствених
установа. То су: усмереност на корисника,
безбедност, делотворност, правовременост,
ефикасност и правичност.
У Дому здравља Ниш организована је
Комисија за унапређење квалитета рада,
која ради у саставу:
- Спец. др мед. Ватрица Премовић,
председник комисије
- Др сци. мед. Гордана Грујић Илић, члан
- Спец. др мед. Снежана Пејчић, члан
- Спец. др мед. Љиљана Савић, члан
- Спец. др мед. Душан Симић, члан.

Дом здравља Ниш данас
здравствене заштите и померање фокуса
са куративне на превентивну медицину,
представљају
неке
од
кључних
детерминанти
у
процесу
реформе
примарне здравствене заштите у периоду
који је пред нама. Јасан стратешки правац
и дефинисање "правих" организационих
циљева, предуслови су за трансформацију
Дома здравља Ниш у здравствену установу
која се континуирано мења, пратећи
потребе корисника здравствене заштите и
излазећи им у сусрет. Дом здравља Ниш,
као једна од већих установа овог типа у
држави,
уз
коришћење
адекватних
људских, материјалних и других ресурса са
правом очекује да буде регионални лидер
у процесу изградње окружења које ће
постизање
максималних
Оснаживање улоге Дома здравља као омогућити
"чувара капије" према вишим нивоима организационих резултата.

Велики помаци на пољу права корисника
здравствене заштите са једне и пораст
глобалног оптерећења болестима са друге
стране, пред све здравствене системе,
доносиоце одлука и креаторе здравствене
политике стављају велики изазов стварање здравствених система високог
учинка. Од таквог система се очекује да
буде делотворан, окренут ка пацијенту и
да омогући висок степен безбедности
корисника
здравствене
заштите,
доступност, ефикасност и правичност.
Посебну одговорност у овом процесу имају
установе које пружају услуге на нивоу
примарне здравствене заштите, пре свих,
домови здравља.
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Делатност Дома здравља Ниш
и унутрашња организација
Дом здравља Ниш обавља здравствену малигних и других масовних незаразних
делатност на примарном нивоу који болести
- спречавање, откривање и лечење болести
обухвата:
уста и зуба
- заштиту и унапређење здравља, спречавање - патронажне посете, лечење и
и рано откривање болести, лечење и рехабилитацију у кући
рехабилитацију оболелих и повређених - рехабилитација деце и омладине са
грађана
сметњама у телесном и душевном развоју
- превентивну здравствену заштиту групација - заштиту менталног здравља
становништва
изложених
повећаном - палијативно збрињавање
ризику
обољевања,
као
и
осталог - друге послове утврђене законом.
становништва у складу са посебним
програмима
Да би Дом здравља Ниш одговорио
- здравствено васпитање, саветовање за задацима, организован је у модерну
очување и унапређење здравља
институцију која успешно користи светска
- спречавање, рано откривање и контролу медицинска искуства.
Услуге корисницима здравствене заштите пружају се кроз рад једанаест служби:
-

Служба
Служба
Служба
Служба
Служба
Служба
Служба
Служба
Служба
Служба
Служба

за здравствену заштиту одраслих
за здравствену заштиту деце и школске деце
за здравствену заштиту жена
стоматолошке здравствене заштитите
за специјалистичко-консултативне делатности
за лабораторијску дијагностику
за радиолошку дијагностику
за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање
поливалентне патронаже
за физикалну медицину и рехабилитацију и
за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.

Ове службе функционишу у централном објекту и у шездесет пет пунктова у граду и
селима.
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Служба за
здравствену заштиту одраслих

Начелник
Мр сци. мед. Данијела Цветковић
специјалиста опште медицине

Главна сестра
Ивана Живковић
виша медицинска сестра
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Бави се унапређењем, очувањем здравља и Доње Међурово , Велепоље и Пасјача
4. одељење “Ратко Павловић” са девет
лечењем одраслог становништва.
Служба је организована кроз рад пет здравствених станица и амбуланти:
Ратко Павловић, Лира, Доња Врежина,
одељења:
Црвена звезда, Горњи Матејевац, Горње
1.
одељење “Централни објекат” са Међурово, Горња Врежина, Каменица и
Центром за превентивне здравствене Малча
услуге
5. одељење “Душко Радовић” са десет
2. одељење “Дванаести фебруар” са девет здравствених станица и амбуланти:
Душко Радовић, Нишка Бања, Никола
здравствених станица и амбуланти:
Дванаести фебруар, Дуваниште, Делијски Тесла, Брзи Брод, Јелашница, Прва Кутина,
Вис, Бранко Бјеговић, Суповац, Доња Милка Протић, Сићево, Островица и
Габровац
Трнава, Горња Топоница, Хум, Трупале
3.
одељење
“Бубањ”
са
десет
здравствених станица и амбуланти:
Бубањ, Чаир , Расадник, Ледена стена,
Ново Село, Поповац, Медошевац

Служба ради у централниом објекту Дома
здравља Ниш и 38 здравствених станица и
амбуланти на територији града Ниша

Одељење “Централни објекат”
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Од августа 2007. године служба ради по
принципу изабраног лекара који је задужен
да:
- организује и спроводи мере на очувању и
унапређењу
здравља
појединаца
и
породице
- ради на откривању и сузбијању фактора
ризика за настанак болести, односно, на
спровођењу скрининг програма у складу с
посебним програмима донетим у складу са
овим законом
- врши дијагностику и благовремено
лечење пацијената
- указује хитну медицинску помоћ
- упућује пацијента у одговарајућу
здравствену установу према медицинским
индикацијама,
односно
код
лекара
специјалисте и усклађује мишљења и
предлоге за наставак лечења пацијента
- прописује лекове и медицинска средства;
- спроводи здравствену заштиту из области

менталног здравља
- упућује пацијента на секундарни и
терцијарни ниво
- обавља и друге послове у складу са
законом
- даје оцену о здравственом
стању
осигураног лица и упућује осигурано лице
на оцену радне способности, односно
инвалидности, у складу са Законом
- утврђује дужину привремене спречености
за рад због болести и повреде осигураника
до 30 дана спречености за рад.
У служби ради 100 лекара и
140
медицинских сестара.
Медицински кадар је високо едукован и
чине га четири магистра, 24 примаријуса,
57 лекара специјалиста опште медицине,
25 доктора медицине, 37 сестара са вишом
и високом стручном спремом и 103 сестре
са средњом медицинском школом.

Одељење “Дванаести фебруар”
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У Служби за здравствену заштиту одраслих
обавља се:
1. реализација превентивних прегледа
- систематски преглед
- скрининг на колоректални карцином
- скрининг на депресију
- скрининг на кардиоваскуларне болести
- скрининг на дијабетес
- скрининг на хипертензију
- индивидуални здравствено васпитни рад
- пружање савета телефоном
- рад у малој групи
- спровођење имунизације
2. спровођење куративних прегледа
- постављање радне дијагнозе
- писање упута за евентуалне даље
дијагностичке или терапијске поступке
- анализа и завођење постојеће медицинске
документације
- вођење привремене спречености за рад
- вођење евиденције о свему урађеном
- попуњавање обрасца за оцену радне

способности
- пријава масовних незаразних болести
- пријава заразних болести
- пријава насиља у породици и попуњавање
посебног
Протокола
Министарства
здравља, специјална брига о жени у том
смислу
- пружање могућности осигуранику да буде
донатор органа и добије одмах донаторску
картицу, или пак забрани узимање органа
и ткива
- давање свих потребних информација
осигуранику
- издавање лекарских уверења
- попуњавање повредне листе
- праћење и тумачење Листе лекова и
помагала
- откривање и пријављивање нежељених
реакција на лекове
- давање налога за транспорт пацијента
- пружање хитне и неодложне помоћи
- примена постојећих Клиничких путева
- издавање извода из здравственог картона
за потребе социјалних давања и права.

Одељење “Бубањ”
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У Служби за здравствену заштиту одраслих
функционишу и два инфузиона центра у
којима
пацијенти
могу
да
приме
инфузиону,
интравенску
и
интрамускуларну терапију:
- Инфузиони центар ’’Чаир’’ који ради 365
дана годишње од 07:00 до 20:00 часова
- Инфузиони центар ’’Никола Тесла’’, који
ради радним данима од 07:00 до 20:00
часова.
На овај начин се излази у сусрет
корисницима
здравствене
заштите,
имајући у виду да инфузиона терапија
представља наставак болничког лечења.
Служба за здравствену заштиту одраслих
за време викенда и празника, током целе
године, обезбеђује примарну здравствену
заштиту
становницима Града Ниша и
околине, дежурством у два објекта:
- Централном објекту Дома здравља Ниш

функционише Инфузиони центар

Превентивне активности реализују се кроз
рад:
- Центра за превентивне здравствене
услуге
- Саветовалишта за дијабетес.
Центар за превентивне здравствене услуге
бави се превенцијом хроничних незаразних
болести, пре свега превенцијом болести
срца и крвних судова, шећерне болести и
малигних болести. Свој рад спроводи у
самом објекту, али и на терену у локалној
заједници, сеоској средини, предузећима и
установама, на трговима, парковима и др.
На овај начин обезбеђуе се
боља
доступност превентивних здравствених
услуга становништву а самим тим и рано
откривање и лечење хроничних незаразних
болести.

- Здравственој станици ’’Чаир’’ у којој

Одељење “Ратко Павловић”
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У
оквиру
Центра
за
превентивне
здравствене услуге ради Саветовалиште за
дијабетес. Циљ рада Саветовалишта за
дијабетес је: подршка контроли дијабетеса,
превенција
компликација
код
особа
оболелих од дијабетеса; превенција
дијабетеса код особа са високим ризиком
да оболе од дијабетеса.
Саветовалиште
за
дијабетес
води
мултидисциплинарни тим кога чини:
- специјалиста опште медицине
- специјалиста интерне медицине
- специјалиста хигијене
- виша медицинска сестра
- виши дијететичар нутрициониста.
Служба за здравствену заштиту одраслих
активно учествује у информисању

јавности, ради на мотивацији
становништва за бригу о свом здрављу.
Служба за здравствену заштиту одраслих
је научно наставна база Медицинског
факултета. У ову службу упућују лекаре
ради обављања општег стажа
као и
специјалистичког
стажа
из
опште
медицине.
Лекари и медицинске сестре Службе за
здравствену заштиту одраслих од 2011.
године активно учествују у реализацији
континуиране медицинске едукације у
Дому здравља Ниш, било као предавачи
или слушаоци и присуствују бројним
конгресима и симпозијумима у земљи и
иностранству.

Одељење “Душко Радовић”
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Запослени у Служби
за здравствену заштиту одраслих
Магистри опште медицине
Цветковић Данијела
Дачић Душица
Пешић Љиљана
Ђорђевић Жунчић Снежана
Примаријуси опште
медицине
Алексић Славица
Аранђеловић Слађана
Богдановић Весна
Бошковић Маја
Ерић Јовановић Радојка
Илић Виолета
Јанковић Јелица
Јоцић Љиљана
Јоксимовић Стевановић
Драгана
Манов Димов Радмила
Милић Душица
Миљковић Слађана
Милованчевић Нада
Митић Слађана
Ниновић Драгана
Пејчић Снежана
Рајковић Биљана
Ракић Бисерка
Симоновић Љубинка
Станишић Малина
Станковић Гордана
Стојановић Зоран
Стојковић Ивана
Вељковић Наташа
Специјалисти опште
медицине
Цветановић Ивана
Цветичанин Мила
Цветковић Димитријевић
Снежана
Дељанин Радица
Димитријевић Снежана
Дужанић Драгана
Христов Митић Луција
Илић Ранђеловић Јасмина
Јанковић Славољуб
Јоцић Наташа
Китановић Смиљана
Козуб Татјана

Максимовић Мирјана
Максимовић Весна
Маринковић Љубинка
Марјановић Ана
Марјановић Мариола
Марковић Јелена
Матић Душица
Михајловић Чедо
Милановић Јасна
Милентијевић Горан
Миљковић Милунка
Милојковић Здравко
Милошевић Лела
Милошевић Слађана
Митровић Љиљана
Митровић Татјана
Младеновић Небојша
Никетић Милица
Николић Гордана
Николић Гордана
Николић Ната
Перишић Драган
Петровић Сунчица
Поповић Радмила
Поповић Зоран
Поповић Зорица
Радивојевић Верица
Радосављевић Александар
Рајовић Горица
Ранковић Радмила
Симић Данијела
Станковић Милица
Стефановић Вера
Столић Александра
Стругаревић Драгана
Ступар Светлана
Тасић Слађана
Васковић Данијела
Вуга Љиљана
Вуковић Игов Весна
Живадиновић Десанчић
Лидија
Живковић Светлана
Ђорђевић Томислав

Медан Мирјана
Младеновић Тања
Окичић Јелена
Поповић Драгана
Ракић Милош
Танасковић Јелица
Томић Бранислава
Тркуља Јелена
Вилимоновић Љиљана
Ђокић Радица
Ђорђевић Анита
Ђурђановић Снежана
Доктори медицине на
специјализацији из опште
медицине
Антонијевић Соња
Миљковић Јелена
Више медицинске сестре техничари
Дамњановић Ивана
Глигоријевић Драгана
Илић Милан
Илић Сања
Јовановић Горан
Мицов Валентина
Миљковић Сузана
Митић Соња
Николић Наташа
Павловић Сузана
Ранђеловић Ивана
Савић Горица
Симић Марко
Спасић Мирјана
Стаменковић Ирена
Стојановић Ивана
Тафић Сузана
Златковић Снежана
Живковић Ивана
Ђокић Живана
Виши дијететичари

Доктори медицине
Цветковић Ивана
Цветковић Оливера
Ицић Мирослав
Јовановић Бојана
Јовановић Јовица

Јовић Снежана
Милошевић Јелена
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Медицинске сестре техничари
Цекић Зорица
Цветановић Јелена
Цветковић Рада
Цветковић Слађана
Цветковић Татијана
Денчић Гордана
Димитријевић Јелена
Димитријевић Мирјана
Драгојевић Љиљана
Гешевић Биљана
Гоцић Сунчица
Гојковић Весна
Илић Љиљана
Илић Тања
Илић Весна
Јанковић Олга
Јанковић Снежана
Јоцић Милена
Јоцић Милош
Јовановић Бисерка
Јовановић Данијела
Јовановић Јасмина
Јовановић Мирјана
Јовановић Силвана
Кићановић Лидија
Костић Мирјана
Крстић Лала
Лазовић Миланка
Лилић Зорица
Ловић Татјана
Малагић Снежана
Маринковић Драгослав
Марковић Ивана
Марковић Слађана
Мартиновић Оливера
Михајловић Наташа
Миладиновић Бојана
Миладиновић Драгана
Миленковић Јелена
Миленковић Весела
Миленковић Весна
Миленковић Виолета
Миленовић Маја
Милетић Јелена
Милев Милка
Миљковић Драгана
Миљковић Јелица
Милојковић Горица
Милошевић Станка
Митић Горица
Митић Јелена
Митић Зорица
Митровић Љиљана
Мишић Марина
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Младеновић Весна
Мустафић Андрија
Нешић Бистрица
Нешић Грана
Никодијевић Марија
Николић Дејан
Николић Маја
Николић Слађана
Новаковић Марија
Панчић Марија
Перишић Верица
Петковић Гордана
Петровић Јагодинка
Петровић Снежана
Петровић Стојанка
Пешић Александра
Пећанац Карина
Поповић Драгослава
Поповић Славица
Поповић Вукосава
Раденковић Лелица
Радивојевић Снежана
Радоичић Љиљана
Радоичић Виолета
Рајковић Мира
Ристовић Лидија
Савић Јелена
Сибиновић Виолета
Спасић Марица
Спасић Марина
Стаменковић Анита
Стаменковић Наташа
Станковић Емилија
Станковић Гордана
Станковић Виолета
Станковић Живка
Станојевић Драгана
Станојевић Слађана
Ставров Нада
Стоиљковић Соња
Стојановић Мирјана
Стојановић Татјана
Стојковић Милијана
Тасић Душица
Тасић Јасмина
Тасковић Јелена
Тешић Милица
Тодоровић Дивна
Тошић Снежана
Васиљевић Лидија
Васић Лидија
Величковић Нада
Веселиновић Марина
Златковић Добрила
Живковић Биљана
Живковић Славица
Ћирић Љиљана

Чанчар Ивана
Ђокић Слађана
Ђорђевић Душица
Ђорђевић Јадранка
Ђурђановић Снежана
Администратор
Богдановић Душица
Хигијеничари
Анђелковић Марија
Анђелковић Весна
Богдановић Слађана
Богосављевић Сузана
Димитријевић Слађана
Гмитровић Гордана
Игић Наташа
Игњатовић Нада
Илић Гордана
Јакшић Славица
Јовановић Славица
Коцић Светлана
Лилић Светлана
Марковић Сања
Милетић Душанка
Милијић Сузана
Митић Данијела
Митић Милијана
Митровић Гордана
Николић Слађана
Павловић Виолета
Перић Мирослава
Петровић Драгиња
Ранђеловић Тања
Ранђеловић Весна
Ристић Марина
Сеферовић Ивана
Стаменковић Весна
Станковић Светлана
Станојић Слађана
Стевановић Озренка
Стојановић Душица
Стојановић Мирјана
Стојановић Снежана
Стојановић Весна
Стојковић Јасмина
Стојковић Славица
Вељковић Лидија
Вучковић Ана
Живановић Видинка
Живковић Драгана
Ђокић Катица
Ђорђевић Олга
Ђорђевић Славица
Ђорђевић Зорица
Ђурић Славица

Служба за
здравствену заштиту деце и школске деце

Начелник
Др сци. мед. Гордана Грујић Илић
специјалиста педијатрије

Главна сестра
Јелена Држајић
виша медицинска сестра
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Бави се унапређењем, очувањем здравља и васпитање који су утврђени као право из
лечењем деце и школске деце, од рођења обавезног здравственог осигурања
- обавља имунизацију деце одређеног
до 18 година живота.
узраста на основу Закона о заштити
становништва од заразних болести
Служба је организована кроз рад:
- одељења за предшколску децу са 25 - обавља прегледе, дијагностикује и лечи
- упућује на консултативне прегледе и на
педијатара
- одељења за школску децу са 19 виши ниво здравствене заштите (болнице,
клинике)
педијатара
- упућује на бањско климатско лечење,
Служба ради у централном објекту Дома прописује лекове и медицинско-техничка
при
чему
води
уредно
здравља и девет здравствених станица у помагала
свих пет општина града Ниша и две медицинску документацију.
школске амбуланте
У Служби раде 44 педијатра, 77
Од августа 2007. године служба ради по педијатријских сестара, три логопеда и три
принципу изабраног лекара који је задужен психолога. Медицински кадар је високо
едукован и чине га три доктора наука,
да:
- организује и спроводи мере на очувању и један магистар, пет примаријуса и осам
педијатријских сестара са вишом и високом
унапређењу здравља осигураника
- открива и сузбија факторе ризика за стручном спремом.
настанак болести
- обавља превентивне прегледе, мере и На специјализацији из педијатрије је осам
поступке
укључујући
и
здравствено лекара.
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Превентивни рад организован је кроз рад
четири саветовалишта.
1. Саветовалиште за развојне проблеме
Садржај рада саветовалишта је:
- подстицање свих аспеката развоја детета
у најранијем детињству
- промоција, заштита и унапређење раног
развоја детета и пружање пуне подршке
остварењу права детета
- рано откривање пренаталних,
антенаталних, парталних и постнаталних
фактора ризика
- ултразвучна дијагностика централног
нервног система беба
- примена одговарајућих скрининга и
процена развоја
- откривање фактора ризика: околинских,
карактеристика детета, социјалне средине,
карактеристике мајке, оца, породице и
шире заједнице
- повећање отпорности на стресове:
способност да се суочи,
превазиђе и
промени негативни утицај.

3. Кардиолошко саветовалиште
Кардиолошко саветовалиште има за циљ:
- да се идентификују деца са наследним
оптерећењем за прерану појаву фактора
ризика атеросклерозе и исхемијске болести
срца
- превенцију и откривање артеријске
хипертензије,
хиперлипопротеинемија,
гојазности
- праћење деце са тегобама од стране
кардиоваскуларног система, откривање
тегоба, узрока, отклањање и лечење.
У оквиру саветовалишта прихватају се и
деца која се активно баве спортом ради
ултразвучног прегледа, или због тегоба
које су се појавиле у току активног
бављења спортом.
4. Пулмолошко саветовалиште

Пулмолошко саветовалиште прати децу са
алергијским болестима и проблемима
дисајних путева. У посебно издвојеном
2. Саветовалиште за младе
кабинету ради се спирометрија и врши
едукација родитеља и деце о правилној
Садржај рада Саветовалишта за младе примени инхалаторних лекова, о неговању
чини промоција здравих стилова живота и добрих стилова живота.
здравствено
васпитање
младих
за
спречавање ризичних облика понашања. Служба за здравствену заштиту деце и
Програм и методологија у раду су школске деце је и научно наставна база
јединствени и у раду се користе смернице Медицинског факултета. У њу се упућују и
Министарства здравља Републике Србије, лекари на специјализацији из педијатрије
Републичког
центра
за
планирање да одређено време стажа проведу
у
породице, Института за здравствену служби, да се едукују, да се упознају са
заштиту мајке и детета Србије, издата уз радом и проблемима рада у примарној
подршку UNICEF-a.
здравственој заштити.

Саветовалиште за младе Дома здравља
Ниш има мултидисциплинаран приступ у
раду и обухвата:
- здравствено васпитни рад са
адолесцентима узраста 10 до 19 година
- индивидуални саветодавни рад са
специјалистом педијатрије, гинекологије,
психологом, медицинском сестром и
другим здравственим радницима који се
укључују по потреби
- психолошку подршку адолесцената.
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Што се тиче едукације, педијатри одлазе
на конгресе, предавања, симпозијуме, у
земљи и иностранству. Активно учествују и
у оквиру континуиране едукације у Дому
здравља Ниш, било као предавачи или
слушаоци.
Поред лекара, у програм континуиране
едукације су укључене и педијатријске
сестре. Истакле су се својим радовима на
конгресима, а и као предавачи у оквиру
континуиране едукације у самом Дому
здравља Ниш.

Одељење за предшколску децу

Одељење за школску децу
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Запослени у Служби
за здравствену заштиту деце и школске деце
Доктори наука из педијатрије
Грујић Илић Гордана
Каменов Светлана
Магистар педијатрије
Вагаја Михаило
Примаријуси педијатрије
Делчев Мирослава
Костић Зорица
Марковић Биљана
Николић Снежана
Стефановић Слађана
Специјалисти педијатрије
Антић Гордана
Бачанин Драгица
Бонић Јадранка
Бранковић Софија
Димитријевић Кикић Верица
Динић Соња
Илић Весна
Ивановић Снежана
Јовановић Цица
Јовић Гордана
Миладиновић Марица
Миленковић Ирена
Миленовић Милорад
Миљковић Предраг
Милојевић Јасмина
Мршић Десанка
Николић Емилија
Николић Милена
Николић Тијана
Обрадовић Весна
Петровић Анђица
Петровски Вања
Раденовић Смиља
Ранчић Слађана
Ранђеловић Марина
Стојановић Љубинка
Стојановић Слободанка
Стојковић Нела
Стојковић Сташко
Тодоровић Марија
Тодоровић Весна
Трајковић Татјана
Здравковић Снежана
Живић Светлана
Ђелић Бобан
Ђорђевић Гордана
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Доктори медицине на
специјализацији из
педијатрије
Добросављевић Александра
Гоцић Петра
Ранковић Марија
Стоиљковић Светлана
Тиодоровић Данијела
Томовић Маја
Златковић Милица
Дипломирани дефектолозилогопеди
Кандић Снежана
Миленковић Снежана
Живадиновић Драгана
Дипломирани психолози
Петковић Миленовић Милена
Ђорђевић Јелена
Ђорђевић Миодраг
Више медицинске сестре техничари
Држајић Јелена
Крстић П. Драгана
Петковић Анита
Петковић Маја
Петровић Виолета
Радосављевић Татјана
Стошић Нинослава
Зекић Драгана
Педијатријске сестре
Богојевић Виолета
Бојанић Снежана
Булатовић Јелица
Цекић Јасмина
Цветковић Горица
Цветковић Славица
Димитријевић Марта
Филиповић Ана
Гоцић Снежана
Гогић Јаворка
Игњатовић Црнатовић Драгана
Илић Јелена
Илић Златица
Јанковић Весна
Јевтић Душица
Јовановић Снежана
Китановић Јадранка
Китановић Лидија
Којадиновић Душица

Костадиновић Драгана
Крстић Т. Драгана
Марковић Снежана
Марковић Татјана
Миладиновић Снежана
Милићевић Снежана
Милутиновић Светлана
Митић Бранка
Митић Славица
Митровић Јелена
Митровић Сузана
Николић Биљана
Панић Ивана
Павловић Драгана
Павловић Слађана
Перишић Светлана
Петровић Марина
Петровић Соња
Протић Драгана
Радомировић Ана
Радосављевић Слађанка
Ранђеловић Весна
Ристић Данијела
Савић Снежана
Симић Мирослава
Спасић Јасмина
Спасић Слађана
Станковић Драгана
Станковић Драгана
Стевановић Тијана
Стојановић Биљана
Стојановић Душица
Стојановић Славена
Стојиљковић Драгана
Трајковић Снежана
Тричковић Радица
Васковић Елизабета
Вукићевић Соња
Здравков Зденка
Здравковић Славка
Живадиновић Наташа
Живковић Марија
Живковић Савић Словенка
Ћосић Весна
Ђокић Нада
Ђорђевић Ивана
Ђорђевић Мирјана
Ђорђевић Славица
Ђорђевић Валентина
Хигијеничари
Антић Драгана
Анђелковић Иванка
Денић Зорица
Живковић Маријана
Ђокић Аница
Ђорђевић Соња

Служба за
здравствену заштиту жена

Начелник
Спец. др мед. Душан Симић
специјалиста гинекологије и акушерства

Главна сестра
Ружица Милетић
акушерска сестра

51

Бави се превентивним радом, како кроз 1. Саветовалиште за труднице
индивидуални здравствено васпитни рад
тако и пружањем услуга у оквиру - Радом овог саветовалишта трудницама је
саветовалишта.
омогућен најадекватнији начин контроле
трудноће
кроз
редовне
прегледе,
Основни циљ и задатак службе је најсавременију ултразвучну дијагностику и
унапређење, пре свега репродуктивног али савете лекара
и општег здравља жене.
Саветовалиште
има
профилактички
карактер, трудницама пружа упутства за
У остваривању тих задатака и циљева исхрану, живот и рад у току трудноће.
несебично се ангажују сви субјекти службе У оквиру саветовалишта организована је и
у свакодневном тимском раду, по систему психофизичка припрема трудница која
лекар - сестра, у адекватно опремљеним предвиђа теоријску и практичну наставу.
ординацијама и саветовалиштима.
У оквиру теоријског дела трудницама је
дата могућност сусрета и разговора са
Кадровски потенцијал службе чини:
гинекологом, педијатром, стоматологом,
- 13 специјалиста гинекологије и
нутриционистом, као и службом патронаже
акушерства
и епидемиологије. У току практичног дела
- 23 акушерске сестре
спроводи се
активна едукација, која
- три сестре са вишом стручном спремом
подразумева вежбе дисања и припреме за
- четири спремачице.
активну сарадњу са бабицама и акушерима
Један лекар је са звањем магистра у моменту порођаја.
гинекологије и акушерства, док је један Рад
саветовалишта
подразумева
и
лекар на докторским студијама.
обилазак породилишта у циљу адекватне
припреме за најрадоснији тренутак у
Поред гинеколошких ординација, служба животу једне жене.
обухвата:
- цитолошку лабораторију
2.
Саветовалиште
за
планирање
- лабораторију за труднице
породице и заштиту репродуктивног
- ординацију за мале хируршке
здравља
интервенције
- два кабинета за ултразвучну дијагностику У оквиру овог саветовалишта кориснице
- колпоскопски кабинет
здравствених услуга добијају информације
- просторију за психофизичку припрему
о најсавременијим методама контрацепције
трудница
и планирању породице.
- кабинет за кардиотокографију.
Рад саветовалишта подразумева и активну
Од савремене опреме служба поседује два улогу гинеколога у оквиру посебног
ултразвучна апарата новије генерације и Саветовалишта за адолесценте и заштиту
два видео колпоскопа, као и три репродуктивног здравља младих, пре свега
хидраулична стола за мале гинеколошке кроз вршњачку едукацију, предавања у
основним и средњим школама али и кроз
интервенције.
могућности индивидуалног здравственорада
у
оквиру
самог
У саставу службе функционишу
три васпитног
саветовалишта.
Саветовалиште
је
саветовалишта.
опремљено гинеколошким столом, те даје
могућност младима за потпуну интимност
и дискретност у решавању њихових
проблема.
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3. Саветовалиште за рану детекцију откривање рака грлића материце, као и
систематски
прегледи
малигнома женских полних органа и свакодневни
корисница услуга, уз најсавременију
дојке
видеоколпоскопску дијагностику.
У саставу саветовалишта је најсавременија
цитолошка лабораторија у оквиру које ради Служба за здравствену заштиту жена се
девет цитолога од којих су двоје поред превентивног рада, свакодневно
бави и куративом, како из домена
акредитовани супервизори .
гинекологије, тако и у оквиру вођења
Кроз рад овог саветовалишта спроводи се нормалних и патолошких трудноћа .
програм Националног скрининга на рано

Служба за здравствену заштиту жена
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Запослени у Служби
за здравствену заштиту жена
Специјалисти гинекологије и
акушерства
Јордачевић Весна
Матејић Моника
Миленковић Катарина
Младеновић Јелена
Николић Петар
Савовић Миодраг
Симић Душан
Симоновић Иван
Стаменковић Ивана
Стефановић Драган
Шуловић Павловић Оливера
Живковић Даница
Ђурђевић Марија
Више медицинске сестре техничари
Миленковић Славица
Милић Лилијана
Стевановић Сузана

Акушерске сестре - техничари
Благојевић Ана
Илић Ј. Снежана
Илић Т. Снежана
Јовановић Станојка
Крстић Слађана
Луковић Тијана
Милановић Сребрнка
Милетић Ружица
Миљковић Гордана
Митић Снежана
Митровић Владимир
Младеновић Драгана
Николић Драгана
Николић Фронче
Радић Сузана
Стевановић Пранвера
Стојановић Александра
Ђорђевић Зорица
Ђуричић Снежана
Бојић Ивана
Миљковић Снежана

Спасић Дивна
Стевановић Мирјана
Вучић Бранковић Марија
Медицинске сестре - техничари
Марковић Горица
Видојковић Мирјана
Перачи посуђа
Спасић Маријола
Станковић Драгана

Хигијеничари
Лазаревић Маја
Владисављевић Јелена
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Служба за
стоматолошку здравствену заштиту

Начелник
Спец. др мед. Зорана Медаров
специјалиста опште стоматологије

Главна сестра
Слађана Брадић
стоматолошка сестра
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Значајно место у пружању здравствених
услуга у Дому здравља Ниш има Служба за
стоматолошку здравствену заштиту, коју
чине два одељења.
1. Одељење за стоматолошку
здравствену заштиту деце и омладине
Дечја и превентивна стоматологија се бави
превенцијом, дијагностиком и лечењем
зуба и меких ткива, флуоризацијом
млечних
и
сталних
зуба,
обавља
систематске стоматолошке прегледе у
трећој, седмој години живота, пред упис у
први разред основне школе и у дванаестој
години и спроводи здравствено–васпитни
рад. Како би се на прави начин приближили
деци и омладини, а у циљу подизања
свести о очувању оралног здравља уста и
зуба, одељење спроводи превентивне

акције које су заживеле од 2013. године,
када је одржана прва акција „Превентива у
боји“, затим 2014. године „У сусрет осмеху“
и 2015. године је одржана трећа,
манифестација „Недеља здравља уста и
зуба“.
На територији града Ниша живи око 49 500
деце која су стоматолошки збринута на
одељењу
дечје
и
превентивне
стоматологије и то у 21 школској
амбуланти, два вртића и централном
објекту.
Ортопедија вилица
спроводи терапију
неправилности вилица и зуба деце до 18
година мобилним ортодонтским апаратима
и врши ванстандардне услуге фиксним
ортодонтским апаратима деце и одраслих.

Одељење за стоматолошку здравствену заштиту деце и омладине
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2. Одељење за стоматолошку
здравствену заштиту одраслих

керамичким крунама врхунског естетског
ефекта и квалитета.

Ово
одељење
бави
се
превентивно
куративним
збрињавањем
одраслог
становништва и пружа услуге за око 140.000
осигураника.

Болести уста и зуба, пародонтологија и
ендодонција дијагностикује и врши терапију
(укључујући и ласеро-терапију) обољења
меких
ткива
усне
дупље,
спроводи
ендодонтску терапију сложених каналних
система зуба и пружа специјалистичко консултативне услуге из домена оралне
медицине.

Општа стоматологија збрињава ургентна
стања код пацијената: зубобоља, отоци
настали од зуба и оболелог пародонта,
отежано отварање уста, болне промене у
усној дупљи, врши тријажу и усмерава
пацијенте на виши ниво здравствене
заштите одговарајућем специјалисти. У
централном објекту ради шест тимова
специјалиста опште стоматологије, а у
седам градских и једној сеоској амбуланти
стоматолошку здравствену заштиту пружа
још седам тимова изабраних доктора
стоматологије. Сви изабрани стоматолози
укључени су у превентивни рад са
трудницама кроз здравствено васпитну
едукацију.
Стоматолошка протетика, сем израде
мобилних зубних надокнада, парцијалних и
тоталних
зубних
протеза,
може
се
похвалити и израдом скелетираних протеза,
класичних и са атечменима, метало-

Орална хирургија решава најкомпликованије
случајеве из домена хирургије уста и зуба,
као што су импактирани зуби, заостали
коренови, цисте меких и тврдих ткива,
апикотомија, врши се биопсија и слање
материјала на патохистолошку анализу.
Ради се уградња имплантата и вештачке
кости по најсавременијој технологији.
Служба за стоматолошку здравствену
заштиту запошљава 147 радника следеће
структуре: 62 лекара, и то 40 лекара
специјалиста, од којих је један доктор наука
и три примаријуса, 22 лекара стоматологије
и четири лекара на специјализацији. У
стоматолошкој
служби
ради
70
стоматолошких сестара и 15 зубних
техничара.

Одељење за стоматолошку здравствену заштиту одраслих
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Запослени у Служби
за стоматолошку здравствену заштиту
Доктор наука дечје и
превентивне стоматологије

Специјалисти оралне
хирургије

Петровић Пуношевац Миљана

Гласновић Бранко
Ристић Слободан

Примаријус ортопедије
вилице
Мађар Миљана

Специјалиста
пародонтологије и оралне
медицине

Примаријус оралне
хирургије

Милановић Аранђеловић
Весна

Потић Снежана
Стаменковић Гордана
Станковић Драгана
Станковић Тања
Стојковић Дикић Александра
Тричковић Драган
Ђурђевић Јелица
Виши зубни техничар
Тасић Весна
Зубни техничари

Ристић Срећко

Специјалисти протетике

Примаријус болести уста и
зуба

Илић Наташа
Мијовић Бранко
Ванић Зоран

Стаменковић Добривоје
Специјалиста болести уста
и ендодонције
Јанковић Наташа
Специјалисти ортопедије
вилица
Аранђеловић Весна
Лазаревић Марина
Стевановић Шљивић Слађана
Толић Слађана
Специјалисти превентивне
и дечје стоматологије
Алексић Дрина
Игић Милан
Илић Биљана
Константиновић Ивана
Лапчевић Јасмина
Маринковић Владан
Марковић Драгана
Михајловић Миле
Милутиновић Савић
Бранислава
Нешић Бранислава
Петровић Данијела
Радосављевић Зоран
Стојиљковић Александра
Живковић Јасмина
Живковић Наташа
Ђурић Мирко

Специјалисти опште
стоматологије
Арсић Надка
Крстић Бранко
Медаров Зорана
Милановић Божидар
Мирчић Пузић Мирјана
Спасић Светлана
Станковић Зоран
Томић Љиљана
Ђенић Радосављевић Верица
Доктори стоматологије на
специјализацији
Илић Милица
Милосављевић Загорка
Ранђеловић Лејла
Пражић Ивана
Доктори стоматологије
Баба-Милкић Милан
Ивковић Ана
Јоцић Љиљана
Јордачевић Дејан
Костић Синиша
Михајловић Зорица
Милосављевић Драгана
Николић Бојан
Павловић Јовица
Павловић Марија
Поповић Снежана

Гавриловић Биљана
Јовановић Никола
Јовић Радивоје
Миленковић Јелен
Миливојевић Братислав
Милојевић Драгана
Миловановић Мирослава
Поповић Маријана
Ранђеловић Зоран
Рашић Милинко
Ристић Јелена
Тричковић Бобан
Видаковић Иван
Вукадиновић Маја
Стоматолошке сестре
Брадић Слађана
Цветановић Виолета
Цветков Оливера
Цветковић Мирјана
Дејић Вера
Гроздановић Бисерка
Христов Јаворка
Ицић Ана
Игњатовић Сандра
Илић Јелена
Ивановић Тања
Јанковић Горица
Јеремић Марина
Јевтовић Јелена
Јовановић Драгица
Јовановић Јасна
Јовановић Наташа
Костадиновић Марина
Крстић Слађана
Марковић Снежана
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Стоматолошке сестре
Марковић Весна
Михајловић Јелена
Милијић Милијана
Милојевић Милена
Милутиновић Биљана
Мирковић Виолета
Митић Драгица
Мишић Мануела
Николић Слађана
Николић Снежана
Николић Виолета
Пејчић Лелица
Петковић Александра
Петровић Добрила
Петровић Милена
Пешовски Славица
Поповић Ирена
Радовановић Љубинка
Ракић Славица
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Ристић Зорица
Рудић Марина
Симић Душанка
Спасић Гордана
Спасић Споменка
Станисављевић Мирјана
Станковић Десанка
Станковић Љиљана
Станковић Слађана
Станојевић Слађана
Стевановић Драгана
Стевановић Славица
Стојановић Братислава
Стојановић Драгана
Стојановић Слађана
Тасић Весна
Тодоровић Снежана
Томић Љубинка
Тошић Глишић Ана
Трмчић Мила
Вацић Ирена

Васић Мијалков Јасмина
Вељковић Аница
Вељковић Горица
Вељковић Снежана
Веселиновић Јадранка
Видановић Драгана
Вујић Мимица
Вучковић Јасмина
Живковић Госпава
Живковић Марина
Ђорђевић Весна
Хигијеничари
Цекић Драгана
Динић Славица
Филић Станојка
Илић Марина
Коцић Славица
Петковић Дивна

Служба за
физикалну медицину и рехабилитацију

Начелник
Прим. др мед. Соња Станојевић
специјалиста физикалне медицине
и рехабилитације

Главна сестра
Гордана Ивановић
физиотерапеутски техничар
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Служба
физикалне
медицине
и
рехабилитације
је постигла
велики
напредак и развој у претходном периоду,
тачније од 1985. године до данас. На
почетку оснивања је била саставни део
специјалистичко-консултативне службе а
затим је 2009. године организована као
посебна специјалистичка служба и заузела
значајно место у систему примарне
здравствене заштите.
Основна делатност ове Службе је примена
физикалних агенаса у превенцији, лечењу
и
рехабилитацији
бројних
обољења
пацијената различите животне доби.
Пратећи савремени концепт здравствене
заштите, уводећи новине у раду и
поштујући
принцип
доступности
здравствених услуга свим категоријама
становништва, ова Служба од 1998. године,
осим амбулантног рада, почиње да пружа
услуге и на терену. Услуге се пружају
тешко
покретним
и
непокретним
пацијентима кроз консултативне прегледе
од стране физијатара и спровођењем
прописаних терапијских процедура у
њиховим
домовима
од
стране
физиотерапеута.

Од 2002. године проширује се делатност
рада Службе за физикалну медицину и
рехабилитацију пружањем консултативних
прегледа од стране физијатара Дома
здравља Ниш у установама социјалне
заштите, нарочито из области геријатријске
рехабилитације.
Првенствено, бавећи се превентивним
радом, кроз систематске прегледе деце
предшколског и школског узраста ради
раног откривања деформитета и корекције
истих, од 2004. године, физијатри и
физиотерапеути Дома здравља Ниш
учествују и у раду Саветовалишта за
развојно праћење деце са ризиком при
рођењу и са успореним психомоторним
развојем.
Почетком
2015.
године,
опремљен је простор за рад са децом и
родитељима у циљу адекватне едукације и
сарадње, као и за адекватно спровођење
терапијских вежби.
Од 2012. године запослени активно
учествују и у раду тима за палијативно
збрињавање тешко оболелих пацијената у
терминалној фази обољења, консултативним
прегледима и спровођењем терапије у
кућним условима.

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију
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процедуре, као што су електротерапија,
магнетотерапија,
фототерапија,
ултразвучна
терапија,
термотерапија,
ласеротерапија,
кинезитерапија
и
механотерапија
(сегментна
масажа).
Опрема је више пута обнављана и
допуњена набавком савремених апарата
(ласер, лимфамат, магнетна простирка,
ултразвук, апарати за електротерапију,
Рад запослених је просторно организован опрема за кинези салу и беби блок ).
кроз радне јединице за збрињавање радног
учешћем
у
промотивним
становништва, приоритетних стања и Активним
и
континуираној
хроничних обољења у централном објекту активностима
и у објекту медицине спорта у циљу медицинској едукацији Дома здравља Ниш,
непрекидно се ради на унапређењу и
збрињавања спортиста и рекреативаца.
усавршавању рада Службе са циљем
Од опреме располаже квалитетном и пружања што квалитетније услуге бројним
бројном апаратуром за примену свих корисницима.
физикалних агенаса кроз терапијске

Кадровску структуру Службе чине 61
запослен, од тога осам физијатара (један
примаријус и један магистар), два
професора
физичког
васпитања,
45
физиотерапеута (девет са вишом стручном
спремом), три медицинске сестре (једна са
вишом
стручном
спремом)
и
две
хигијеничарке.
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Запослени у Служби
за физикалну медицину и рехабилитацију
Магистар физикалне
медицине и
рехабилитације
Манојловић Милан
Примаријус физикалне
медицине и
рехабилитације

Митровић Невена
Симић Марко
Смиљковић Славица
Степановић Данијела
Степановић Зоран
Зекић Марко
Живић Звонимир
Виша медицинска сестра техничар

Станојевић Соња
Стојиљковић Татјана
Специјалисти физикалне
медицине и
рехабилитације
Деспотовић Невенка
Мандић Нина
Мађар Андраш
Микша Драгица
Стаменковић Драган
Професори физичког
васпитања
Симоновић Силвана
Ђурковић Јасмина
Виши физиотерапеутски
техничари
Јанковић Драган
Миленковић Милена

Физиотерапеутски
техничари
Митровић Биљана
Петровић Ирена
Станојевић Драган
Здравковић Никола
Абдурахмановић Драган
Андрић Дејан
Булатовић Игор
Цветковић Биљана
Гојевић Ивана Ана
Ивановић Гордана
Ивановска Јелена
Иванчик Денеш
Јанковић Јелена
Којадиновић Томислав
Маринковић Милица
Миленковић Марина
Милић Слађана

Миљковић Зоран
Миловановић Благојевић
Светлана
Митић Горан
Митић Милан
Младеновић Зорица
Пејчић Душана
Пејчић Милан
Пешић Наташа
Пешић Татјана
Станковић Данијела
Станковић Маријана
Стојановић Весна
Стојановић Илић Лидија
Величковић Александра
Веровић Лидија
Вучковић Радмила
Живић Тања
Ђокић Јасмина
Ђокић Весна
Ђорђевић Сузана
Медицинске сестре техничари
Гађић Александра
Стаменковић Ивана
Хигијеничари
Милојковић Милена
Стаменковић Данијела
Ћирић Мирјана
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Служба поливалентне патронаже

Начелник
Др мед. Светлана Костић
специјалиста епидемиологије

Главна сестра
Драгана Здравковић
виша медицинска сестра
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Ова служба је организована у два
одељења:
Одељење
поливалентне
патронаже и Хигијенско-епидемиолошко
одељење.
1. Одељење поливалентне патронаже
бави се очувањем и унапређењем здравља
у породици, препознавањем потреба
корисника
здравствене
заштите
и
здравственим
просвећивањем
ради
усвајања здравих животних навика.
Рад одељења одвија се кроз кућне посете и
здравствено васпитни рад за одређене
категорије
становништва:
труднице,
породиље, новорођенчад, одојчад, малу и
предшколску децу, особе старије од 65
година,
као
и
оболеле
од
кардиоваскуларних,
малигних,
прогресивних нервно - мишићних обољења,
шећерне болести и туберкулозе. Том
приликом сагледавају се здравствене,
хигијенске и социјално-економске прилике
у породици и предузимају одговарајуће
мере здравствене и социјалне заштите.

У основној школи, користећи различите
методе рада и теме
прилагођене
одређеном узрасту, утиче се на формирање
здравих ставова и одговарајућег понашања
деце и омладине.
Одељење учествује у раду Школе за
психофизичку припрему трудница
где
својим радом даје значајан допринос у
смањењу компликација у послепорођајном
периоду.
У одељењу функционише и телефонско
саветовалиште,
које
је
намењено
трудницама, породиљама и деци. Ту се
могу добити савети у вези трудноће,
порођаја, правилне исхране, хигијене, неге,
раста и развоја деце.
У Одељењу поливалентне патронаже ради
39 патронажних сестара од којих 22 са
вишом, а 17 са средњом стручном спремом.

Седиште одељења је у Вождовој улици бр.
7/8, а поред тога, служба има просторије и
у седам градских здравствених станица
Рад у месној канцеларији односи се на „Бубањ“, “ Ратко Павловић“, „Расадник“,
превенцију кардиоваскуларних и других „Бранко Бјеговић“, „Чаир“, “Ново Село“ и
хроничних
обољења
становништва „Нишка Бања“ и две сеоске „Хум“ и
„Трупале“.
(примарна и секундарна превенција).

Служба поливалентне патронаже
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категорија
болесника
као
што
су
Ово одељење се бави спречавањем и дијабетичари и бубрежни болесници.
сузбијањем заразних болести и епидемија,
као и масовних незаразних болести на Одељење организује рад Школе за
територији Града Ниша. Рад одељења одвикавање од пушења , где се користи
базиран је на Закону и Програму заштите метод групног рада по програму „Прекини
становништва од заразних болести, као и сада - 7 корака до слободе“. Лекари
на
Програму
превенције
масовних учествују и у раду Школе за психофизичку
незаразних болести.
припрему трудница
на тему пасивног
пушења.
Одељење
спроводи
епидемиолошка
испитивања заразних болести на терену, Хигијенско - епидемиолошко одељење је
епидемиолошка истраживања код појаве регистровано и за послове дезинфекције,
епидемије заразних болести са циљем дезинсекције
и
дератизације
(ДДД)
утврђивања извора и путева преношења, одлуком Министарства здравља Републике
као и ризика за даље ширење у популацији, Србије, тако да Дом здравља Ниш врши ове
врши
епидемиолошки
надзор
над послове
на јавним површинама, у
оболелима
од
заразних
болести
и пословном и стамбеном простору, на захтев
клицоношама, здравствени надзор над правних или физичких лица.
лицима која су била у контакту са оболелом
особом
или
клицоношом,
врши Кадровску
структуру
Хигијенско
дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију епидемиолошког одељења чини пет
и остале мере прописане законом.
лекара, од којих је један специјалиста
хигијене,
четири су специјалисти
У свом послу тесно сарађује са Институтом епидемиологије, међу којима је један
за јавно здравље Ниш и надлежним магистар медицинских наука и један
инспекцијским органима.
примаријус, као и
пет санитарних
техничара са средњом стручном спремом,
У активностима на спречавању болничких укупно 10 радника.
инфекција у Дому здравља
Ниш
континуирано
се
врши
санитарно Оба
одељења
активно
учествују
у
хигијенски надзор над свим објектима промотивним активностима Дома здравља
Дома здравља Ниш, контрола процеса Ниш као што су Базари
и Фестивал
стерилизације
и
исправности здравља,
акције
у
предузећима
и
стерилизатора, контрола збрињавања установама и наступи у медијима.
медицинског
отпада,
организација
вакцинације
против
хепатитиса
Б
здравствених радника на ризичним радним
местима, као и стручна помоћ службама
Дома здравља кроз писање процедура,
упутстава и практичне обуке из ових
области.
Лекари
ове
службе
су
координатори Комисије за спречавање и
сузбијање болничких инфекција, Тима за
централну стерилизацију и Тима за
управљање медицинским отпадом који има
посебан значај јер је Дом здравља Ниш
централно место за третман инфективног
медицинског отпада са територије Округа.
2. Хигијенско - епидемиолошко одељење

У оквиру одељења ради Саветовалиште за
дијеталну исхрану које се бави проблемом
исхране гојазних особа и деце и одређених
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Запослени у Служби поливалентне патронаже
Магистар епидемиологије
Михајловић Душица
Примаријус епидемиологије
Чукурановић Зорица
Специјалиста хигијене
Ракочевић Мирослав
Специјалисти
епидемиологије
Костић Светлана
Перовић Јелена
Специјалиста опште
медицине
Живојиновић Михајло
Више медицинске сестре техничари
Цветковић Тимка
Дамњановић Сузана
Гавриловић Ката

Илијић Ивана
Јоцић Марија
Јовановић Марија
Јовић Милена
Крстић Душица
Марковић Маја
Милосављевић Невена
Младеновић Видосава
Паунковић Живана
Петровић Нела
Радовановић Душанка
Станковић Натали
Стојановић Јасмина
Василевски Данијела
Војиновић Јелена
Вукић Марина
Здравковић Драгана
Ђокић Зорица
Санитарни техничари
Анђелић Јованка
Илић Саша
Милошевић Момчило
Никодијевић Драгољуб
Вељковић Мариола

Акушерске сестре
Цветковић Елеонора
Ивановић Ирена
Штибрић Нинослава
Педијатријске сестре
Цветковић Анита
Цветковић Сандра
Филиповић Милена
Медицинске сестре техничари
Бошковић Нинослава
Булатовић Јелена
Костић Александра
Милосављевић Јелена
Митић Милена
Николић Ивана
Станковић Драгана
Стојановић Јасмина
Живадиновић Јелена
Ђорђев Јасмина
Ђорђевић Весна
Хигијеничар
Стевановић Радмила
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Начелник
Прим. др Братислава Шарац
специјалиста опште медицине

Главни техничар
Александар Крстић
виши медицински техничар
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је тешко да се
задовоље сопствене
потребе, чиме старија особа постаје
зависна од своје околине. Њихови
здравствени проблеми због непокретности
и отежане покретљивости не могу се
решавати
у
амбулантним
условима.
Кућно лечење је јединствено не само због Хроничне болести и старачка патологија, а
тога што постоји више од 30 година, већ и затим и решавање њихових здравствених
због тога што се бави континуираном проблема најбоље је обезбедити у кућним
условима. С тим у вези, тимови кућног
здравствено - социјалном заштитом.
Кућно лечење се обезбеђује оболелом у лечења обилазе и пружају здравствене
терминалној фази болести, непокретном услуге најстаријим пацијентима нашег
односно покретном уз помоћ другог лица. града, али и у свим селима нишких
општина.
Делатност
- Палијативно збрињавање
Представља
активно,
свеобухватно
- геријатрија
збрињавање пацијената са одмаклим,
- палијативно збрињавање
прогресивним болестима, чији
циљ је
- наставак болничког лечења
контрола бола и других симптома болести
- нега
и пружање психолошке, социјалне и
- помоћ у кући
- специјалистичко-консултативни прегледи духовне подршке. У кућним условима ово је
(интерниста, неуролог, психијатар и врло осетљив, сложен, флексибилан
процес који поред олакшавања патње
физијатар).
обухвата очување достојанства пацијента.
- Геријатрија

Служба кућног лечења почела је са радом
1981. године као Центар за кућно лечење и
медицинску негу. Од 1985. године постаје
организациона јединица Дома здравља
Ниш.

Старе особе имају сложене здравствене
проблеме уз постојање најчешће, више
дијагностикованих болести које доводе до
смањене функционалне способности. Тада
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- Наставак болничког лечења
Ова служба је отворена за све старосне
структуре становништва када је у питању
наставак болничког лечења. Због знатно
смањеног смештајног капацитета на
клиникама,
болесници
се
и
без
хоспитализације у акутним стадијумима
болести упућују на кућно лечење где им се
укључује адекватна терапија, медицинска
нега, а потом и рехабилитација.

поремећених
породичних
односа
и
подршке у обезбеђивању
животних
потреба. Као посебан вид помоћи и
заштите корисника, геронтодомаћице
својим радом на терену пружају помоћ у
одржавању хигијене животног простора
пацијента, одржавању хигијене самог
пацијента , набавци животних намирница и
лекова и припремању брзих јела.
- Специјалистичко-консултативни
прегледи

- Нега непокретних пацијената
Битан део рада је и превенција декубита,
превијање и обрада површних рана код По потреби се као стручни консултанти
интерниста,
психијатар,
непокретних пацијената са и без очуване укључују
неуролог, а физијатар и физиотерапеути
контроле физиолошких потреба.
раде свакодневно. Терапија се пружа у
кући пацијента у виду кинезитерапије, а
- Рад социјалног радника и
омогућена је и електротерапија и терапија
геронтодомаћица
солукс
лампом. Физикални третман се
Социјални радник сарађује са социјалним и
у
циљу
оспособљавања
за
здравственим установама у локалној пружа
свакодневног
живота
и
заједници, утврђује потребе пацијената и активности
помаже им у савладавању социјалних самозбрињавања, што значајно смањује
проблема изазваних болешћу. Наш рад је компликације у смислу контрактура,
усмерен, пре свега, на помоћ у побољшању декубита, респираторних и циркулаторних
социјалног
статуса,
у
решавању компликација.
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Све услуге пацијентима пружају се у стану
пацијента
свакодневно,
викендом
и
празником и то:
- лекарски преглед – редовни, контролони
на позив пацијента
- обрада површне ране у стану болесника
- давање парентералне терапије у стану
пацијента
- превијање у стану пацијента
- здравствена нега оболелих и непокретних
и превенција и третман декубита
- катетеризација бешике и промена
катетера
- узимање бриса на бактериолошки
преглед
- ЕКГ на терену
- узимање крви из вене на терену
- индивидуално здравствено васпитни рад
- социјална анкета на терену
- социјална терапија и индивидуална
сеанса
- сарадња са службама и стручњацима
социјалне и здравствене заштите и другим
институцијама
- социотерапијски третман у радној
организацији, школи и породици
- информативни интервју социјалног
радника
- преглед физијатра на терену
- пасивне сегментне вежбе на терену
- активне сегментне вежбе са отпором на

терену
- потпомогнуте сегментне вежбе на терену
- дијадинамичке струје на терену
- електрофореза лекова на терену
- солукс- ултравиолет на терену
- мануелна сегментна масажа
- специјалистичко-консултативни
прегледи: преглед интернисте, неуролога,
психијатра из Дома здравља Ниш.
Садашњу кадровску структуру чини:
15 лекара од којих су 13 специјалиста
опште медицине, један лекар опште
медицине и један на специјализацији, 67
медицинских сестара - техничара и то:
четири високо струковне сестре, четири
више медицинске сестре, 59 медицинских
сестара – техничара, два социјална
радника, девет геронто-домаћица, један
административни
радник
и
две
спремачице.
У свакодневном раду, екипе лекар медицинска сестра као и сестре на терену
користе 19 возила. На годишњем нивоу
Служба кућног лечења пружи око 50.000
прегледа
лекара
на
терену,
док
медицинске сестре изврше око 180.000
здравствених услуга .
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Специјалисти опште
медицине

Тодосијевић Јелена
Вељковић Драгана

Алексић Сузана
Ерић Ружица
Голубовић Мира
Марковић Слађана
Миленковић Снежана
Савић Виолета
Симић Лидија
Симоновић Светлана
Станковић Цекић Валентина
Стошић Душица

Медицинске сестре техничари

Доктори медицине
Миленковић Александар
Миљковић Предраг
Носов Горан
Доктор медицине на
специјализацији из опште
медицине
Златковић Милош
Дипломирани социолози
Илић Душица
Огњановић Панић Звездана
Више медицинске сестре техничари
Богдановић Слађана
Јовићевић Милена
Крстић Александар
Милетић Силвана
Митић Соња
Павковић Јелена
Петковић Предраг
Станковић Александра
Тасић Живослава
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Антић Лазић Оливера
Блажић Миодраг
Бојић Сандра
Ценић Љиљана
Цветановић Марија
Цветковић Александра
Димитров Татјана
Динић Вишња
Филиповић Јелена
Грабовац Дијана
Гроздановић Јелена
Илић Миљана
Јоксимовић Наташа
Костадиновић Предраг
Лазаревић Весна
Максимовић Валентина
Марјановић Александра
Марјановић Јелена
Матејић Виолета
Миленковић Марина
Миљковић Никола
Милошевић Ивана
Милошевић Јован
Митић Снежана
Митровић Душица
Митровић Марија
Недељковић Јасмина
Пајовић Марија
Петковић Ирена
Петровић Јелена
Петровић Микица
Петровић Милена
Предић Маја
Раденковић Милан
Савић Стојан
Спасић Мишко
Спасић Весна

Станојевић Сузана
Стефановић Александра
Стефановић Тања
Стојановић Бојана
Стојановић Соња
Стојиљковић Биљана
Стојиљковић Саша
Величковић Јелена
Вељковић Ивана
Велојић Марија
Здравковић Предраг
Здравковић Весна
Жикић Милијана
Ђокић Игор
Ђокић Ивана
Ђорђевић Јелена
Ђорђевић Југослава
Ђорђевић Марија
Административни радник
Гејо Соња
Геронто домаћице
Грозданова Павлина
Крстић Марина
Митровић Марјана
Младеновић Мирјана
Перић Зорица
Пешић Данијела
Станојевић Александра
Ђорђевић Бобана
Ђорђевић Нада
Хигијенчари
Цветковић Радунка
Тодоровић Виолета

Служба за
лабораторијску дијагностику

Начелник
Мр сци. мед. Данијела Цветковић
специјалиста опште медицине

Главни техничар
Братислав Бркић
лабораторијски техничар
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Служба за лабораторијску дијагностику
Дома здравља Ниш организована је као
лабораторија у централном објекту и
припадајућим здравственим станицама.
Централни део у самом објекту Дома
здравља простире се на око 500 м2 и
подразумева:
- шалтер и пријем редовних пацијената у
подруму зграде, посебно одвојен пријем за
труднице, хитне пацијенте и дијабетичаре
и посебан пријем за здраву и болесну децу
- просторије за преаналитичку припрему и
перионицу лабораторијског посуђа
- просторију за хематолошку лабораторију
- просторију за биохемијску лабораторију
- просторију за преглед урина.

Радовић”, “12. фебруар”, “Расадник”,
“Ратко
Павловић”,
“Лира”,
“Бубањ”,
“Дуваниште”, “Никола Тесла”, “Делијски
Вис”, “Нишка Бања”, “Бранко Бјеговић”,
“Чаир” “Трупале”, “Доња Врежина”,
“Јелашница”.
Из здравствених станица и сеоских
амбуланти, лабораторијски техничари
теренског одељка наше службе доносе у
централну лабораторију узети биолошки
материјал по процедурама о транспорту.
Такође, они су задужени за узимање
материјала у стану болесника.

У Служби за лабораторијску дијагностику
ради пет лекара специјалиста клиничке
биохемије,
један
лекар
је
на
У циљу приближавања лабораторије специјализацији, један виши лаборатријски
корисницима, пријем материјала и анализа техничар, 52 лабораторијска техничара,
медицинске
сестре,
један
урина се ради и у припадајућим три
здравственим станицама којих има 19, а административни радник, два перача
тренутно због недостатка кадра и опреме, посуђа и пет спремача.
раде 17.
На годишњем нивоу лабораторија пружи
Здравствене станице и амбуланте у којима преко 2.000.000 услуга и кроз њу прође
се узима материјал за лабораторијске преко 120.000 пацијената.
анализе:
“Ново Село”, “Ледена стена”, “Душко

Служба за лабораторијску дијагностику
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Контрола квалитета
Служба за лабораторијску дијагностику је
специфична по томе што се њен квалитет
рада
вреднује
кроз
континуиране
унутрашње
и
спољашње
контроле
квалитета:
- Контрола квалитета се спроводи
свакодневно на одељењу хематологије
кроз проверу апарата стандардизованим
комерцијалним
крвним
препаратима,
упоређивањем резултата истих узорака
крви
на
различитим
анализаторима
(контрола данас – данас) и вишегодишњим
успешним учешћем у интернационалној
контроли квалитета RIQAS – два пута
месечно.
- Контрола квалитета се спроводи
свакодневно на одељењу биохемије кроз
проверу
апарата
стандардизованим
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комерцијалним серумима, упоређивањем
резултата
истих
узорака
крви
на
различитим
анализаторима
и
вишегодишњим успешним учешћем у
интернационалној контроли квалитета
ЕQAS – на месечном нивоу.
- Као новина уводи се и спољашња
контрола квалитета хемијског прегледа
урина, поред свакодневне унутрашње
контроле, упоређивањем резултата ручног
испитивања са резулта има добијеним на
аутоматском анализатору.
- Све вредности које нису плаузибилне (не
одговарају упутној дијагнози) се обавезно
понављају и тек после провере, издају
пацијенту. У случају екстремних вредности
добијених резултата, успоставља се хитни
контакт са изабраним лекаром који је
упутио
пацијента
на
дијагностичко
испитивање у лабораторију.

- Као једна од најбоље оцењених служби у
процесу акредитације, добијене на период
од седам година, сви запослени у служби
се
строго
придржавају
свих
лабораторијских процедура (од уписивања
пацијента на шалтерима, венепункције,
преаналитичке
припреме
узорака,
хематолошког
и
биохемијског
анализирања, анализе урина, до издавања
резултата).
Повећање задовољства корисника услуга, а
и повећање безбедности запослених
остварили
смо
кроз
набавку
специјализованих столица за узимање
лабораторијског материјала, делимичну
реконструкцију пријемног дела у дечијој
лабораторији.
Сталном
набавком
анализатора
најновије
генерације

побољшавамо квалитет пружених услуга и
скраћујемо време издавања резултата –
turn around time.
Интензивно учествујемо у финализацији
Националног скрининга на колоректални
карцином од децембра 2012. године у коме
је преко 21.000 пацијената испитанo на
окултно крварење у столици.
У наредном периоду је неопходно увођење
лабораторијског информационог система
чиме би подигли квалитет пружених
услуга, побољшали контролу потрошње у
лабораторији, целовитије сагледавали
историју лабораторијских резултата по
пацијенту, што је од велике важности код
хроничних болесника и њихових стања.
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Магистар клиничке
биохемије
Тијанић Мирјана
Специјалисти клиничке
биохемије
Миловановић Јелена
Перишић Ивана
Пројовић Ивана
Савић Љиљана
Доктор на специјализацији
из клиничке биохемије
Пешић Наталија
Виши лабораторијски
техничари
Димитријевић Љиљана
Чивљак Леонора
Лабораторијски техничари
Јовановић Дејан
Лазаревић Бојан
Миладиновић Александар
Антић Дејан
Богдановић Весна
Бркић Братислав
Булатовић Наташа
Цекић Бојан
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Цекић Душица
Цветковић Гордана
Цветковић Митић Сања
Драшковић Александра
Јовановић Душица
Јовановић Горица
Јовановић Ирена
Јовановић Марина
Јовановић Снежана
Комадинић Светлана
Костадиновић Ирена
Костић Маја
Лекић Марија
Манчић Јулијана
Марјановић Маја
Мицић Душица
Миленковић Горица
Миљојчић Бобан
Митић Ивана
Митић Снежана
Младеновић Светлана
Недељковић Љиљана
Николић Марија
Николић Тања
Николов Љиљана
Петровић Јелена
Петровић Павловић Марија
Рашић Велибор
Ристић Михајло
Селимановић Ивица
Стаменковић Драган
Стаменковић Јован
Стојановић Марија
Стојиљковић Мирослав

Тасић Тања
Томић Сунчица
Тошић Бранкица
Вујичић Лидија
Здравковић Бранкица
Златановић Гордана
Шеговић Даниела
Чупић Анђелка
Медицинске сестре техничари
Цветковић Славица
Митић Драгана
Томовић Слађана
Административни радник
Пограјц Светлана
Перачи суђа
Гогић Тања
Марковић Мирјана
Стојковић Вучељић Милосава
Хигијеничари
Алексов Драгана
Миладиновић Лела
Пешић Марица
Суљић Назмија
Вукадиновић Марија

Служба за радиолошку дијагностику

Начелник
Др мед. Бобан Павловић
специјалиста радиологије

Главни техничар
Дејан Стојановић
радиолошки техничар
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Стара је истина да је без тачне дијагнозе
незамисливо адекватно лечење. Стога није
неопходно посебно наглашавати значај и
место радиологије у ланцу савременог
сагледавања
пацијента.
Упоредо
са
куративним приступом треба имати на уму
и превентивно деловање где радиологија
има такође истакнуту улогу.

система) и мамографија (дијагностичка и
скрининг) раде се тако што се снимци
дигитализују и шаљу радној станици где
их радиолог чита са монитора и пише
налазе. Са дигиталног зубног рендген
апарата снимци се интерном мрежом Дома
здравља Ниш шаљу стоматолошким
ординацијама.

Служба за радиолошку дијагностику
почела је са радом 1985. године. У почетку
се бавила само класичном радиологијом, да
би
касније
прерасла
у
значајни
дијагностички центар и када је ултразвук у
питању.

На три ултразвучна апарата обављају се
ултразвучни
прегледи
абдомена,
уротракта, дојке, штитасте жлезде, кукова
беба и меких ткива (врата, екстремитета,
грудног
коша)
и
колор
доплер
ехосонографија магистралних артерија и
вена врата, артерија и вена ногу и руку и
великих крвних судова абдомена.

Кадровску структуру чини: пет радиолога и
два лекара на специјализацији, три виша
радиолошка техничара, 12 радиолошких Служба за радиолошку дијагностику у свом
техничара, три администратора и две раду у сложеним условима непрестано
улаже
напоре
да
осмишљеним
спремачице.
ангажовањем у домену пружања својих
Класична радиологија (коштано-зглобног, услуга прати и примењује најсавременија
респираторног, дигестивног и уринарног искуства светског здравства.

Служба за радиолошку дијагностику
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Запослени у Служби за радиолошку дијагностику
Примаријус радиологије

Виши радиолошки
техничари

Јовановић Љубиша
Специјалисти радиологије
Милановић Слађана
Милојковић Марино
Митровић Ставра
Павловић Бобан
Доктори медицине на
специјализацији из
радиологије
Антић Марија
Јеркан Никола
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Лабораторијски техничар
Димитријевић Татјана

Грујовић Јелена
Миленковић Мира
Новаковић Јасмина
Радиолошки техничари
Благојевић Мирослава
Лазаревић Драгана
Марковић Горан
Митић Гордана
Ранчић Валентина
Стаменковић Мирослав
Стаменковић Снежана
Стојановић Дејан
Стојковић Драган
Ђорђевић Татјана
Ђорђевић Владица
Ђорђевић Зорица

Медицинске сестре техничари
Вељковић Слађана
Администратор
Вукић Славица
Хигијеничари
Амзић Славица
Стевановић Слађана

Служба за
специјалистичко-консултативне делатности

Начелник
Др мед. Марина Ђорђевић
специјалиста дерматовенерологије

Главна сестра
Мирјана Ристић
медицинска сестра
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Од свог формирања, а то је пуних 30
година, специјалистичко-консултативна
служба се својим значајем, кадровском
структуром,
опремом
и
просторним
капацитетима, развила у службу која се
апсолутно прилагодила примарном нивоу
здравствене заштите, чинећи истовремено
значајну спону и са осталим нивоима
здравствене заштите.

Одељење интерне медицине

У раду службе учествује осам одељења:
- одељење интерне медицине
- одељење хирургије
- одељење дерматовенерологије
- одељење оториноларингологије
- одељење офталмологије
- одељење неуропсихијатрије
- одељење спортске медицине
- одељење мртвозорства

Лекари одељења интерне медицине
обављају и периодичне консултативне
прегледе
на
терену
у
оквиру
Геронтолошког центра и Службе за кућно
лечење, медицинску негу и палијативно
збрињавање.

На одељењу за интерну медицину обављају
се интернистички прегледи, а особље
одељења
учествује
у
многобројним
превентивним
активностима
Дома
здравља.
Од функционалне дијагностике ради се:
- EKG
- холтер EKG- а
Кадровску структуру ове службе чини 36 - холтер ТА 24h
лекара различитих специјалности, 10 - 24h амбулантно мерење ТА
здравствених сарадника и 51 медицинска - ергометрија
- ехо-кардиографија
сестра - техничар.

Одељење хирургије
На одељењу за хирургију обављају се од
стране ортопеда и дечијег хирурга
прегледи уз пратећу дијагностику и
терапију у амбулантним условима.

Служба за специјалистичко-консултативне делатности
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Одељење дерматовенерологије
На одељењу за кожне и полне болести
спроводе се процедуре дијагностике и
лечења.
Особље
одељења
активно
учествује
у
бројним
превентивним
активностима Дома здравља Ниш, као и у
раду Саветовалишта за младе при
школском диспанзеру.
Од дијагностичких процедура заступљене
су:
- миколошки преглед материјала са коже
и видљивих слузокожа
- дермоскопски преглед пигментних
промена.

радио ножем
- електрофореза активним супстанцама
- фототерапија кварц и биоптрон лампом.
Одељење оториноларингологије
Одељење
за
оториноларингологију
збрињава дечију и патологију одраслих.
Обавља
се
предња
риноскопија,
орофарингоскопија,
отоскопија,
индиректна ларингоскопија. Дијагностика
се допуњује аудиометријом. Обављају се
превентивни и систематски прегледи деце
и одраслих.
Одељење офталмологије

Од физикалних процедура лечења
примењују се:
- ласеро терапија биостимулативним
ласером
- крио терапија течним азотом и угљеном
киселином
- електротерапија електрокаутером и
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Обухвата део за децу
и одрасле. У
одељењу за одрасле збрињава се очна
патологија,
корекција
рефракционих
аномалија, посебно се прате пацијенти који
имају ризик за настанак глаукома у оквиру
Саветовалишта за глауком.

Глаукоматозни пацијенти се прате уз
компјутеризовано одређивање видног
поља.
У одељењу офталмологије за децу лекари
се баве раним откривањем, лечењем и
превенцијом рефракционих аномалија
деце, слабовидости, страбизма у сарадњи
са кабинетом за ортооптику и плеоптику.
Одређивање контактних сочива се обавља
у кабинету за контактна сочива.
Одељење неуропсихијатрије
Обухвата делове одељења који се баве
неурологијом, психијатријом,
неруофизиологијом, као и део одељења где
раде стручни сарадници (психолози и
социјални радници).
У оквиру овог одељења од децембра 2013.
године ради Саветовалиште за деменције
и Саветовалиште за депресије.

Одељење спортске медицине
Пружа комплетну медицинску заштиту
врхунским спортистима и рекреативцима.
Ово одељење поседује најсавременију
опрему за функционалну дијагностику.
Добром организацијом и поштовањем
установљених процедура у
специјалистичко-консултативној служби
Дома здравља Ниш, ради се на сталном
унапређењу квалитета рада, а све у циљу
задовољства пацијената.
Одељење мртвозорства
У склопу специјалистичко-консултативне
службе ради и одељење мртвозорства са
четири доктора медицине који врше
преглед умрлих ван здравствених
организација ради утврђивања времена и
узрока смрти.
Радно време утврђено је и прилагођено
посебним потребама овог одељења.
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Запослени у Служби за специјалистичко консултативне делатности
Магистар неуропсихијатрије
Грашић Драган
Магистар ортопедије са
трауматологијом

Специјалисти
оториноларингологије
Луковић Весна
Манчић Миона
Трескавица Ивана
Живковић Саша

Стојковић Братислав
Примаријус офталмологије

Специјалиста
неуропсихијатрије

Петровић Драгана

Станковић Звонимир

Примаријус
оториноларингологије

Специјалиста медицине
спорта
Јоцић Татјана

Живковић Снежана
Мртвозорници
Примаријус интерне медицине
Илић Соња
Специјалиста дечје хирургије
Арсенијевић Гордана

Јосифовић Александра
Крстић Оливера
Николић Бојан
Старинац Сања

Специјалиста психијатрије

Доктор медицине на
специјализацији из
оториноларингологије

Манојловић Невена

Крстић Марија

Специјалисти интерне
медицине

Професори физичког
васпитања

Денчић Живаљевић Нина
Јанковић Владан
Костић Иван
Митић Милијана
Стојилковић Снежана
Живадиновић Владимир

Костић Соња
Стефановић Гордана
Дипломирани социолози
Јевремовић Павличић Слађана
Поповић Александра

Специјалисти офталмологије
Дипломирани психолози
Ђукић Милена
Милосављевић Ристић Наташа
Младеновић Александра
Стојиљковић Татјана
Васовић Милица

Давидовић Љиљана
Миљковић Марина
Ђурашковић Динић Ана
Виши оптичар

Специјалисти неурологије

Илић Станислава
Костић Снежана
Марковић Маја
Младеновић Снежана
Срећковић Владица
Захарјашевић Јелена
Ђурђевић Златка
Медицинске сестре техничари
Бабић Драгана
Миљковић Бисерка
Станковић Виолета
Костић Снежана
Петровић Сунчица
Вукадиновић Аница
Ћирић Славица
Антић Латинка
Божилов Невена
Божиновић Добрила
Јанковић Зорица
Јовановић Светлана
Љутица Виолета
Миленковић Драгица
Младеновић Драгана
Младеновић Јасмина
Младеновић Зорица
Нешић Немања
Николић Дејан
Николић Рајна
Петковић Јелена
Петровић Невенка
Ристић Мирјана
Савић Никола
Симоновић Ленка
Спасојевић Емина
Станковић Данијела
Станковић Сузана
Станојевић Милена
Станојевић Снежана
Стевановић Ружица
Стојановић Миланка
Стојановић Татјана
Тошић Виолета
Васковић Ана
Величковић Марина
Веровић Лела
Вуканац Слађана
Чикарић Соња
Ђорђевић Лидија

Петковић Аца
Николић Даница
Живковић Ненад

Виши ортооптичари

Специјалисти
дерматовенерологије

Николић Дивна
Тричковић Виолета

Ђорђевић Марина
Јоксимовић Ивана
Јовановић Бојана
Живковић Нејков Видосава

Више медицинске сестре техничари

95

Хигијеничари

Франк Снежана

Грујић Мирјана
Милојевић Виолета
Милосављевић Мирјана
Перовић Соња
Петров Сузана
Томић Драгана
Живковић Јасмина

Служба за
правне, економско-финансијске, техничке и
друге сличне послове

Одељење за
правне и економско-финансијске послове

Начелник одељења
Катарина Шпелетић
дипломирани економиста
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Ово је стручна служба која обавља правне,
кадровске,
опште,
финансијске,
оперативне, књиговодствене послове и
послове јавних набавки. Подељена је на
два oдељења:
- одељење за правне и економскофинансијске послове
- одељење за послове набавке, социјалне
медицине и медицинске информатике и
техничке послове.
1. одељење за правне и економскофинансијске послове
Састоји се из следећих одсека:
- одсек за правне и кадровске послове
- одсек за опште послове

- одсек за послове књиговодства
- одсек финансијске оперативе
- одсек за обрачун зарада и других
примања
- кол центар.
- Одсек за правне и кадровске послове
организује и спроводи законско доношење
одлука и усклађивање нормативних аката
са
важећим
законским
прописима,
организује
правне
и
друге
административне послове и контролише
законитост рада у Дому здравља Ниш.
- Одсек за опште послове обавља пријем и
завођење поште, вођење деловодног
протокола, попис аката и архивирање
предмета.

Одсек за правне и кадровске послове и Одсек за опште послове
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Одсек за послове књиговодства састоји се
од
финансијског
и
материјалног
књиговодства.

- У ликвидатури се врши формална,
рачунска
и
суштинска
контрола
рачуноводствених исправа, евиденција
свих рачуна и припрема за плаћање,
прављење извештаја о доспелости рачуна
за плаћање по добављачима и наменама,
провера пазара од партиципације и
пружених здравствених услуга, обрада
путних налога и налога возача.
- Благајна врши пријем и уплату пазара у
Трезор, наплату чекова грађана и
подизање
готовине
за
материјалне
трошкове са текућег рачуна.

- У финансијском књиговодству евидентира
се и исказује стање и промене на имовини,
потраживањима, обавезама, изворима
финансирања,
расходима,
издацима,
приходима и примањима, састављају се и
достављају
периодични
и
годишњи
извештаји о финансијском пословању, врши
се обрачун пореза на додату вредност,
обрађују се редовни пописи имовине,
обавеза и потраживања и израђују разни
- Одсек за обрачун зарада и других
интерни и екстерни извештаји.
примања - у служби обрачуна зарада
- У материјалном књиговодству врши се обавља се обрачун зарада и накнада
евидентирање улаза медицинског и зарада за боловања, обрачун превоза
немедицинског материјала у магацине, запослених, обрачун јубиларних награда,
излаз из тих магацина и евидентирање отпремнина, обрачун и плаћање по
о
делу,
састављање
и
улаза и излаза материјала по пунктовима и уговорима
достављање пореских пријава и других
то по количини и вредности.
прописаних обрачуна и евиденција од
- Одсек финансијске оперативе чине стране државних и других органа.
ликвидатура и благајна.

Одсек за послове књиговодства, финансијске оперативе и обрачун зарада
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- Кол центар
Оператери кол центра примају телефонске
позиве пацијената и заказују прегледе код
изабраних лекара у Служби за здравствену
заштиту одраслих, Служби за здравствену
заштиту жена и Саветовалишту за децу
предшколског узраста. Оператери, на
захтев пацијената, пружају информације о
распореду рада лекара свих служби у Дому
здравља Ниш.
У Кол центру раде 22 оператера.

Преко Кол центра може се заказати
преглед и тражена информација добити
сваког радног дана од 07:00 до 20:00
часова и суботом од 07:00 до 14:00 часова.
Осим преко Кол центра, преглед код
изабраног лекара може се заказати
телефоном код тимске сестре, као и лично
доласком у Дом здравља Ниш.

Кол центар
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Служба за
правне, економско-финансијске, техничке и
друге сличне послове

Одељење за
послове набавке, социјалне медицине и
медицинске информатике и техничке послове

Начелник одељења
Данијела Нешић
дипломирани економиста
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2. Одељење за послове набавке,
социјалне медицине и медицинске
информатике и техничке послове
Састоји се из следећих одсека:
1. Одсек за послове набавке
2. Одсек социјалне медицине и
информатике
3. Одсек за техничке послове
- централно место за стерилизацију
медицинског отпада
- вешерај
- централа
- инфопулт
- домари
- возачи
- мајстори
4. Ресторан
1. Одсек за послове набавке спроводи
поступке јавне набавке, у складу са Законом
о јавним набавкама, свих добара и услуга
неопходних за функционисање Дома
здравља Ниш. На основу писмено исказаних
и образложених потреба свих служби Дома
здравља Ниш Одсек за послове набавке

сачињава План јавних набавки добара и
услуга. На основу урађеног Плана јавних
набавки, припрема Предлог одлуке о
покретању поступка набавке и реферише и
образлаже свој предлог Управном одбору.
Кад Управни одбор донесе Одлуку о
покретању јавне набавке Одсек спроводи
поступак
јавне
набавке
са
циљем
прибављања добара и услуга одговарајућег
квалитета по најповољнијој цени. Све
Одлуке о покретању поступка набавке, као
и Одлуке Управног одбора о додели Уговора
најповољнијем понуђачу Одсек за јавне
набавке објављује на Порталу Дома здравља
Ниш као и на Порталу Управе за јавне
набавке. Одсек сачињава тромесечни,
шестомесечни и годишњи извештај о
спроведеним поступцима јавних набавки и
извршеним набавкама. У оквиру Одсека за
послове набавке функционишу и два
магацина:
- магацин немедицинског материјала, који
врши пријем и дистрибуцију намедицинског
материјала за потребе рада свих служби
Дома здравља Ниш
- магацин ампулираних лекова, санитетског
и зубног материјала, који врши пријем,
контролу и дистрибуцију медицинског
материјала и лекова.

Одсек за послове набавке
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2. Одсек социјалне медицине и медицинске
информатике - бави се анализирањем
података
о
здравственом
стању
становништва, израдом планова рада
установе, праћењем реализације плана
рада и нормирањем кадра, спроводи
планирање превентивних програма за
заштиту
и
унапређење
здравља
становништва и реализацију националних
скрининг програма, прати и унапређује
квалитет рада установе и евалуацију
усвојених стандарда и критеријума у
оквиру акредитационог процеса, доноси и
прати програм континуиране медицинске
едукације на нивоу установе и извештава
надлежне коморе и Здравствени савет

Србије, учествује у изради и ажурирању
сајта Дома здравља Ниш и планирању и
реализацији медијске активности установе.
Одсек информатике бави се аутоматском
обрадом података, одржавањем рачунара
и рачунарског система. Опремљен је
савременим рачунарским и интерним ТВ
системом. Савремена опрема омогућава
укључивање у јединствене информационе
системе Србије, али и едукативни рад и
презентацију научних и стручних радова и
достигнућа стручњака Дома здравља.
Програмски део информационог система се
може поделити на правноекономски и
медицински.

Одсек социјалне медицине и информатике
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3. Одсек за техничке послове - у оквиру стерилизацију медицинског отпада и
кога се налазе домари, возачи, централа, вешерај представља сервис за све остале
инфопулт, мајстори, централно место за организационе јединице.

Одсек за техничке послове

Вешерај
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Централа, инфо пулт и домари

Возачи
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Мајстори
4. У оквиру овог одељења је и ресторан – где се врши припрема хране за раднике Дома
здравља Ниш.

Ресторан
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Запослени у Служби за правне, економскофинансијске, техничке и друге сличне послове
Руководство
Милорад Јеркан
Радован Михајловић
Јасмина Ранковић
Бранка Буквић
ИванаСтанковић
Данијела Нешић
Катарина Шпелетић
Весна Јоцић
Миљана Алексић
Одсек за правне и
кадровске послове
Александар Илић
Мариола Вучковић
Данијела Васиљевић
Александра Рибарац
Станковић
Милена Лазаревић
Драгана Ђорђевић
Ивана Пејчић
Одсек за опште послове
Сања Гавриловић Обрадовић
Данијела Јанаћковић
Ана Тошић
Небојша Крстић
Душан Милошевић
Зоран Миљковић
Марина Илић
Драгана Ђорђевић
Зденка Алексић
Одсек за послове
књиговодства
Драгица Гавриловић
Мирјана Ивановић
Радош Стевановић
Марија Величковић
Мирослава Стојановић
Вукашин Живковић
Одсек финансијске
оперативе
Душан Милићевић
Марија Димитријевић
Слађана Мишић
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Снежана Марковић
Татјана Николић
Светлана Петровић
Берислава Ширић
Милијана Вељковић

Магацин немедицинског
материјала

Одсек за обрачун зарада и
других примања

Магацин ампулираних
лекова и санитетског
материјала

Аврам Милутиновић
Бојан Буквић
Лидија Милорадовић
Видица Стојадинов
Радмила Симић
Слађана Марковић
Кол центар
Јасмина Димитријевић
Маја Благојевић
Весна Динић
Ана Грујић
Јасмина Илић
Даниела Јовановић
Верица Јовановић
Лидија Костић
Славица Марковић
Биљана Мијајловић
Снежана Милетић
Анка Николић
Ивана Николић
Јасмина Стојановић
Надица Станковић
Ивана Стојиљковић
Ивана Стаменковић
Марија Стојиљковић
Ивана Живадиновић
Ђулијана Живковић
Валентина Челесковић
Добрила Ђошић
Сузана Васиљевић
Одсек за послове набавке
Валентина Младеновић
Сузана Ђорђевић
Златица Стојадиновић
Љиљана Видановић
Марија Панић

Никола Николов
Петар Лакићевић

Татјана Бокић
Весна Милојковић
Војкан Крстић
Невена Ракић
Одсек социјалне медицине
и медицинске информатике
Ватрица Премовић
Невена Симовић
Драгана Пантић
Драган Станчев
Милан Ристић
Миомир Стошић
Предраг Златановић
Јелица Шкодрић
Слађана Михајловић
Мирјана Ранђеловић
Марија Илић
Милија Гутовић
Одсек за техничке послове
Наташа Кујунџић
Мирјана Пробојчевић
Драган Томовић
Дејан Јованчић
Никола Милић
Синиша Стојановић
Валентина Ђорђевић
Зоран Бранковић
Јовица Вељковић
Драган Стојановић
Иван Нешић
Војкан Станковић
Александар Милијић
Светислав Милијић
Златко Франк
Небојша Стоиљковић
Дејан Петровић
Славољуб Стевановић

Одсек за техничке послове
Бојан Ђорђевић
Ненад Петровић
Ненад Илић
Јагода Максимовић
Драгана Миљојчић
Весна Ничић
Љиљана Ранчић
Зорица Потић
Оливера Вацев
Сузана Тодоровић
Слађана Николић
Добрила Стојановић
Зоран Милосављевић
Зоран Станковић
Дарко Врзић
Дејан Живковић
Синиша Ђорђевић
Милош Стојановић
Божидар Букумировић
Саша Савић
Сања Стефановић

Централно место за
стерилизацију медицинског
отпада
Биљана Лазић
Оливер Спасић
Горан Златановић
Ненад Ивковић
Бранко Тодоровић
Вешерај
Миле Вучковић
Горан Стевановић
Марија Стевановић
Соња Јанковић
Зорица Марјановић
Елвира Миљковић
Данијела Митровић
Славица Стевановић
Тијана Шабанов

Ресторан
Милен Петровић
Марина Стојановић
Лелица Тодоровић
Јасна Илијић
Јелена Павловић
Предраг Стојановић
Марија Грујић
Тања Николић
Драгана Милутиновић
Нена Живковић
Хигијеничари
Ружица Живковић
Биљана Милошевић
Милованка Величковић
Сања Ивањац
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Дом здравља Ниш - наставна база
Медицинског факултета у Нишу

Наставна база Медицинског факултета је
здравствена или научно - наставна
организација у којој су обезбеђени услови
за остваривање дела наставног процеса и
научно-стручног
рада
наставника
и
сарадника
факултета,
а
према
нормативима факултета.
Захваљујући својим резултатима у раду и
високо стручном и квалификованом кадру,
Дом здравља Ниш је наставна база
Медицинског факултета. У Дому здравља
Ниш се изводи део наставе и стручног рада
за поједине предмете у оквиру основних
студија, затим део обавезног законом
прописаног стажа након дипломирања на
Медицинском факултету, а такође се у
Дому здравља Ниш изводи и део
специјалистичке наставе у оквиру многих
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специјализација где су лекари Дома
здравља Ниш, ментори за ову наставу.
Дом
здравља
Ниш
сарађује
са
Медицинским факултетом и у другим
областима као што је континуирана
медицинска едукација где професори
Медицинског факултета узимају учешће у
стручним
састанцима,
курсевима,
семинарима
и
симпозијумима
које
организује
Центар
за
континуирану
медицинску едукацију Дома здравља Ниш.
Сарадња се одвија и кроз пројекте и
научно-истраживачки рад.
Студенти
Медицинског
факултета
учествују у промотивним акцијама Дома
здравља Ниш на разне теме, као и у
активностима Саветовалишта за младе
Дома здравља Ниш.

Дом здравља Ниш - наставна база
Медицинске школе “Др Миленко Хаџић” у Нишу

Више деценија уназад постоји и унапређује
се сарадња Медицинске школе “Др
Миленко Хаџић” Ниш и Дома здравља Ниш.
Најважнији део сарадње је то што наставно
особље и ученици Медицинске школе
реализују практичну наставу у Дому
здравља Ниш за смерове: педијатријска
сестра, општи смер, физиотерапеути и
лабораторијски техничари по плану и
програму. У практичној настави учествују и
здравствени радници Дома здравља Ниш.

Већину акција превентивно - промотивног
карактера које организује Дом здравља
Ниш прате и ученици Медицинске школе
делећи штампани промотивни материјал о
здравим
стиловима
живљења
и
предочавајући
ризично понашање по
здравље, суграђанима који посећују акције.
На годишњем нивоу организује се обилазак
установе за ђаке Медицинске школе да би
се упознали са организацијом и процесом
рада због будућег позива.
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Промотивне активности Дома здравља Ниш
Дом здравља Ниш као установа примарне
здравствене заштите, велику пажњу
поклања унапређењу квалитета рада и
безбедности
пацијената
са
циљем
подизања нивоа свести корисника о
здравим стиловима живота, а крајњи циљ
је превенција болести.
Стални рад са становништвом, усмерен на
креирање свести о здравим стиловима
живота, једини је одговор на пораст стопе
обољевања
од
масовних
хроничних
незаразних
болести.
Организована
координација у спровођењу скрининг
програма омогућила је континуирано
праћење
и
евалуацију
постигнутих
резултата на овом пољу здравствене
заштите и стицање услова за стално
унапређење
методолошког
приступа
скрининг програмима.
Планом
промотивних
активности
обухваћене
су
све
категорије
становништва почев од новорођенчади па
све до геријатријских пацијената и
пацијената на палијативном збрињавању,
са посебним освртом на осетљиве и
маргинализоване групе. Грађанима Ниша је
омогућено да се у опуштеној атмосфери
посаветују
са
лекаром,
психологом,
нутриционистом,
или
медицинском
сестром без плаћања партиципације, а све
услуге су им пружене бесплатно. Рад
викендом омогућио
је успостављање
интерактивног
контакта
са
нашим
суграђанима, а све са жељом да се Дом
здравља Ниш као здравствена установа
која пружа услуге примарне здравствене
заштите приближи грађанима.
Остварена је добра сарадња са локалном
самоуправом, предузећима и установама, у
граду, невладиним организацијама и др.
Ове активности реализоване су кроз
акције:
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„Базар здравља“
Први Базар здравља, Дом здравља Ниш је
организовао 2009. године и од тада до
данас сваке године у летњим месецима
организују се акције овог типа у граду. До
сада је одржано двадесет пет Базара
здравља, на територији свих пет градских
општина. Грађани су имали прилику да
провере своје здравље бесплатно и на лицу
места. На Базару здравља радило се :
мерење крвног притиска, мерење нивоа
шећера у крви, одређивање процента
масне масе у организму, одређивање
индекса телесне масе, преглед коже и
младежа, едукација за самопреглед дојки,
подела едукативног материјала уз стручне
савете лекара везане за здравље и здраве
стилове живота (ненасилна комуникација,
превенција болести зависности, пушење
као значајан фактор ризика). Основни циљ
ових манифестација је промоција здравља
и здравих стилова живота и смањење броја
новооболелих и броја умрлих од масовних
незаразних болести.

„Отворена врата“
Дом здравља Ниш у својим објектима
организује акцију „Отворена врата“ која је
намењена становницима града Ниша и
околине, а односи се на скрининг на
дијабетес и одређивање нивоа шећера у
крви. Ова акција има за циљ приближавање
здравствене заштите младима и радно
активном становништву (од 19. до 65.
година живота) и спроводи се ради
информисања и едукације становништва о
значају превенције и раног откривања
шећерне болести. Акције овог типа
организоване су периодично у различитим
градским
и
сеоским
здравственим
станицама и амбулантама и увек су
испраћене
великим
одзивом
наших
суграђана.

Изузетно је развијен здравствено-васпитни
рад кроз различите врсте саветовалишта.
Повећан је обим услуга и интензивиран рад
Саветовалишта
за
младе,
Развојног
саветовалишта,
Саветовалишта
за
психофизичку припрему трудница за
порођај, Саветовалишта за одвикавање од
пушења.
Отворено је Саветовалиште за глауком,
Саветовалиште
за
деменцију,
Саветовалиште за депресију.
Посебно
смо
поносни
на
рад
Саветовалишта за дијабетес које је
формирано на предлог Министра здравља
и Републичке стручне комисије за
превенцију и контролу шећерне болести
Министарства здравља Републике Србије.

„Приближимо се пацијентима“
Циљ ове акције је повећање доступности у
пружању
здравствених
услуга
на
територији коју покрива Дом здравља Ниш,
у свим селима где не постоје здравствене
станице
и
амбуланте.
Посебно
су
сагледани стари, мање покретни и
непокретни пацијенти. У току нашег
вишемесечног рада на сеоском подручју
пружане су услуге становницима који живе
у 46 села у околини Ниша која немају
здравствену станицу или амбуланту.
Сагледано је и здравствено осигурање, где
се и да ли се лече, од којих болести болују,
да ли имају ограничења вида, слуха,
говора, ходања, узимања хране, контрола
мокрења, столице, има ли проблема при
самосталном функционисању, постоје ли
декубитуси и који је препоручени вид
лечења.

Као крајњи резултат нашег превентивног
рада очекујемо:
- да се ризично понашање, лоше навике
становништва сведу на што мању меру
- да се усвоје здрави стилови живота у
односу на исхрану, физичку активност,
пушење и алкохол
- да се подигне свест и брига о очувању
сопственог здравља
- да се смањи стопа оболевања и умирања
од масовних незаразних болести - да се
продужи животни и радни век, смањи
инвалидност и побољша квалитет живота.

Пригодним и добро осмишљеним акцијама
обележени су важни датуми из Календара
здравља, али су организоване и друге
промотивне активности.
Службе Дома здравља Ниш су понаособ
организовале своје акције и промовисале
превентивни рад, а све у циљу анимирања
грађана да узму активно учешће у усвајању
здравих стилова живота и превенцији
болести.
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Медијске активности Дома здравља Ниш
Јавност
смо
информисали
путем
саопштења
датих
електронским
и
штампаним медијима, гостовањима у радио
и телевизијским емисијама. Ангажовањем
здравствених
радника
у
контакт
емисијама, гледаоцима је дата могућност
да се укључе, постављају питања и активно
учествују у разговору. Остварен је велики
број гостовања у емисијама са едукативним
садржајем
где
су
пружане
важне
информације и савети у вези очувања
здравља наших корисника.

ПР менаџер Дома здравља Ниш
Прим. др Невена Симовић,
специјалиста опште медицине
специјалиста медицинске информатике
На основу Закона о здравственој заштити,
грађани имају право на информације које
су потребне за очување здравља и стицање
здравих
животних
навика,
као
и
информације
о
штетним
факторима
животне и радне средине који могу имати
негативне последице по здравље.
У циљу унапређења квалитета здравствене
заштите, односно боље информисаности
пацијената о раду здравствене установе,
запослени у Дому здравља Ниш стално су
присутни у медијима.
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У медијској промоцији установе активно су
учествовали представници менаџмента,
лекари
различитих
специјалности,
медицинске
сестре,
здравствени
сарадници.
Путем медија грађане смо позивали на
превентивне и скрининг прегледе, на
вакцинацију против сезонског грипа и
тетануса, на присуство едукативним
скуповима
намењеним
грађанству,
пружали актуелне сервисне информације.
Све наше активности протеклих година,
које су имале су за циљ промоцију здравља,
биле су адекватно медијски испраћене.
У претходне две године објављена су пет
броја часописа “Кућа доброг здравља” који
представља рад Дома здравља Ниш на
најбољи могући начин. Објављен је
“Информатор промотивних активности за
2014. годину”.
Дом здравља Ниш има одлично дизајниран
веб сајт на коме се налазе информације од
значаја за рад установе.
Наш основни задатак је да становништво,
односно јавност буде добро обавештена о
основним активностима и задацима Дома
здравља Ниш, о правима које могу ту да
остваре и да се, осим комуникације,
обезбеди квалитетна и интерактивна веза
са корисницима здравствене заштите (због
којих и постојимо).

Акредитација Дома здравља Ниш

Координатор за акредитацију Дома
здравља Ниш
Спец. др мед. Ватрица Премовић
специјалиста опште медицине
специјалиста медицинске информатике
Квалитет
здравствене
заштите
и
безбедност
пацијената
представљају
стратешко опредељење Дома здравља
Ниш. У складу са тим, руководство и
запослени у установи су препознали значај
акредитационог процеса и 2012. године
приступили
изради
акредитационих
стандарда и критеријума који су у складу
са међународним принципима. Низом
планираних активности постигнут је
жељени
ниво
учинка
усмерен
на
унапређење
квалитета
пружања
здравствене заштите где је у фокусу
пацијент који се континуирано прати у току
лечења, од пријема и тријаже до завршетка
лечења. Развијени су механизми за заштиту
и побољшање безбедности пацијената,
запослених и свих особа који су у контакту
са установом.
Акредитациони процес је омогућио да Дом
здравља Ниш, обезбеди оквир који ће
помоћи
да
установа
дефинише
и
имплементира
потребне
промене
и
направи приоритете за континуирано
унапређење сопствених услуга.
Дом здравља
Ниш је добио највиши
акредитациони статус на седам година и

сертификат као потврду да је ефикасно
имплементирао
програме унапређења
квалитета и да су запослени усредсређени
на пацијенте и резултате рада.
Акредитациони процес је омогућио да се на
ефикасан начин пронађу путеви који ће
бити
делотворни
за
остваривање
пословних
веза
и
разговора
са
стручњацима из области здравствене
заштите о томе какви су проблеми, како
могу бити превазиђени и како резултати и
исход могу бити унапређени. Направљен је
правилан приступ у доношењу одлуке на
основу валидних података у трагању и
откривању правих узрока проблема,
развоју
адекватних
решења
и
имплементацији промена.
Дом здравља Ниш након пријема
сертификата о
акредитацији на
седам година,
обавезао се да ће
читава установа
бити посвећена
унапређењу
сопствених
перформанси што
је основни елемент
у постизању успеха
и задовољства
пацијената и
запослених.
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Континуирана едукација здравствених радника
Дома здравља Ниш
Препознавши на време значај и обавезност
сталног унапређења стеченог знањa, Дом
здравља Ниш је усмерио стручне и способне
здравствене раднике и сараднике да
адекватно, као предавачи, учествују у
континуираној медицинској едукацији.
По Програму континуиране медицинске
едукације, који је акредитован од стране
Здравственог савета Министарства здравља
Републике Србије, у Дому здравља Ниш
обавља се едукација свих профила
здравствених радника, како запослених у
самој установи, тако и свих заинтересованих
ван наше куће.
Програми
континуиране
едукације
достављају се четири пута годишње (јануар,
април,
јул,
октобар),
а
резултате
акредитације Здравствени савет Србије
објављује на својој web страници.
Као организатор акредитованог програма,
Дом
здравља
Ниш
обезбеђује
организационо-техничке услове за успешно
спровођење континуиране едукације, има
успешан систем евиденције присуствовања
и провере знања акредитованих курсева и
семинара, као и систем евалуације
организованог скупа, (осим за стручне
састанке). Такође, постоји проверен систем
чувања документације и обезбеђени су сви
други услови који су од значаја.
Континуиранa едукацијa се изводи у
посебним просторијама са савременом и
адекватном опремом и то:
- амфитеатар Дома здравља Ниш,
регистрован за 200 слушалаца
- превентивни центар Дома здравља Ниш за
30 слушалаца
- клуб Дома здравља Ниш, до 70 слушалаца.
Дом здравља Ниш сарађује са бројним
организацијама и установама, првенствено
са стручњацима из различитих области са
Медицинског факултета чија је Дом здравља
Ниш научно - наставна база, као и из
Клиничког центра, али циљ програма
едукације је и сарадња са осталим
установама
из
примарног
здравства.
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Континуирана медицинска едукација у Дому
здравља Ниш већ више година је у врху по
квалитету, а томе у прилог иду и бројне
похвале и признања између осталог и од
спољних оцењивача за Акредитацију дома
здравља.
Запослени Дома здравља Ниш поред
унапређења и стицања нових знања и
вештина у својој установи, посећују и
активно учествују и на другим стручним и
научним скуповима у земљи и иностранству.
Координатор за континуирану
медицинску едукацију Дома здравља
Ниш
Спец. др мед. Ватрица Премовић
специјалиста опште медицине
специјалиста медицинске информатике

Монографије Дома здравља Ниш

1945 - 1995.
Монографија

1945 - 2005.
Монографија

заштите у Нишу

заштите у Нишу

“У години када се заокружује пуних пет
деценија
организоване
здравствене
заштите становништва на подручју Ниша,
Дом здравља као носилац највећег дела
основне здравствене делатности бележи
изузетно добре резултате и значајна
достигнућа у раду. Ове 1995. године, када
се обележава значајан јубилеј - 50 година
развоја основног здравства - нишки Дом
здравља бележи још један јубилеј - 10
година рада у лепом и савременом објекту
одавно названом “Бела лепотица”

Шездесет година рада и развоја
Дома здравља у Нишу, значајан је
јубилеј који указује на матични ток
здравства у Нишу, напоре да се оно
организује, тако да што ефикасније
послује и пружа услуге огромном
броју становника, не само из Ниша
већ и са простора југа Србије.

50 година основне здравствене

Прим. др Властимир Митић
директор Дома здравља Ниш
1995. година

60 година основне здравствене

Др Мирјана Миловановић
директор Дома здравља Ниш
2005. година
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Пензионисани радници од 2005. до 2015. године
2005. година
Рибарац Љиљана
Миладиновић Гордана
Кутлешић Даринка
Јанковић Мирјана
Михајловић Милица
Јовић Биљана
Симоновић Радмила
Стојановић Радисав
Митић Весна
Стојановић Живорад
Џомбић Даница
Алексић Василија
Аритоновић Гордана
Арсић Жива
Банковић Бранка
Благојевић Ружица
Бошковић Радунка
Божовић Тања
Брадић Љиљана
Бркић Милорад
Цимбаљевић Радмила
Цветановић Олгица
Цветић Мирјана
Цветковић Добрила
Цветковић Јорданка
Денић Мира
Деспотовић Светлана
Илић Српка
Илић Светлана
Иванов Драгана
Јовановић Душица
Јовановић Косанка
Јовановић Радмила
Јовановић Мишић Смиља
Кајгановић Мирјана
Каленић Мирјана
Костадиновић Зорица
Ковачевић Споменка
Лазаревић Љубица
Манић Мила
Мариновић Гордана
Марковић Рада
Матић Зорица
Мијајловић Радослав
Миленковић Драгица
Милев Мирослава
Милијић Драги
Миљковић Мирјана
Миљковић Мирјана
Миљковић Радмила
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Милојевић Гордана
Милосављевић Звездана
Милошевић Милика
Митић Драгица
Митровић Мирјана
Митровић Нада
Мишић Гордана
Нешић Светлана
Николић Катарина
Николић Љубинка
Николић Миодраг
Николић Радмила
Николић Славка
Николић Станислава
Обрадовић Слободанка
Пауновић Радојка
Пауновић Славица
Петковић Снежана
Петровић Надежда
Радуловић Достана
Радуловић Мирјана
Ристић Љиљана
Савић Мирјана
Савић Невена
Спасић Славица
Стајковић Слободанка
Стаменковић Милена
Стаменов Верка
Станковић Радмила
Стефановић Звезда
Стевановић Наталија
Стоиљковић Новица
Стојановић Накшија
Стојиљковић Милица
Стојилковић Драгица
Стојковић Драгиња
Стојковић Евица
Стојковић Живадин
Тодоровић Слободанка
Тотев Архангел
Тошић Даница
Василијић Славејка
Васиљевић Драгица
Величковић Милена
Златковић Слободанка
Живковић Јорданка
Живковић Малина
Живковић Радмила
Ђорђевић Марија
Ђорђевић Миодраг
Ђорђевић Мирослава
Ђорђевић Надежда

Ђурђевић Јерина
Реџић Србијанка

2006. година
Корчовски Зорица
Андрејевић Зоран
Антанасијевић Радмила
Цојић Слободан
Цветковић Вукица
Цветковић Зоран
Дачић Љиљана
Димитријевић Душица
Димитријевић Мирјана
Форцан Љубинка
Голубовић Грана
Грујић Драгица
Игић Света
Илић Војислава
Јанковић Добрила
Костов Богданка
Крстић Милутин
Лукић Љиљана
Миладиновић Љубомир
Миленковић Нада
Миленковић Радосав
Милосављевић Драгица
Милошевић Мирјана
Милутиновић Јелена
Митровић Мирјана
Младеновић Љубиша
Николић Драгица
Николић Верица
Петровић Невенка
Петровић Раде
Петровић Живица
Пешић Славица
Попивода Светлана
Поповић Ана
Поповић Снежана
Радовић Љиљана
Ранђеловић Зорица
Ристић Малина
Ристић Радмила
Ристић Славица
Стаменковић Драгослав
Станишић Добрила
Станковић Слободанка
Станковић Зоран
Станојевић Мирјана
Стевановић Велчев Љиљана
Стојановић Јелисавка

2006. година

Трифуновић Драгана
Радојичић Радмила
Фртунић Драгана
Стаменковић Љиљана
Милачић Данијела
Јанковић Новка

Петровић Слободанка
Стојановић Јелица
Алексић Миланка
Благојевић Славица
Динић Славица
Додић Бранислава
Гашић Љубинка
Јукић Миленија
Марковић Снежана
Миладиновић Љиљана
Милановић Светлана
Миловановић Мирјана
Миловић Милинка
Митровић Радмила
Петричевић Снежица
Петровић Драган
Петровић Драгана
Петровић Гордана
Радуловић Мерима
Ристић Љиљана
Ристовић Милица
Станимировић Верица
Станковић Мирослава
Станковић Славка
Станковић Снежана
Стевановић Мирјана
Стојановић Иванка
Стојановић Јованка
Стојановић Милада
Стојковић Гордана
Стојковић Мирољуб
Васић Љубица
Вучковић Славица
Ђорђевић Слободанка

2009. година

2010. година

Миловановић Слободанка
Ристић Снежана
Столић Мирољуб
Ђорђевић Танкосава
Јовановић Драгица
Коцић Емилија
Грујовић Душанка
Живић Љиљана
Стефановић Слађанка
Митић Споменка
Вељковић Стојанка
Николић Јасмина
Миленковић Зорица
Зечевић Зденка
Миленовић Славица
Крстић Зорица
Матијаш Десанка
Шакић Снежана
Николић Весна

Николић Љиљана
Станковић Сузана
Вулевић Весна
Милић Круна
Савић Оливера
Јовановић Милица
Живковић Милун
Богдановић Трајковић Гордана
Павловић Нада
Филиповић Милунка
Стојановић
Стојиљковић
Гордана
Мицић Мирослава
Митровић Србијанка
Величковић Верица
Павловић Вукица
Ристић Дафина
Кузмановић Слободанка
Мацановић Весна

Тричковић Драган
Вацић Милијана
Васиљевић Симка
Вујовић Милена
Вулетић Биљана
Живадиновић Невенка
Живковић Бранислава
Чалина Нада
Ђорђевић Љиљана
Ђорђевић Милена
Ђорђевић Славица
Ђорђевић Србијанка
Петровић Славица

2007. година
Танасковић Милорад
Ивковић Мирјана
Ђунисић Славица
Миљковић Србобран
Стефановић Драгана
Ђапан Драгана

2008. година

Марковић Светлана
Живковић Љубинка

2011. година
Благојевић Милена
Ивић Љубиша
Ристић Владимир
Павлин Веселинка
Крсмановић Весна
Радосављевић Милица
Ћоћић Милена
Атанасијевић Војислав
Петковић Надежда
Тењовић Слађана
Јовановић Олгица
Лакићевић Зорица
Радивојевић Слободан
Денић Љиљана
Здравковић Милић Лала
Богдановић Верица
Стојановић Миодраг
Богдановић Евица
Живковић Стана
Радовановић Јелица
Здравковић Слободан
Јовић Злата
Живић Гордана
Живковић Љиљана
Живковић Гордана
Денић Зорица
Јовић Снежана
Миљковић Гордана
Секулић Снежана
Станковић Горица
Стојановић Биљана
Вучковић Славица
Ђорђевић Слободанка

2012. година
Младеновић Бранислава
Петковић Анкица
Пешић Бисерка
Стојиљковић Љубинка
Милић Славица
Петровић Биљана
Ђорђевић Весела
Арнаутовић Бисерка
Ристић Војин
Стојановић Боривоје
Спасић Љиљана
Величковић Верица
Јовановић Горица
Антић Анђелка
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Милетић Слободан
Ђорђевић Гордана
Костић Љиљана
Ракић Мирјана
Ракић Рајко
Стојковић Нада
Павловић Томислав
Коцић Дивљанка
Димић Љиљана
Усаиновић Видица
Милкић Снежана
Симоновић Верица
Шекуларац Слађана
Петковић Ружица
Раденковић Гордана
Ристић Мирјана
Чупић Јелица
Антић Лела
Денић Славољуб
Петровић Зорица
Динић Срећко
Поповић Тугомир
Милосављевић Снежана
Пејчић Слађана
Јанковић Каменов Љубица
Јоцић Миодраг
Тошић Десанка
Јовановић Светислав
Димић Радмила
Јанковић Мирјана
Јовић Светлана
Најданов Слађанка
Пауновић Милена
Стевановић Славица
Тасић Гордана
Ђурић Вељковић Драгица
Карческа Љиљана
Китановић Мирјана
Костић Братислава
Крстић Зора
Пантелић Љиљана
Поповић Момира
Радојловић Милунка
Ристовић Милица
Станојевић Вукосава
Стојановић Славица
Тасић Вера
Тепавац Даница
Вучковић Радмила
Ђурашковић Светлана

2013. година
Жикић Дивна
Манчић Душанка
Рупар Биљана
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Павловић Зорица
Јовић Споменка
Јовановић Вања
Јовановић Душица
Васовић Злата
Кукић Мели
Радаковић Драгана
Милошевић Бојана
Вукадиновић Гордана
Николић Славица
Филиповић Андреја
Милошевић Славица
Аранђеловић Зоран
Станковић Зоран
Илић Зоран
Крстић Живковић Гордана
Богојевић Љубинка
Димитријевић Милина
Маринковић Озренка
Бошковић Драгослав
Цветковић Драгица
Грубић Љубица
Милић Добрила
Милојковић Милица
Милошевић Зорица
Наумовић Јасна
Рајковић Олгица
Савић Славица
Смиљковић Славица
Стојановић Слободан
Стојковић Зденка
Видић Јулијана
Живковић Милка
Живковић Славица

2014. година
Ристић Мара
Тасковић Зорица
Стојановић Зорица
Миленковић Невенка
Лазић Душанка
Манојловић Зорица
Суботић Латинка
Ристић Миодраг
Карапешевић Невенка
Ђокић Слободанка
Стојиљковић Жикица
Ристић Весна
Стајић Биљана
Живић Горица
Грујић Славица
Гавриловић Милена
Јовановић Славица
Костић Зага
Милановић Мирјана

Станковић Снежана
Стојановић Љиљана
Сулејмановић Рукија
Миленковић Олга
Николић Олга
Павловић Мирјана
Стевановић Снежана
Ђурђевић Душанка
Наковић Христина
Петровић Славица
Петровић Славица
Видојковић Слађана
Златковић Силва
Живковић Биљана
Ицић Вера
Михаилов Анкица
Пејчић Нада
Левстик Зоран
Величковић Марија
Јовић Зорица
Ђорђевић Драган
Димитријевић Рада
Јанковић Мирослава
Радовановић Божана
Момчиловић Јован
Воларевић Тамара
Ђорђевић Десанка
Вељковић Милена
Марковић Лозана
Атанасковић Мирјана
Бранковић Душанка
Јовановић Станковић Јасмина
Лепојевић Мирјана
Миљковић Душанка
Младеновић Љубинка
Радивојевић Јовица
Цакић Зорица
Дукић Зорица
Коцић Ковиљка
Николић Жикић Драгица
Ристић Влаинка
Стаменовић Лала
Стевановић Душица
Стоименов Светлана
Живковић Братислав

2015. година
Михаиловић Драгољуб
Стевановић Слађана
Антић Снежана
Ристић Душанка
Младеновић Душанка
Стоиљковић Зоран
Миловановић Братислава
Раденковић Светлана
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