
ДАТУМ СЛУЖБА МЕСТО ВРЕМЕ ТЕМА КАДАР 

Мај 2015. 
Служба за здравствену заштиту деце и 

школске деце – Саветовалиште за младе 

Осми разреди свих 

основних школа у 

граду и у селима 

11:00-13:00 

Цео месец мај посвећен 

превенцији “Злоупотребе 

психоактивних 

супстанци” 

Мултидисциплинарни 

тим 

 

05.05.2015. 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

- Саветовалиште за дијеталну исхрану 

 

Просторије 

Саветовалишта за 

младе на првом 

спрату 

11.00-13:00 
Радионица на тему: 

”Правилна исхрана” 

Мултидисциплинарни 

тим 

 

06.05.2015. 

Служба за здравствену заштиту деце и 

школске деце – Саветовалиште за младе 

 

Просторије 

Саветовалишта за 

младе на првом 

спрату 

11.00-13:00 
Радионица на тему: 

”Правилна исхрана” 

Мултидисциплинарни 

тим 

 

07.05.2015. 
Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба поливалентне патронаже 

Акција у локалној 

заједници 

О.Ш. др Зоран 

Ђинђић Брзи Брод 

08:30-11:30 

Акција намењена 

запосленима 

Превенција хроничних 

незаразних болести 

 

Мултидисциплинарни 

тим 

 

 

 

08.05.2015. 

 

Служба за здравствену заштиту одраслих 
Здравствена станица  

Прва Кутина 
08:00-11:00 

„Отворена врата“ 

Скрининг на дијабетес 

екипа лекар сестра 

 

09.05.2015. 

 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба поливалентне патронаже 

Служба за здравствену заштиту деце и 

школске деце – Саветовалиште за младе 

Одељење дерматовенерологије 

 

 

Г.О.Пантелеј 

Паркинг код поште у 

ул. Књавчкој 105 

10:00-12:00 Базар здравља 

Мултидисциплинарни 

тим 

 

09.05.2015. Све службе 

 

Амфитеатар Дома 

здравља Ниш 

 

 

10:00 
Међународни дан 

сестринства 

Мултидисциплинарни 

тим 

 

ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА МАЈ 2015.  



10.05.2015. 

 

 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба кућног лечења и медицинске 

неге 

 

Село Врело 

Село Јасеновик 

 

09:00-11:00 

11:15-12:00 

Акција у селима 

’’Приближимо се 

пацијентима’’ 

екипе 

лекар –сестра 

14.05.2015. 
Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба поливалентне патронаже 

Акција у локалној 

заједници 

ЈКП Медијана 

08:30-11:30 

Акција намењена 

запосленима 

Превенција хроничних 

незаразних болести 

 

Мултидисциплинарни 

тим 

 

 

16.05.2015. 
Служба за здравствену заштиту одраслих 

Удружење за хипертензију Србије 

Простор испред  

ТЦ Калча 

Ул. Обреновићева 

 

11:00-13:00 Светски дан хипертензије 
Мултидисциплинарни 

тим 

17.05.2015. 

 

 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба кућног лечења и медицинске 

неге 

Кнез село 
09:00-12:00 

 

Акција у селима 

’’Приближимо се 

пацијентима’’ 

екипе 

лекар –сестра 

21.05.2015. 
Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба поливалентне патронаже 

Акција у локалној 

заједници 

ЈКП Горица 

 

07:00-10:30 

Акција намењена 

запосленима 

Превенција хроничних 

незаразних болести 

 

Мултидисциплинарни 

тим 

 

 

 

22.05.2015. 

 

Служба за здравствену заштиту одраслих 
Здравствена станица  

 
08:00-11:00 

„Отворена врата“ 

Скрининг на дијабетес 

 

 

екипа лекар сестра 

 

 

24.05.2015. 

 

 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба кућног лечења и медицинске 

неге 

Доњи Матејевац 

 
09:00-12:00 

Акција у селима 

’’Приближимо се 

пацијентима’’ 

екипе 

лекар –сестра 

28.05.2015. 
Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба поливалентне патронаже 

Акција у локалној 

заједници 

ЈКП Горица 

 

07:00-10:30 

Акција намењена 

запосленима 

Превенција хроничних 

незаразних болести 

Мултидисциплинарни 

тим 

 

 

26.05.2015. 

 

 

Служба за стоматолошку здравствену 

заштиту 

 

Акција у парку 

„Светог Саве“ 

 

11:00-13:00 

Недеља здравља уста и 

зуба 

 

Мултидисциплинарни 

тим 

 



 

 

29.05.2015. 

 

Служба за здравствену заштиту одраслих 
Здравствена станица  

Доњи Матејевац 
08:00-11:00 

„Отворена врата“ 

Скрининг на дијабетес 

екипа лекар сестра 

 

29.05.2015. 
Саветовалиште за одвикавање од пушења 

 

Центар за 

превентивне 

здравствене услуге 

18:00 
Светски дан борбе против 

пушења 

Мултидисциплинарни 

тим 

29.05.2015. 

 

Саветовалиште за одвикавање од пушења 

Саветовалиште за младе 

 

Централни хол Дома 

здравља Ниш 
11:00-13:00 

Светски дан борбе против 

пушења 

Мултидисциплинарни 

тим 

31.05.2015. 

 

 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба кућног лечења и медицинске 

неге 

Село Бреница 

Село Церје 

 

09:00-10:30 

10:45-13:00 

Акција у селима 

’’Приближимо се 

пацијентима’’ 

екипе 

лекар –сестра 


