
ДАТУМ СЛУЖБА МЕСТО ВРЕМЕ ТЕМА КАДАР 

01.09.2015. 

Служба за здравствену заштиту деце и 

школске деце – Саветовалиште за младе 

 

Трг Краља Милана 17:00-20:00 Дан младих града Ниша 

Мултидисциплинарни 

тим 

 

03.09.2015. 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба поливалентне патронаже 

 

Акција у локалној 

заједници 

Предшколска 

установа 

„Пчелица“ Ниш 

07:30-11:30 
Превенција хроничних 

незаразних болести 

екипе 

лекар –сестра 

 

04.09.2015. 

 

Служба за здравствену заштиту деце и 

школске деце 

 

Амфитеатар Правног 

факултета у Нишу 

 

18:00 
Дијабетес у дечијем 

узрасту 
лекар 

05.09.2015. 

 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба поливалентне патронаже 

Служба за здравствену заштиту деце и 

школске деце – Саветовалиште за младе 

Одељење дерматовенерологије 

Г.О.Медијана 10:00-12:00 Базар здравља 

Мултидисциплинарни 

тим 

 

06.09.201. 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба кућног лечења и медицинске 

неге 

 

Село Доња Студена 

 
09:00-13:00 

Акција у селима 

’’Приближимо се 

пацијентима’’ 

екипе 

лекар –сестра 

10.09.2015. 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба поливалентне патронаже 

 

Акција у локалној 

заједници 

Предшколска 

установа 

„Пчелица“ Ниш 

08:30-11:30 
Превенција хроничних 

незаразних болести 

екипе 

лекар –сестра 

 

11.09.2015. Служба за здравствену заштиту одраслих 

 

 

Здравствена станица 

Расадник 

 

 

08:00-11:00 

 

„Отворена врата“ 

Скрининг на дијабетес 

 

 

екипа лекар сестра 

 

ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗАСЕПТЕМБАР 2015.  



 

                                                                                                                                                                                                                                                             

13.09.2015. 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба кућног лечења и медицинске 

неге 

 

Село Равни До 

Село Просек 

09:00-11:00 

11:30-13:00 

Акција у селима 

’’Приближимо се 

пацијентима’’ 

екипе 

лекар –сестра 

17.09.2015. 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба поливалентне патронаже 

 

Акција у локалној 

заједници 

Предшколска 

установа 

„Пчелица“ Ниш 

08:30-11:30 
Превенција хроничних 

незаразних болести 

екипе 

лекар –сестра 

 

18.09.2015. Служба за здравствену заштиту одраслих 

 

Центар за превенцију 

 

08:00-11:00 

 

„Отворена врата“ 

Скрининг на дијабетес 

 

екипа лекар сестра 

 

20.09.2015 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба кућног лечења и медицинске 

неге 

 

Село Раутово 

Село Радикина Бара 

 

09:00-11:00 

11:30-13:00 

Акција у селима 

’’Приближимо се 

пацијентима’’ 

екипе 

лекар –сестра 

24.09.2015. 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба поливалентне патронаже 

 

Дом за децу и 

омладину Душко 

Радовић Ниш 

Центар за породични 

смештај и усвојење 

Ниш 

08:30-11:30 
Превенција хроничних 

незаразних болести 

екипе 

лекар –сестра 

 

26.09.2015. 
Служба за специјалистичку здравствену 

заштиту – Одељење интерне медицине 

 

Централни објекат  

Просторије одељења 

интерне медицине  

 

10.00-12:00 Светски дан срца 
екипа 

лекар –сестра 

27.09.2015 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба кућног лечења и медицинске 

неге 

 

Село Лазарево село 

 

 

09:00-13:00 

Акција у селима 

’’Приближимо се 

пацијентима’’ 

екипе 

лекар –сестра 


