
ДАТУМ СЛУЖБА МЕСТО ВРЕМЕ ТЕМА КАДАР 

12.01.2016. 
Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба поливалентне патронаже 

 

Акција у локалној 

заједници 

08:30-11:30 
Превенција хроничних 

незаразних болести 

екипе 

лекар –сестра 

 

14.01.2016. 
Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба поливалентне патронаже 

 

Акција у локалној 

заједници 

08:30-11:30 
Превенција хроничних 

незаразних болести 

екипе 

лекар –сестра 

 

15.01.2016. Служба за здравствену заштиту одраслих 
Здравствена станица 

Лира  
08:00-11:00 

 

„Отворена врата“ 

Скрининг на дијабетес 

Светски дан дијабетеса 

екипа лекар сестра 

 

17.01.2016. 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба кућног лечења и медицинске 

неге 

Село  Кнез Село 

 
09:00- 13:00 

Акција у селима 

’’Приближимо се 

пацијентима’’ 

екипе 

лекар –сестра 

18.01-

22.01.2016. 

 

Служба за здравствену заштиту деце и 

школске деце – Саветовалиште за младе 

 

Просторије 

Саветовалишта за 

младе  

10:00 

Превенција злоупотребе 

психоактивних 

супстанци 

Школа Прокоповић 

Мултидисциплинарни 

тим 

 

19.01.2016. 
Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба поливалентне патронаже 

 

Акција у локалној 

заједници 

08:30-11:30 
Превенција хроничних 

незаразних болести 

екипе 

лекар –сестра 

 

20.01.2016. 

 

Служба за здравствену заштиту деце и 

школске деце – Саветовалиште за младе 

 

Просторије 

Саветовалишта за 

младе  

12:30-14:30 
Ризици у адолесценцији 

Школа 12.фебруар 

Мултидисциплинарни 

тим 

 

21.01.2016. 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба поливалентне патронаже 

 

 

Акција у локалној 

заједници 

08:30-11:30 
Превенција хроничних 

незаразних болести 

екипе 

лекар –сестра 

 

22.01.2016. Служба за здравствену заштиту одраслих 
Здравствена станица 

Нишка Бања  
08:00-11:00 

 

„Отворена врата“ 

Скрининг на дијабетес 

екипа лекар сестра 

 

23.01.2016. Служба за здравствену заштиту жена 
Просторије службе 

на првом спрату 
09:00-13:00 

Европска недеља 

превенције рака грлића 

материце 

екипе 

лекар –сестра 

ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА ЈАНУАР 2016.  



 

                                                                                                                                                                                                                                                           

      

23.01.2016. 

Служба за специјалистичко-

консултативне делатности- 

Одељење  оториноларингологије 

Просторије одељења 

на петом спрату 
09:00-12:00 

Национални дан без 

дуванског дима 
екипа лекар сестра 

24.01.2016. 

 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба кућног лечења и медицинске 

неге 

Село Доњи 

Матејевац 

 

09:00-13:00 

Акција у селима 

’’Приближимо се 

пацијентима’’ 

екипе 

лекар –сестра 

25.01.-

02.02.2016. 
Саветовалиште за одвикавање од пушења Центар за превенцију  18:00 

 

Програм: 

Прекини сада „7 корака 

до слободе“ 

Мултидисциплинарни 

тим 

 

26.01.2016. 
Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба поливалентне патронаже 

 

Акција у локалној 

заједници 

08:30-11:30 
Превенција хроничних 

незаразних болести 

екипе 

лекар –сестра 

 

28.01.2016. 
Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба поливалентне патронаже 

Акција у локалној 

заједници  

 

08:30-11:30 
Превенција хроничних 

незаразних болести 

екипе 

лекар –сестра 

 

29.01.2016. 
Служба за здравствену заштиту деце и 

школске деце – Саветовалиште за младе 

Просторије 

Саветовалишта за 

младе  

10:00 
Национални дан без 

дуванског дима 

Мултидисциплинарни 

тим 

 

29.01.2016. Саветовалиште за одвикавање од пушења 

Центар за 

превентивне 

здравствене услуге 

17:00 

Национални дан без 

дуванског дима 

Окупљање бивших 

пушача 

Мултидисциплинарни 

тим 

 

31.01.2016. 

 

Служба за здравствену заштиту одраслих 

Служба кућног лечења и медицинске 

неге 

Село Бреница 

 
09:00-13:00 

Акција у селима 

’’Приближимо се 

пацијентима’’ 

 

екипе 

лекар –сестра 

 


