
 

 

С А С Т А Н А К 

 

 На иницијативу директора Дома здравља др мед. Милана Манојловића, помоћника 

директора за медицинска питања прим.др Светлане Јовић и саветника директора за стручно 

усавршавања и едукацију радника Дома здравља др сц.мед. Милорада Јеркана 28.07.2009.године 

одржан је састанак са чланом стручног савета здравља Србије др мед.Златком Спасићем. 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д: 

 

 1. Анализа досадашње едукације радника Дома здравља Ниш 

 2. Дом здравља Ниш – регионални центар едукације радника примарне здравствене заштите 

 3. Припреме пројекта служби и појединаца за едукацију радника Дома здравља за 

2010.годину 

 4. Текућа питања 
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 Др Спасић детаљно је упознат са досадашњом едукацијом радника Дома здравља Ниш 

(период 01.01.2009. до 01.06.2009.године). Након конструктивне дискусије закључено је да је 

досадашња едукација била изузетно добро организована. У наредном периоду треба одржати овај 

ниво организације, а у неким сегментима га и побољшати. 
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 Подржана је иницијатива према стручном савету Србије да Дом здравља у Нишу буде 

регионални центар за едукацију радника примарне здравствене заштите, а све у циљу 

рационализације и јединствене медицинске методологије у стручно-научном усавршавању 

здравствених радника овог региона. 
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 Договорено је да пројекте едукације (службе, појединаца) радника Дома здравља Ниш (на 

основу критеријума које је стручни савет дао, а који се налази на сајту Дома здравља Ниш) доставе 

до 10.09.2009.год. саветнику директора за стручно усавршавање и едукацију радника Дома здравља 

Ниш др сц.мед.Милораду Јеркану. 

 Пројекте за 2009.годину, уз сагласност директора Дома здравља др мед. Милана 

Манојловића (који није присуствовао састанку), а уз јединствени став присутних на састанку, треба 

усмеравати према 2010. години пошто нема потврде да ће одржане едукације бити бодоване. 

Такодје, закључено је да едукацију у 2009.години треба наставити истим интензитетом као и у 

првој половини године како би што спремније дочекали 2010.годину. 
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 - Др Спасић је у дискусији инсистирао на што бољем повезивању са Комором здравствених 

радника у циљу постизања још бољих резултата. Предлог је једногласно подржан. 

 - Договорено је да др сц.мед. Јеркан ступи у контакт са проф.др Јанковићем који је испред 

стручног савета задужен за едукацију у примарној здравственој заштити. 

 - Сваког месеца одржавати састанке оваквог типа у циљу боље комуникације и квалитетније 

едукације радника Дома здравља овог региона. 

 - Организовати састанак са Регионалном комором у циљу боље комуникације и 

квалитетније едукације у примарној здравственој заштити у септембру месецу. 

 

 

У Нишу       Прим.др мед.Светлана Јовић 

28.07.2009.год.      Др мед.Златко Спасић 

        Др сц.мед.Милорад Јеркан 


