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Ова монографија представља
сведочанство о годинама које су за
нама, развојном путу здравствене
заштите а истовремено је сведок
садашњих дешавања. У монографији је
представљена Мисија и Визија развоја
примарне здравствене заштите у Нишу.
Монографија „75 година примарне
здравствене заштите у Нишу“ на
најбољи начин презентује и рад Дома
здравља Ниш, данас модерне установе
примарне здравствене заштите, чија је
делатност очување здравља
целокупног становништва Града Ниша
и околине.

Поводом обележавања овог
значајног платинастог јубилеја, када
обележавамо седамдесет пет година од
оснивања примарне здравствене
заштите у Нишу, можемо бити поносни
на развојни пут који смо имали, као и на
постигнуте резултате рада.

Примарна здравствена заштита у
Нишу организована је кроз рад Дома
здравља Ниш, Апотеке Ниш, Завода за
здравствену заштиту студената, Завода
за здравствену заштиту радника,
Завода за хитну медицинску помоћ и
Завода за плућне болести и
туберкулозу и представља изузетно
значајан део здравственог система од
чије развијености, ефикасности и
квалитета рада зависи рад осталих
делова здравственог система.
Корисници на овом нивоу остварују
први контакт са професионалном
здравственом заштитом и углавном
успевају да задовоље своје
здравствене потребе, а уколико то није
случај упућују се на друге,
специјализоване нивое здравствене
заштите.

Посебна је част и одговорност
бити на челу највећег дома здравља на
Балкану који у сваком моменту пружа
адекватну здравствену заштиту за око
260.000 становника. У овом моменту,
захваљујући стручним службама и
савременој опреми, у могућности смо
да спроводимо Националне скрининг
програме. Посебна пажња посвећује се
осетљивим групама са посебним
акцентом на старе, мање покретне и
непокретне пацијенте.

Дом здравља Ниш је данас
израстао у највећи здравствени центар
у земљи по организационој, кадровској
структури и мрежи са последичним
нивоом услуга. О томе сведочи
дванаест служби које функционишу у
централном објекту и шездесет пет
пунктова у граду и селима, завидни
кадровски ниво са великим бројем
специјалиста, примаријуса, магистара и
доктора наука и као такав представља
научно - наставну базу Медицинског
факултета у Нишу. 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.

У име свих запослених исказујем
изразе захвалности и поштовања
нашим учитељима и претходницима
чије смо дело добили у наслеђе уз
обећање да ћемо се трудити да
одржимо и унапредимо постигнуте
резултате.
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Драгана Сотировски
Градоначелница Ниша

Град Ниш, пре свих градоначелница
госпођа Драгана Сотировски, препознаје и
уважава допринос Дома здравља, као
највеће установе примарне здравствене
заштите на Балкану, у очувању и
унапређењу здравља грађана Ниша. Дом
здравља представља прву линију одбране
од свих болести за око 300.000 Нишлија,
али и за више од милион грађана
југоисточне Србије који гравитирају према
нашој установи у којој траже помоћ за
проблеме који не могу бити решени у
домовима здравља околних општина и
округа. Поред указивања медицинске
помоћи и лечења оболелих наш дом
здравља посебну  пажњу  поклања
превентивној здравственој заштити.
Организује и спроводи бројне промотивне

активности у циљу повећања свести
грађана о значају здравих стилова живота,
као и раном откривању болести у најранијој
фази, како код посебно осетљивих група,
какве су стари, непокретни и сеоско
становништво, тако и код радно активних
грађана организованим прегледима у
установама и предузећима. Допринос
Града Ниша бољој доступности и
ефикасности здравствене заштите доказан
је и материјалном подршком и бројним
донацијама. Захваљујући средствима
Града Ниша, која ове године износе око 50
милиона динара, постигнута је боља
кадровска обезбеђеност, чиме је омогућено
да мобилне екипе лекар-медицинска
сестра/техничар стигну до великог броја
старих, изнемоглих и непокретних
суграђана, да их благовремено прегледају
и обезбеде им адекватно лечење. Такође,
ове екипе су посетиле и сагледале
здравствено стање старих становника у
њиховом  дому, пре свега у селима која
немају здравствену амбуланту. Град Ниш
обезбедио је ове године више од 7 милиона
динара за поступак организовања и
пружања услуга код остваривања права
помоћи у кући, односно интегрисани сервис
услуга здравствене и социјалне заштите,
коју Дом здравља реализује са Центром за
социјални рад „Свети Сава“. Поред тога
Град Ниш обезбеђује новчана средства за
плате и превоз лекара мртвозорске службе.
Можемо се похвалити и донацијама које је
обезбедио Град, а то су три возила за
теренске службе, ултразвучни апарат,
тимпанометар.

Истакли бисмо као највећи
допринос Пројекат адаптације и
термоенергетске санације Дома здравља,
којим је Град, као носилац пројекта
обезбедио од Агенције за управљање
јавним улагањима Владе Републике Србије
око 120 милиона динара, којим је Дом
здравља комплетно обновљен.
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ГРАД НИШ
ВЕЛИКА ПОДРШКА ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ



О здравству у Нишу бринуло се од
античких времена. За то постоје многи
докази: археолошки 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. 

Историја Ниша бележи да је
1878.године, тек ослобођени град од Турака,
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. 
Свеје 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 Сенкијевић, 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 народном санитетском фонду, о
очувању здравља народа и други.
Залагањем др Михајла Марковића у Нишу је
основан Пастеров завод, који је 2006. године

обележио читав век од почетка рада….
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, укупно једанест
лекара које 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.
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РАЗВОЈ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У НИШУ



Деценијама се радило на развоју
Дома здравља у Нишу. Уложени су бројни
напори да се установа организује тако да
што ефикасније послује и пружа услуге
огромном броју становника, не само на
територији Града Ниша већ и са простора
југа Србије. Временом је израстао у највећи
дом здраља у земљи по организационој
структури, кадровској структури и мрежи
здравствених станица и амбуланти. 

Многи ратови на овом тлу односили
су људске животе, доносили болести,
рањенике; током деценија захтевали
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 зграду
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 друге
публикације о заштити здравља. Екипе
Дома здравља 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, 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 установе: здравствене
станице “Расадник”, “Филип Кљајић”,
“Ћеле-кула”, “Бубањ”, “Борис Кидрич”,
“12.фебруар”, “Јелашница”. У састав Дома
здравља улазе и амбуланте у Горњем
Матејевцу и Горњој Топоници, Завод за
хитну помоћ, Стоматолошка поликлиника,
Онколошки диспанзер. Кадровска
ситуација у новоформираном Дому
здравља 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. Институција настала интеграцијом
наведених установа представљала је
значајне темеље за даљи рад, захваљујући
чињеници да у њој није било посебних
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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 средњих
медицинских 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.
Сложени задаци Дома здравља Ниш
стално захтевају трагање за новим
просторима за активности, значајна
преобликовања рада, посебно када се има
у виду доношење уставних амандмана из
1973. године. Марта 1973.године Дом
здравља постаје Радна организација са
осам Основних организација удруженог
рада.  На чело ове,  практично нове
установе долази др Милоје Новаковић. У
саставу Дома здравља Ниш, у овом
периоду су следеће основне организације
удруженог рада:
• ООУР Основне здравствене  заштите
одраслих,
• ООУР Дечје диспанзерске службе,
• ООУР Хитне медицинске помоћи,
• ООУР Гинеколошке службе,
• ООУР Хигијенско - епидемиолошке и
поливалентне – патронажне службе,
• ООУР Диспанзер за медицину спорта,
• ООУР Заједничке службе,
• ООУР Основне здравствене службе 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 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 у Нишу;
• Завод за медицину рада;
• Хитна медицинска помоћ.

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
неопходне драгоцене иницијативе, пре
свега оне за побољшање услова рада као
и решавање просторних и техничких
задатака. Изграђено је више нових
објеката, а успело се и са затварањем
финансијских конструкција за изградњу још
неколико. Управо тих година зачела се
идеја за изградњу највећег и најсложенијег
грађевинског објеката Дома здравља, који
би омогућио здравствену заштиту Нишлија
којих је тада било близу 200.000. 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
мења. Уместо некадашње три
организације, сада је Дом здравља Ниш
сачињен од осам радних јединица, и то :
- Општа медицина
- Зубно-здравствена заштита
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- Дечја диспанзерска служба
- Диспанзер за жене
- Специјалистичка служба
- Диспанзер за медицину спорта и
здравствену заштиту студената
- Хигијенско – епидемиолошка служба и
поливалентна патронажа
- Правно-економскипослови 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. И ако се неке
од промена које Дом здравља Ниш
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. 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 предшколској
установи “Пчелица”.

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
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савремено здање које је објединило  многе

службе, на добробит грађана, ширило

здравствену  културу  и задовољило

хумани аспект здравствене заштите као

место ком се деценијама тежило.

Данас је Дом здравља Ниш највећи

дом здравља на Балкану,  здравствена

установа у којој се спроводе мере

примарне здравствене заштите и то

приоритетно превентивне мере, обезбеђују

се услови за здравствену заштиту

породице као целине. Централни објекат

Дома здравља смештен је на око 15.000 м2,

у саставу је још 65 здравствених станица и

амбуланти на градском и сеоском подручју.

Услуге се пружају сваког дана у недељи од

07:00 до 20:00 часова становницима пет

општина града Ниша, као и великом делу

становника југоисточне Србије. Дом

здравља Ниш се састоји од 12 служби и

има завидни кадровски ниво са великим

бројем специјалиста, примаријуса,

магистара и доктора наука, што

поткрепљује тврдњу да је Дом здравља

научно – наставна база Медицинског

факултета. За обављање ових послова на

располагању је следећи кадар:

- 4 доктора наука

- 8 магистара

- 36 примаријуса

- 174 лекара и стоматолога различитих

специјалности + 5 на одређено

- 16 лекара на специјализацији

- 57 лекара и стоматолога +22 на одређено

- 14 здравствених сарадника +2 на

одређено

- 18 са високом немедицинском стручном

спремом

- 100 са вишом медицинском стручном

спремом

- 11 са вишом немедицинском стручном

спремом +2 на одређено

- 463 са средњом медицинском стучном

спремом +23 на одређено

- 38 са средњом немедицинском стручном

спремом

- 118 ВКВ, КВ и НКВ радника +1 на

одређено.

Трајан задатак је и стална и

континуирана едукација здравствених

радника, уз адекватно опремање

савременим медицинским апаратима као и

пружање високо кавлитетних здравствених

услуга. 
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Досадашњи директори

Војислав Вова Петровић
Црвени крст

Владимир Димитријевић
Бубањ

Андрија Ристић
1963 - 1968.

Војислав Милић
1970 - 1973.

Милоје Новаковић
1973 - 1977.

Божидар Миленовић
1978 - 1983.

Ратомир Ђурашковић
вд. 1983 - 1984.

Властимир Митић
1985 - 2000.

Братислав Стојковић
02.2000 - 11.2000.

Димчо Христов
вд 11.2000 - 06.2001.

Тугомир Поповић
06.2001 - 02.2002.

Драгослав Бошковић
2002 - 2004.

Мирјана Миловановић
2004 - 2008.

Милан Манојловић
2008 - 2012.

Милорад Јеркан
2012 -  



13

Дом здравља Ниш - Кућа доброг здравља

75 година примарне здравствене заштите у Нишу

Досадашње главне сестре

Милунка Радојловић
02.2000 - 11.2000.

2002 - 2004.

Бранка Пејић
1985 - 2000.

Жаклина Митровић
06.2001 - 02.2002.

Славица Миленковић
2004 - 2007.

Тања Бокић
2007 - 2008.

Весна Јоцић
2008 - 



Управни одбор је орган управљања

Дома здравља Ниш. 

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 има пет чланова:

• дипл.економиста Јовица Ћирић,

председник
• спец.др мед. Јулијана Аранђеловић,

заменик председника

• дипл.економиста Данко Стефановић,

• спец. др мед. Виолета Илић,

• вмс Драгана Јовановић.
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УПРАВНИ ОДБОР НАДЗОРНИ ОДБОР

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:

• дипл.правник Нађа Марковић,

председник
• др сци.мед. Гордана Грујић Илић, заменик

председника

• дипл. правник Милена Властелица, члан.
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РУКОВОДСТВО
Дома здравља Ниш
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Проф. др Милорад Јеркан

Директор Дома здравља Ниш

Др сци eцц. Данијела Нешић

Помоћник директора

за немедицинске послове

Шеф кабинета директора



Виша мед. сестра Весна Joцић

Главна сестра Дома здравља Ниш
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Прим. др Радован Михајловић

специјалиста интерне медицине

Помоћник директора

за медицинску делатност

Проф. др Јасмина Ранковић

Помоћник директора

за организациона и стручна питања



Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне

ставове Дома здравља Ниш. Стручном колегијуму председава директор Дома

здравља Ниш, а у његовом одсуству помоћник директора за медицинску делатност.

Стручни колегијум чине директор, помоћници директора, шеф кабинета директора,

начелници служби, портпарол  и главна сестра Дома здравља Ниш.
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СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ
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- Начелник Службе за здравствену заштиту

одраслих

Мр сци. мед. Данијела Цветковић, специјалиста

опште медицине

- Начелник Службе за здравствену заштиту деце

и школске деце

Спец. др мед.  Снежана Здравковић,

специјалиста педијатрије

- Начелник Службе за здравствену заштиту

жена

Спец. др мед Душан Симић, специјалиста

гинекологије и акушерства

- Начелник Службе поливалентне патронаже

Спец. др мед. Светлана Костић, специјалиста

епидемиологије

- Начелник Службе за физикалну медицину и

рехабилитацију

Спец. др мед. Соња Станојевић, прим.,

специјалиста физикалне медицине

- Начелник Службе за кућно лечење,

медицинску негу и палијативно збрињавање

Спец. др мед. Братислава Шарац, прим.,

специјалиста опште медицине

- Начелник Службе за лабораторијску

дијагностику

Спец. др мед. Јелена Николић Мицић,

специјалиста клиничке биохемије

- Начелник Службе за радиолошку дијагностику

Спец. др мед. Марино Милојковић, специјалиста

радиологије

- Начелник Службе за специјалистичко

консултативне делатности

Спец. др мед. МаринаЂорђевић, специјалиста

дерматовенерологије

- Начелник Службе за правне и економско-

финансијске послове

дипл.екон. Бранка Буквић

- Начелник Службе за техничке и друге сличне

послове

Виша мед. сестра Татјана Бокић
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НАЧЕЛНИЦИ СЛУЖБИ
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ГЛАВНЕ СЕСТРЕ



ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ САВЕТА

Спец.  др мед. Драгана Јоксимовић

Стевановић, прим.

Специјалиста опште медицине

и  дерматовенерологије

Стручни савет је саветодавно тело

директора и Управног одбора. 

Чланови су запослени здравствени

радници са високом школском спремом

које на предлог свих служби именује

директор Дома здравља Ниш.

Савет има девет чланова од којих

два предлаже Служба за здравствену

заштиту одраслих, а седам чланова

предлажу остале службе.                                           

У раду Стручног савета учествује и

главна сестра Дома здравља Ниш. 

Стручни савет обавља следеће

послове утврђене Статутом Дома

здравља:

- предлаже Програм стручног рада и

стручног развоја Дома здравља(јануара

2017. је усвојен  Стратешки план стручног

развоја Дома здравља од 2017. – 2021.)

- предлаже План стручног усавршавања

здравствених радника и сарадника (КМЕ и

специјализације), тренутно је 16 лекара на

специјализацији

- предлаже План за унапређење

квалитета стручног рада Дома здравља

- прати и организује спровођење

унутрашње провере квалитета стручног

рада на кварталном нивоу

- доноси Пословник о свом раду 

- предлаже чланове Управног одбора и

Надзорног одбора

- предлаже чланове Етичког одбора и

Комисије за унапређење квалитета рада

- предлаже План допунског рада 

- обавља друге послове утврђене

Статутом Дома здравља

Стручни савет чине следећи чланови:

- Спец.др мед. Драгана Јоксимовић

Стевановић, прим., председник

- Спец.др мед. Нина Мандић, заменик

председника

- Спец.др мед. Луција Христов Митић

- Мр сци.мед. Мирјана Тијанић 

- Спец.др мед. Драгана Николић

Гроздановић, прим.

- Спец. др мед. Миодраг Савовић

- Спец.др мед. Слађана Стефановић,

прим.

- Спец.др мед. Кристина Стојановић

- Спец др мед. Владан Маринков.
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СТРУЧНИ  САВЕТ



ПРЕДСЕДНИК ЕТИЧКОГ ОДБОРА

Спец.  др мед. Дидона Моника Матејић

Специјалиста гинекологије и

акушерства

Етички одбор је стручни орган који

прати пружање и спровођење здравствене

заштите на начелима професионалне

етике, начелима поштовања људских права

и вредности и права детета, као и кодекса

понашања запослених у здравственој

установи. 

Директор здравствене установе

именује етички одбор, на предлог Стручног

савета. 

Чланови Етичког одбора именују се из реда

здравствених радника, односно

здравствених сарадника, запослених у

здравственој установи. 

За члана Етичког одбора може бити

именовано лице које се у обављању

професије истиче у поштовању моралних и

етичких начела медицинске струке. 

Задаци етичког одбора здравствене

установе су да: прати и анализира примену

начела професионалне етике у обављању

здравствене делатности и предлаже мере

за њихово унапређење; прати и анализира

спровођење кодекса понашања запослених

у здравственој установи и предлаже мере

за њихово унапређење; даје сагласност за

спровођење научних истраживања у

области здравства, медицинских

истраживања, истраживања у области

јавног здравља, као и да прати њихово

спровођење; прати, анализира и даје

мишљења о етичности односа

здравствених радника, здравствених

сарадника и пацијената; прати, анализира

и даје мишљења о примени начела

професионалне етике у превенцији,

дијагностици, лечењу, здравственој нези,

рехабилитацији, истраживању, као и о

увођењу нових здравствених технологија;

доприноси унапређењу примене начела

професионалне етике у обављању

здравствене делатности и развијању

партнерског односа здравствених радника,

здравствених сарадника и пацијената;

врши саветодавну функцију и разматра и

друга етичка питања у обављању

делатности здравствене установе; 

Етички одбор Дома здравља Ниш

обавља своје дужности у складу са

Пословником о раду Етичког одбора.

Пословник о раду доноси Етички одбор

већином гласова.

Седнице Етичког одбора се

одржавају по потреби, а  најмање једном у

три месеца.

Радом Етичког одбора руководи

председник, односно заменик председника.

1. Спец. др мед. Дидона Моника Матејић,

председник 

2. Спец. др мед. Јелица Јанковић, заменик

председника 

3. Спец. др мед. Весна Банковић 

4. Спец. др мед. Јасмина Лапчевић 

5. Спец. др мед. Соња Илић 

6. дипл.правник Љубиша Миљковић, Завод

за хитну медицинску помоћ Ниш 

7. дипл.правник Лидија Грубишић,

Регионална лекарска комора за југоисточну

Србију-Ниш.
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ЕТИЧКИ ОДБОР



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Спец.др мед. Ватрица Премовић

Специјалиста опште медицине и

специјалиста медицинске информатике

Комисија за унапређење квалитета

рада је стручно тело које се стара о

сталном унапређењу квалитета

здравствене заштите која се пружа у Дому

здравља Ниш. Директор установе, као и

сви запослени, препознали су да је

квалитет здравствене заштите једна од

најважнијих карактеристика система

здравствене заштите. 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. Заснива се на

вредностима које су утврђене концептом

квалитета рада и усвојене у свакодневној

пракси и сатавни су део активности свих

запослених у Дому здравља Ниш. Од 2007.

године постоји Комисија за унапређење

квалитета рада као стручно тело које има

саветодавни карактер. Усвојен је и

Пословник о раду Комисије којим је

прецизиран рад и задаци чланова

Комисије. На годишњем нивоу Комисија

подноси Извештај о показатељима

квалитета рада са предлогом мера за

унапређење, доноси и усваја Програм за

унапређење и праћење квалитета

здравствене заштите Дома здравља Ниш

са предлогом активности у циљу

ефикасније здравствене заштите.

Комисија доноси и усваја Програм за

унутрашњу проверу квалитета стручног

рада Дома здравља Ниш на годишњем

нивоу, по коме сва одговорна лица у

установи спроводе проверу квалитета

стручног рада и подносе извештај са

предлогом мера за решавање уочених

недостатака. Извештаји се достављају

директору установе и Стручном савету на

усвојеним униформним обрасцима и по

процедури о провери квалитета стручног

рада.

На основу Планова за унапређење

квалитета рада по службама, Комисија

доноси и усваја Интегрисани план сталног

унапређења квалитета рада Дома здравља

Ниш на годишњем нивоу и подноси

Извештај о раду Комисије за унапређење

квалитета рада за предходну годину на

основу извештаја који достављају све

службе.

Чланови Комисије учествују и у свим

ванредним унутрашњим проверама

квалитета рада на нивоу служби заједно са

одговорним лицима у служби. Учествују и у

организацији и реализацији анкете о

задовољству запослених и корисника. По

препоруци Министарства здравља

Републике Србије и Института за јавно

здравље „Др Милан Јовановић Батут“ сваке

године организује испитивање задовољства

корисника услуга здравствене заштите, као

и задовољство запослених у установи.

Испитивање задовољства спроводи се

крајем године и анкета је анонимна и

добровољна.

С обзиром да је квалитет

здравствене заштите и безбедност

пацијената  стратешко  опредељење Дома

здравља Ниш, у складу са тим, руководство

и запослени у установи су препознали

значај акредитационог процеса и

приступили 2012. године изради

акредитационих стандарда и критеријума.
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УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

ТРАЈНИ ЗАДАТАК ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ



У фокусу је пацијент који се

континуирано прати у току лечења, од

пријема и тријаже до завршеног лечења.

Запослени у установи обавезали су се да

ће бити посвећени унапређењу сопствених

перформанси што је основни елемент у

постизању успеха и задовољства

пацијената и запослених.

БИТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

• Председник Комисије, спец. др мед.

Ватрица Премовић, специјалиста опште

медицине и специјалиста медицинске

информатике.

• Чланови Комисије:

- спец. др мед. Снежана Здравковић,

специјалиста педијатрије

- спец. др мед. Душан Симић, специјалиста

гинекологије

- спец. др мед. Драгица Микша,

специјалиста физикалне медицине и

рехабилитације

- спец. др мед. Љубинка Симоновић,

специјалиста опште медицине

• Дом здравља Ниш по задовољству

запослених налази се на врху листе домова

здравља, а 2015. године био је најбољи

међу свим здравственим установама у

Републици Србији.
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Први пут током дуге историје Дома

здравља “Ниш” запослени у овој установи

на челу са директором, проф. др

Милорадом Јерканом, имали су част и

задовољство да их посети председник

Републике Србије, Александар Вучић, 28.

јула 2017. године.

Председник Александар Вучић је

већ испред саме установе наишао на топао

пријем, сачекао га је директор установе са

својим тимом, као и бројни грађани који су

својим присуством хтели да искажу

председнику поштовање. Након тога

уследио је обилазак централног објекта

Дома здравља “Ниш”.

У току посете председник Републике

Србије Александар Вучић упознао се са

организацијом и начином рада свих служби

у установи, а неке од њих је и лично

обишао. У непосредном контакту са

запосленима упознао се са кадровском

структуром и техничким капацитетима

установе. Уверио се да је у фокусу рада

здравствених радника пацијент, који се

континуирано прати од пријема и тријаже

до завршеног лечења.

Пацијенти који су у тренутку посете

остваривали здравствену заштиту у Дому

здравља “Ниш”, имали су могућност да у

непосредној комуникацији са председником

изразе задовољство у односу на квалитет

пружених услуга и љубазност лекара и

медицинских сестара. Задовољство се

односило и на техничке могућности којима

установа располаже, које су доступне

пацијентима као и на хигијенске услове.
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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ

ПОСЕТИО ДОМ ЗДРАВЉА НИШ



Председник Александар Вучић похвалио је

одличну организацију и функционисање

свих служби у Дому здравља Ниш, као и

стручност и посвећеност запослених

приликом пружања услуга својим

корисницима. Обишао је и радове на

централном објекту, који је од 1984. године

по први пут темељно реконструисан

захваљујући средствима Канцеларије за

управљање јавним улагањима Владе

Републике Србије, а по пројекту „Санација

и термоенергетска адаптација Дома

здравља Ниш“. Реализацијом овог пројекта

Дом здравља Ниш добио је бољу

енергетску ефикасност а самим тим и

велику уштеду у енергентима. Остварени

су бољи услови за рад запослених као и

већа безбедност на раду, а корисницима

здравствене заштите створени безбедни и

комфорни услови за пружање здравствене

заштите.

Посета председника Александра

Вучића и његово упознавање са

оствареним резултатима за установу и

директора проф. др Милорада Јеркана је

највеће признање и подстрек за даљи рад.

На крају посете, председник  Александар

Вучић изразио је велико задовољство

затеченим стањем и оствареном

комуникацијом са руководством и

запосленима у Дому здравља Ниш,

похвалио је њихов рад и залагање и

исказао наду да ће ту лидерску позицију у

примарној здравственој заштити успети да

задрже и унапреде.

Руководство Дома здравља Ниш, на

челу са проф. др Милорадом Јерканом и

запосленима у установи, захвалили су се

председнику на посети у нади да ће бити

још таквих посета.
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Председник Републике Србије

Александар Вучић
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Дом здравља Ниш, под

покровитељством  Министарства здравља

Републике Србије и Града Ниша,

организовао је 10.12.2015. године свечану

академију поводом обележавања 70 година

од оснивања примарне здравствене

заштите у Нишу.

У току академије са поносом је приказан

развојни пут Дома здравља Ниш, као и

резултати који су постигнути  у току рада.

Примарна здравствена заштита је изузетно

значајан део здравственог система  од чије

развијености, ефикасности и унапређења

квалитета у пружању здравствене заштите

зависи и рад осталих сегмената

здравственог система.

Скупу су присуствовали

представници Министарства здравља

Републике Србије и Града Ниша,

представници установа примарне

здравствене заштите у Нишу и осталих

здравствених установа у Нишу,

представници градских општина  и локалне

самоуправе, представници Универзитета у

Нишу и других еминентних установа из

Ниша и околине.
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ПОДСЕЋАЊЕ НА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА

70 ГОДИНА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ

ЗАШТИТЕ  У НИШУ
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НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

Мр сци. др Данијела Цетковић

Специјалиста опште медицине

ГЛАВНА СЕСТРА СЛУЖБЕ

Вмс Наташа Николић

Виша медицинска сестра

32

Дом здравља Ниш - Кућа доброг здравља

75 година примарне здравствене заштите у Нишу

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ 

Одељење “Централни објекат”



Службa за здравствену заштиту

одраслих у оквиру Дома здравља Ниш,

представља окосницу и чувара здравља

наших суграђана. Општа медицина је

укључена  у све поре живота Нишлија и то

када: нешто заболи,  десе се повреде,

треба  рано открити болест, потребно је

контролисати здравствено стање,

вакцинисати или лечити од заразних

болести. Готово да нема Нишлије који бар

једном у животу није ушао у амбуланту

Дома здравља Ниш.

Рад Службе за здравствену заштиту

одраслих организован је у централном

објекту и 38 здравствених станица и

амбуланти на територији Града Ниша. У

централном објекту здравствена заштита

пацијентима доступна је 7 дана недељно,

365 дана годишње. У оквиру службе

функционишу 2 инфузиона центра :

инфузиони центар ''Никола Тесла'' и

инфузиони центар ''Чаир'' који раде

свакодневно.

Лекари  и медицинске

сестре/техничари Службе за здравствену

заштиту одраслих стално се едукују, раде

професионално по принципима савремене

медицине засноване на доказима.

Неприкосновени циљ у раду је безбедност

пацијента и особља. Донете и усвојене

процедуре у раду су наш понос зато што

омогућавају стандардизацију пружених

здраствених услуга  и алгоритме за обуку

младих здравствених радника.

Током претходних година стално се

радило на проширењу и унапређењу броја

пружених здравствених услуга и то:

организованих скрининг-прегледа на

хроничне незаразне болести које највише

угрожавају становништво: скрининг на

колоректални карцином, скрининг на

дијабетес, скрининг на кардиоваскуларне

болести, скрининг на депресију;

превентивних здравствених услуга у

Саветовалишту за дијабетес; превентивних

здравствених услуга на терену,

превентивно-промотивних акција у

локалној заједници и на радним местима

наших суграђана; обуци из прве помоћи

(основни и напредни курс); апликовању

специјалне цитотоксичне терапије у

амбулантним условима; примени КЕД –а

(електронски картон оболелих од

дијабетеса); примени електронског

рецепта; могућности електронског

заказивања прегледа специјалиста

консултаната и дијагностичких метода;

вакцинацији одраслог становништва

препорученим вакцинама; пружању

здравствених услуга у специјализованим

Ковид-амбулантама.

У Саветовалишту за дијабетес се

пацијентима пружа мултидисциплинарна

здравствена заштита са следећим

здравственим услугама: антропометријска

мерења; гликемија, ХбА1ц, општи преглед

урина; преглед стопала (укључује преглед

пулсева, доплер крвних судова);

евентуално прилагођавање терапије;

контрола физичке активности, пушења,

конзумирања алкохола; очитавање и

анализа персоналног глукометра; скрининг

компликација шећерне болести и анализа

лабораторијских налаза.

У плану је повећање броја

превентивних здравствених услуга, зато

што је превенција једина гаранција доброг

здравља и  ефикасног функционисања

друштва. 

КОВИД АМБУЛАНТЕ

У време појаве обољевања од

вируса SARS-CoV 2, почетком 2020. године,

суочивши се са новом непознатом

пандемијском болешћу, лекари и

медицинске сестре/техничари Службе за

здравствену заштиту одраслих, храбро су

се ухватили у коштац са новим вирусом. У

фокусу борбе је била безбедност и лечење

пацијената, паралелно са очувањем

здравља  особља и ресурса установе.

Непозната је била дијагностика,

симптоматологија, клиничка слика и

терапија болести. Искусни лекари ове

службе, користили су све своје знање и

искуство, сарађивали са колегама са

терцијарног нивоа здравствене заштите и

Завода за хитну медицинску помоћ Ниш.

Драгоцену помоћ имали смо од колега из

делегација Русије и Кине, а посебно од

Војске Србије. Значајну помоћ пружили су

и здравствени радници-волонтери.
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Ковид амбуланте радиле су на две

локације у граду, централни објекат и

здравствена станица ''Дуваниште''.

Пацијентима смо били доступни сваког

дана од 07:00-20:00 часова, а дежурни

лекари на телефону 24 часа, неретко и

продуженим радним временом у Ковид

амбуланти.
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Одељење “Ратко Павловић”

Одељење “Душко Радовић”
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Одељење “Дванаести фебруар”

Одељење “Бубањ”



Магистри опште

медицине

Цветковић Данијела

Пешић Љиљана

Ђорђевић Жунчић Снежана

Примаријус

епидемиологије

Чукурановић Зорица

Примаријуси опште

медицине

Алексић Славица

Аранђеловић Слађана

Богдановић Весна

Бошковић Маја

Ерић Јовановић Радојка

Илић Виолета

Јанковић Јелица

Јоцић Љиљана

Јоксимовић Стевановић

Драгана

Милић Душица

Миљковић Слађана

Ниновић Драгана

Рајковић Биљана

Ракић Бисерка

Симоновић Љубинка

Станишић Малина

Станковић Гордана

Стојановић Зоран

Стојковић Ивана

Вељковић Наташа

Специјалисти опште

медицине

Антонијевић Соња

Цветановић Ивана

Цветичанин Мила

Цветковић Оливера

Цветковић Димитријевић

Снежана

Димитријевић Снежана

Дужанић Драгана

Ерић Ружица

Христов Митић Луција

Илић Ранђеловић Јасмина

Јанковић Славољуб

Јоцић Наташа

Китановић Смиљана

Козуб Татјана

Максимовић Мирјана

Максимовић Весна

Марјановић Ана

Марјановић Мариола

Марковић Слађана

Марковић Јелена

Матић Душица

Милановић Јасна

Милентијевић Горан

Миљковић Јелена

Милојковић Здравко

Милошевић Лела

Митровић Татјана

Младеновић Небојша

Никетић Милица

Петровић Сунчица

Поповић Зорица

Поповић Радмила

Радивојевић Верица

Радосављевић Александар

Рајовић Горица

Симић Данијела

Станковић Милица

Столић Александра

Стошић Душица

Стругаревић Драгана

Ступар Светлана

Тасић Слађана

Васковић Данијела

Вуга Љиљана

Вуковић Весна

Златковић Милош

Живадиновић Десанчић

Лидија

Живковић Светлана

Доктори медицине

Антић Јелена

Аранђеловић Павловић

Сандра

Банковић Милош

Благојевић Иван

Цветковић Славица

Цветковић Јелена

Дуњић Јелена

Гојковић Миодраг

Ицић Мирослав

Илић Снежана

Јаковлевски Весна

Јовановић Бојана

Јовановић Милена

Маринковић Душан

Марјановић Катерина

Матковић Марија

Миленковић Ивана

Милошевић Марија

Николић Милан

Николић Оливера

Носов Горан

Окичић Јелена

Петровић Маја

Поповић Тамара

Поповић Маја

Премовић Наталија

Раденковић Маја

Радовановић Сузана

Рамановић Смиљана

Ристић Татјана

Станковић Ксенија

Станковић Ђорђевић Сања

Станојевић Бојан

Стојановић Марија

Стојановић Милица

Стојановић Арсенков

Милена

Стојиљковић Маја

Танасковић Јелица

Тодоровић Биљана

Тричковић Александар

Велев Тамара

Вилимоновић Љиљана

Вукобрат Соња

Здравковић Милица

Жарић Милица

Ђурђановић Снежана

Више медицинске

сестре/техничари

Дамњановић Ивана

Глигоријевић Драгана

Илић Сања

Илић Милан

Јовановић Горан

Мицов Валентина

Митић Соња

Николић Наташа

Павловић Сузана

Ранђеловић Ивана

Савић Горица

Симић Марко

Спасић Мирјана

Стаменковић Ирена

Стаменковић Драгана

Стојановић Ивана

Тафић Сузана

ЗахарјашевићЈелена
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ
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Живковић Ивана

Ђокић Живана

Санитарни техничар

Анђелић Јованка

Медицинске

сестре/техничари

Алијевић Кристина

Божиновић Добрила

Цекић Зорица

Цветковић Татијана

Цветковић Слађана

Цветковић Рада

Димитријевић Мирјана

Драгојевић Љиљана

Гешевић Биљана

Гојковић Весна

Игњатовић Јасмина

Илић Љиљана

Илић Тања

Илић Весна

Јанковић Снежана

Јоцић Милош

Јовановић Мирјана

Јовановић Данијела

Јовановић Силвана

Јовановић Бисерка

Кићановић Лидија

Костадиновић Весна

Костић Мирјана

Крстић Лала

Лилић Зорица

Ловић Татјана

Маринковић Драгослав

Марковић Слађана

Марковић Ивана

Михајловић Наташа

Миладиновић Бојана

Миладиновић Драгана

Миленковић Виолета

Миленковић Весна

Миленовић Маја

Милетић Јелена

Милев Милка

Миљковић Драгана

Милојковић Горица

Милошевић Станка

Митић Горица

Митић Зорица

Митић Милош

Митровић Љиљана

Мишић Марина

Младеновић Весна

Мустафић Андрија

Нешић Бистрица

Нешић Грана

Николић Дејан

Николић Маја

Новаковић Марија

Перишић Верица

Перић Биљана

Петковић Гордана

Петковић Јелена

Петровић Јагодинка

Петровић Стојанка

Петровић Снежана

Петровић Милан

Пешић Александра

Пешић Ивана

Пећанац Карина

Поповић Вукосава

Поповић Ивана

Раденковић Лелица

Радивојевић Снежана

Радоичић Љиљана

Радоичић Виолета

Рајковић Мира

Ранчић Ива

Ранђеловић Снежана

Ристовић Лидија

Савић Јелена

Сибиновић Виолета

Спасић Марица

Спасић Марина

Стаменковић Анита

Стаменковић Наташа

Станковић Гордана

Станковић Емилија

Станковић Живка

Станковић Виолета

Станојевић Слађана

Станојевић Сузана

Станојевић Милена

Ставров Нада

Стефановић Александра

Стевановић Мирјана

Стоиљковић Соња

Стојановић Татјана

Стојановић Душан

Стојиљковић Ана

Стојковић Милијана

Тасић Јасмина

Тасић Душица

Тасковић Јелена

Тешић Милица

Тодоровић Дивна

Тошић Снежана

Васић Лидија

Веселиновић Марина

Војиновић Ивана

Здравковић Александра

Златковић Добрила

Живковић Биљана

Живковић Марија

Ћирић Љиљана

Чанчар Ивана

Ђокић Слађана

Ђорђевић Јадранка

Ђорђевић Душица

Административни радник

Ђорђевић Драгана

Хигијеничари

Анђелковић Весна

Анђелковић Марија

Гоцић Гордана

Игић Наташа

Игњатовић Нада

Илић Гордана

Јакшић Славица

Јовановић Славица

Коцић Светлана

Марковић Сања

Митић Милијана

Николић Слађана

Перић Зорица

Петровић Драгиња

Прокић Снежана

Ранђеловић Ј. Весна

Ранђеловић Т. Весна

Ристић Марина

Сеферовић Ивана

Станојевић Александра

Станојић Слађана

Стевановић Озренка

Стојановић Мирјана

Стојановић Снежана

Стојковић Јасмина

Стојковић Славица

Живановић Видинка

Живковић Маријана

Живковић Драгана

Ђокић Катица
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СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ

И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

Спец.др мед. Снежана Здравковић

Специјалиста педијатријe

ГЛАВНА СЕСТРА СЛУЖБЕ

Вмс Јелена Држајић

Виша медицинска сестра

Одељење “Централни објекат”



Служба  за здравствену заштиту

деце и школске деце бави се превентивно-

куративним збрињавањем деце узраста од

0 до 19 година. Од августа 2019. године у

складу са законом дошло је до спајања

предшколског и школског диспанзера, те

изабрани педијатар прати децу од рођења

до навршених 19 година. Служба

функционише у централном објекту и у 9

здравствених станица. У централном

објекту   одвојени су простори за рад са

здравом и болесном децом. Куративни

прегледи обављају се у приземљу службе

(улаз број 3) у 12 ординација и 7 припрема

за тимски рад, где се налази и шалтер за

тријажу пацијената, интервенција и

изолација за пацијенте сумњиве на

инфективно обољење са посебним улазом

(улаз број 2).Превентивни део Службе за

здравствену заштиту деце и школске деце

се налази на првом спрату централног

објекта Дома здравља Ниш (улаз број 4), са

припадајућом службом вакцинације,

Развојног саветовалишта и Саветовалишта

за младе.

Рад у превентивном делу унапређен је

опремањем 7 ординација са припадајућим

припремама и потребном опремом.

ПРЕВЕНТИВНИ ДЕО

ПЕДИЈАТРИЈСКЕ СЛУЖБЕ

Раније су се систематски прегледи

школске деце радили кампањски. Од

августа 2019. због новог начина

обрачунавања капитационе формуле мења

се и начин обављања систематских
прегледа. Изабрани педијатар  је у обавези

да обавља систематски преглед свом

пацијенту.

У Саветовалишту за развојно

праћење деце у развојном добу од 0-7

година ангажован је тим стручњака који

чине педијатар, психолог, физијатар,

социјални радник и дефектолог.

Унапређење рада у Развојном

саветовалишту почело је учешћем у

пројекту УНИЦЕФ-а, „Јачање капацитета

педијатријске здравствене заштите за

праћење развоја деце у раном детињству“.

Резултат пројекта је унапређен рад

Развојног саветовалишта због спроведене

едукације већ постојећих стручњака

(педијатара, психолога, дефектолога), због

сређивања просторија опремом коју је

донирао УНИЦЕФ, примене инструмената

за праћење развоја деце и рано откривање

развојних поремећаја.Тим Развојног

саветовалишта  организује и велики број

акција обележавања значајних датума као

и радионица за родитеље на тему:" Здраво

родитељство", „Сензорна интеграција“,

„Кашњење у развоју говора“, „ Васпитни

стилови“, „Ноћно мокрење“, „Страхови код

деце“, „Рaзвојне сметње и поремећаји код

деце“.

У оквиру РС функционише и

дијагностика ЕХО ЦНС-а, коју обавља

едуковани педијатар у заказане термине.

Саветовалиште за младе се бави

проблемима тинејџера и адолесцената од

10-19 година старости. Циљ је усвајање

здравих стилова живота, очување

репродуктивногздравља – спречавање

раних трудноћа и полно преносивих
болести, очување и неговање менталног

здравља- штетност  злоупотребе дувана,

алкохола и осталих психоактивних

супстанци.Тим састављен од специјалисте

педијатрије, гинекологије,
дерматовенерологије, психолога и

социолога, бави се индивидуалним и

групним радом. Осим организације на
нивоу саветовалишта, чланови тима

одржавају презентације, предавања и

радионице у школама и осталим

образовним установама. Одређене теме су

заступљене већ годинама као што су:
родна равноправност, ненасилна
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комуникација, репродуктивно здравље,

превенција злоупотребе ПАС-а, правилна

исхрана и др., али се појављују и нове:

зависност од интернета и модерних

технологија, штетност енергетских

напитака, живот у виртуелном свету,

теретана и претерано вежбање и др. 

У служби постоји Стручни тим за примену

посебног протокола у систему Здравствене

заштите за  заштиту деце од злостављања

и занемаривања. Тим сарађује са Центром

за социјални рад и ПУ Ниш.

У служби постоји и Кардиолошко

саветовалиште у коме ради  едуковани

педијатар  и једанпут недељно у заказаним

терминима се ради ЕХО срца.

СЛУЖБА ВАКЦИНАЦИЈЕ

Током 2017. године дошло је до спајања

службе вакцинације у једну целину. У циљу

повећања обухвата вакцинацијом,

ревидира се картотека  и шаљу позиви

родитељима невакцинисане деце. Редовне

контроле вакциналног статуса врше се

пред упис у предшколску установу и школу.

Успостављена је и боља сарадња са

Санитарном инспекцијом и Институтом за

јавно здравље Ниш. Због великог броја

невакцинисане деце у ромској популацији

2-3 пута годишње се организују вакцинације
на терену у ромским насељима у сарадњи

са ромским медијаторкама. Врши се
промоција значаја редовне вакцинације

учешћем у медијским наступима, држањем
стручних предавања и обележавањем

значајних датума везаних за вакцинацију
(Светска недеља имунизације...) и

радионицама за родитеље.

Унапређење рада у  техничком и
просторном смислу се састоји у следећем:

Пресељење у нове просторије амбуланте

„Нишка Бања“ 2015. године са новом

опремом за рад и одвојеним

саветовалиштем за здраву децу,
реновирање амбуланте „Бубањ“ и

амбуланте „Ново Село“  и реновирање

амбуланте „Расадник“ 2019.године.
Набављена опрема:

- 2 ЕКГ апарата

- 1 спирометар

- 7 фрижидера за чување вакцина и 15

професионалних термометара за мерење

и контролу температуре у фрижидерима,

10 ручних фрижидера за пренос вакцина

- клима уређаји тамо где су недостајали

(12)

- 7 отоскопа

- стално обнављање и куповина нових

инхалатора

- тензиометри и стетоскопи за сваког

лекара који се стално обнављају

- 6 пулснихоксиметара

- у свим ординацијама и припремама се

налазе компјутери и штампачи

- 10  дигиталних беби вага са дужиномером

и 5 великих дигиталних вага са

висинометром

- 6 великих беби пултова за припреме  и 23

мала беби пулта за ординације

- запослени у служби на сваке две године

добијају мантиле и кломпе.

“Здравство није потрошња већ

производна линија која даје врло вредан

производ, а то је здравље”
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Доктор наука педијатрије

Грујић Илић Гордана

Примаријуси педијатрије

Делчев Мирослава

Марковић Биљана

Николић Снежана

Стефановић Слађана

Ђорђевић Гордана

Специјалисти педијатрије

Антић Гордана

Бонић Јадранка

Бранковић Софија

Цветковић Ивана

Динић Соња

Добросављевић

Александра

Гоцић Петра

Илић Весна

Ивановић Снежана

Јовановић Цица

Коцић Драгана

Максовић Слађана

Миленковић Ирена

Миљковић Предраг

Милојевић Јасмина

Младеновић Радмила

Николић Милена

Обрадовић Весна

Петровски Вања

Ранчић Слађана

Ранђеловић Марина

Стаменковић Горан

Стоиљковић Светлана

Стојановић Љубинка

Стојковић Нела

Стојковић Сташко
Tayem Haitham

Ташковић Милошевић

Весна
Тиодоровић Данијела

Тодоровић Марија

Трајковић Татјана

Трајковић Анкица

Здравковић Снежана
Златковић Милица

Живковић Нела

Ђелић Бобан

Доктори медицине на

специјализацији из

педијатрије

Ивић Ивана

Ранковић Марија

Томовић Маја

Тркуља Јелена

Ђорђевић Анита

Дипломирани

дефектолози-логопеди

Кандић Снежана

Миленковић Снежана

Петровић Слађана

Дипломирани психолози

Ђорђевић Јелена

Петковић Јелена

Петковић Миленовић

Милена

Ђорђевић Миодраг

Више медицинске

сестре/техничари

Држајић Јелена

Милићевић Снежана

Петковић Маја

Петковић Анита

Радомировић Ана

Стевановић Тијана

Стојиљковић Драгана
Стошић Нинослава

Здравков Зденка
Зекић Драгана

Живковић Савић
Словенка

Ђорђевић Ивана

Педијатријске сестре

Богојевић Виолета
Бојанић Снежана

Булатовић Јелица

Цекић Јасмина

Цветковић Славица

Цветковић Горица
Димитријевић Марта

Филиповић Ана

Гогић Јаворка
Игњатовић Црнатовић

Драгана

Илић Јелена

Јанковић Весна

Јевтић Душица

Јовановић Снежана

Китановић Јадранка

Китановић Лидија

Којадиновић Душица

КостадиновићДрагана

КрстићДрагана

Марковић Снежана

Марковић Татјана

МиладиновићСнежана

Милатовић Бојана

Милутиновић Светлана

Митић Славица

Митровић Јелена

Митровић Сузана

Николић Биљана

Панић Ивана

Павловић Драгана

Павловић Слађана

Перишић Светлана

Петровић Марина

Петровић Соња

Радосављевић Слађанка

Ранђеловић Весна

Ристић Данијела

Савић Снежана

Симић Мирослава

Спасић Слађана

Станковић Драгана

Станковић Драгана

Стојановић Душица

Стојановић Биљана

Стојановић Славена

Тричковић Радица

Васковић Елизабета

Вукићевић Соња
Живадиновић Наташа

Ћосић Весна

Ђорђевић Валентина

Ђорђевић Мирјана

Ђорђевић Дејана

Хигијеничари

Антић Драгана
Стефановић Сања

Здравковић Данијела
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СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

Спец. др мед. Душан Симић

Специјалиста гинекологије и акушерства

ГЛАВНА СЕСТРА СЛУЖБЕ

Мс Ивана Бојић
Гинеколошко-акушерска сестра



Комплетна реконструкција службе

како у просторном тако и у организационом

смислу урађена је 2015. године. Наиме, у

физичком смислу служба је прилагођена

тимском раду тако што су формиране

јединице од по три просторије где се у

средњој налазе сестре, а лево и десно

лекари у ординацијама. Четири ординације

су комплетно опремљене за пружање

целокупног систематског прегледа. Све

ординације као и припреме опремљене су

компјутерима и штампачима.

Ултразвучни апарат новије

генерације (My lab 7 Cristalline) служба за

здравствену заштиту жена добила је 2016.

Такође 2016. године две акушерске сестре

завршиле су обуку за цитоскринере у ГАК

„Народни фронт“ у Београду.

У оквиру реконструкције целог Дома

здравља 2017.године, у Служби за

здравствену заштиту жена су замењени

плафони, под у ходницима, прозори и сви

тоалети су комплетно реновирани.

Чекаонице у служби опремљене су новим

комплетима столица.

У периоду од 2017. до 2019. Служба

за здравствену заштиту жена постала је

богатија за три лекара специјалисте

гинекологије и акушерства, а три доктора су

послата на специјализацију.

Саветовалиште за труднице које успешно

спроводи психофизичку припрему за

порођај још од 1996. добило је потпуно

нови изглед 2018. године када је отворена

„Роса школа родитељства“. Сала за

психофизичку припрему трудница за

порођај комплетно је реновирана са свом

неопходном опремом за одржавање

предавања као и физичких вежби.

Највећим унапређењем рада службе

сматра се формирање Цитолошке школе

која је почела са радом 01.10.2019. ради

обуке цитоскринера како би и наша

Цитолошка лабораторија почела да ради

као у свим европским земљама. Након

завршене обуке цитоскринера, формирана

је Цитолошка лабораторија за четири

округа из окружења Нишавски, Пиротски,

Топлички и Зајечарски округ. Сви Домови

здравља из ова четири округа спроводе

Национални скрининг програм на рано

откривање рака грлића и препарате шаљу

нашој Цитолошкој лабораторији коју чини

осам цитоскринера, два лаборанта и један

супервизор.

Унапређењу рада службе

допринело је и то што је служба у другој

половини 2020. године добила и два

колпоскопа којима је употпуњен рад везан

за систематске прегледе у још две

ординације.
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Магистар примаријус

гинекологије и

акушерства

Мрдаковић Тодоровић

Љубица

Специјалисти

гинекологије и

акушерства

Јоксимовић Саша

Јовановић Лидија

Матејић Дидона Моника

Миленковић Катарина

Младеновић Јелена

Николић Петар

Савовић Миодраг

Симић Душан

Симоновић Иван

Стојанова Оливера

Шуловић Оливера

Живковић Даница

Доктори медицине на

специјализацији из

гинекологије и

акушерства

Костић Ивана

Крстић Весна

Младеновић Тања

Више медицинске

сестре/техничари

Благојевић Ана

Миленковић Славица

Радосављевић Татјана

Цитоскринери

Нешић Немања

Шутановац Наташа

Булатовић Игор

Станковић Милица

Стојановић Јелена

Здравковић Драгана

Лабораторијски

техничари

ДимитријевићТатјана

Лазаревић Милена

Гинеколошко-акушерске

сестре

Бојић Ивана

Фолић Катарина

Илић Ј. Снежана

Илић Т. Снежана

Јовановић Станојка

КрстићСлађана

Луковић Тијана

Милановић Сребрнка

Милетић Ружица

Миљковић Снежана

Миљковић Гордана

Николић Фронче

Николић Драгана

Радић Сузана

Спасић Дивна

Стевановић Пранвера

Стевановић Мирјана

Стојановић Александра

Стрика Ивана

Вучић Бранковић Марија

Ђорђевић Зорица

Ђуричић Снежана

Медицинске

сестре/техничари

Митић Зорица

Видојковић Мирјана

Хигијеничари

Лазаревић Маја

Владисављевић Јелена
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СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

Спец. др стом. Наташа Илић

Специјалиста стоматолошке протетике

ГЛАВНА СЕСТРА СЛУЖБЕ

Сст Слађана Брадић

Стоматолошка сестра



Служба за стоматолошку

здравствену заштиту је у периоду од 2015.-

2020. године пружала све стоматолошке

услуге на територији града Ниша одраслом

становништву и деци не само у централном

објекту, већ и у школама, предшколским

установама и здравственим амбулантама.

Отворена је  и комплетно опремљена

2015.године стоматолошка ординација у

здравственој станици  „Нишка Бања“. Тако

су грађани добили  свог стоматолога два

пута недељно и не морају више да долазе

у централни објекат кад имају проблеме са

зубима.

Од 2016. године служба код хитних

стања излази у сусрет старијим и

непокретним лицима и одлази у кућне

посете. Исте године стоматолози из Дома

здравља Ниш почињу да дежурају при

Заводу за хитну медицинску помоћ Ниш,

радним данима и суботом од 20:00-07:00

часова, недељом и празничним данима

непрекидно 24 сата.

2019. године стоматолошка ординација је

комплетно реновирана у склопу

здравствене станице „Расадник“  у оквиру

пројекта „Заједници заједно“.

У наставку овог тренда, а ради обухвата

целокупне популације, 2019. године

потпуно је реадаптирана стоматолошка

ординација у Здравственој станици

„12.фебруар“ и добила ново име „Зубић

вила“. Оваква врста ординације је

јединствена у Србији јер је чекаоница

опремљена као играоница, а циљ је да се

намјлађи ослободе од страха кроз игру и на

овај начин квалитет стоматолошких услуга

подигне на виши ниво.
2019.године реновиран је и део

зубне технике на Одељењу ортопедије

вилица.
У оквиру програма „Заједници заједно

2019.године“ НИС-а набављене су и

постављене две нове савремене

стоматолошке столице на  Одељењу за

стоматолошку здравствену заштиту деце.
У оквиру обавезног здравственог

осигурања у овом периоду запослени у

служби су пружали бесплатне услуге у виду
санирања хитних стања и повреда,

прегледа и  лечења болести уста и зуба код

деце, трудница, породиља и социјално

угрожених категорија становништва.

Такође, старијима од 65 година бесплатно

су израђиване акрилатне протезе као и

деци до 18. године старости покретни

ортодонтски апарати.

Поред пружања стоматолошких

услуга, активности службе су у току ових

година биле првенствено усмерене на

здравствено васпитање и промоцију

оралног здравља деце, трудница и

породиља кроз промотивне активности и

израду промотивног материјала-флајера,

плаката и информатора. Такође, су сваке

године обележени Светски дан оралног

здравља и Недеља здравља уста и зуба

пригодним акцијама.

У циљу унапређења и квалитетнијег

пружања услуга поред изабраног

стоматолога и 25 нових процедура у оквиру

процеса акредитације, уведен је и заживео

је нови систем заказивања преко ИЗИС-а

који пружа пацијенту могућности да закаже

само свој термин и тако лакше и брже дође

до свог изабраног стоматолога.

Циљ Службе у овом периоду био је

побољшање квалитета стоматолошких

услуга осавремењавањем опреме,

занављањем кадра и коришћењем нових

савремених метода рада кроз стручно

усавршавање у којем активно учествују сви

запослени. 

У свим здравственим станицама и

централном објекту стоматолошке столице

су комплетно сервисиране, дотрајала

опрема замењена и уређен простор.

Планира се повећање броја промотивних

активности са посебним освртом на
превентивни и промотивни рад са децом,

трудницама и породиљама у циљу

подизања нивоа здравствене културе и
оспособљавања заједнице и појединца да

препознају значај оралног здравља. У

сарадњи са Кол центром и у оквиру

промотивних акција позиваће се пацијенти

из циљних група на превентивне прегледе,
а ићи ће се и на терен у циљу унапређења

здравствено-васпитног рада са децом.

У овој намери наставиће се досадашња
успешна сарадња са свим службама у

оквиру Дома здравља Ниш, нарочито у
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оквиру Саветовалишта за труднице, а

оствариће се и нова сарадња у оквиру

новоотворене Школе родитељства "Роса".

Такође, планира се и отварање

саветовалишта за труднице и превентивног

центра за рад с најмлађом популацијом у

оквиру службе.
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Магистар примаријус

превентивне и дечје

стоматологије

Младеновић Лидија

Примаријус ортопедије

вилица

Мађар Миљана

Специјалисти ортопедије

вилица

Аранђеловић Весна

Лазаревић Марина

Пражић Ивана

Стевановић Шљивић

Слађана

Толић Слађана

Специјалисти

превентивне и дечје

стоматологије

Игић Милан

Илић Биљана

Илић Милица

Константиновић Ивана

Крунић Биљана

Лапчевић Јасмина

Маринковић Владан

Милосављевић Загорка

Николић Бојан
Петровић Данијела

Ранђеловић Лејла
Стојиљковић Јелена

Александра Стојковић
Дикић Александра

Живковић Јасмина
Живковић Наташа

Специјалисти оралне

хирургије

Драгојевић Драгана
Ристић Слободан

Специјалиста болести

зуба и ендодонције

Јанковић Наташа

Специјалисти

стоматолошке протетике

Илић Наташа

Станковић Тања

Специјалисти

пародонтологије и

оралне медицине

Милановић Аранђеловић

Весна

Раичевић Марија

Специјалиста опште

стоматологије

Ђенић Радосављевић

Верица

Доктор стоматологије на

специјализацији 

из болести зуба и

ендодонције

Јеленковић Војислава

Доктор стоматологије на

специјализацији из

превентивне и дечје

стоматологије

Златић Татјана

Доктори стоматологије

Аранђеловић Ана

Баба-Милкић Милан

Балетић Марија

Цветковић Милан

Ишљамовић Милица

Јоцић Љиљана

Марковић Горан

Михајловић Зорица

Михајловић Милена

Миленић Ивана

Милићевић Сандра

Милосављевић Драгана

Милошевић Милица
Митић Милош

Павловић Марија

Поповић Снежана
Потић Снежана

Ранчић Марија

Ристић Оливера

Ристић Маја

Стаменковић Сања
Судимац Виолета

Тодоровић Александар

Тричковић Драган
Вељковић Ана

Ђурић Сара

Виши зубни техничари

Џунић Маријана

Тасић Весна

Зубни техничари

Гавриловић Биљана

Јаковљевић Весна

Јовановић Никола

Јовић Радивоје

Комадина Предраг

Костић Мирјана

Мандић Маја

Михајловић Данило

Миленовић Љиљана

Милојевић Драгана

Рашић Милинко

Ристић Јелена

Стојковић Урош

Тричковић Бобан

Видаковић Иван

Ђорђевић Ана

Ђорђевић Златица

Ђорђиевски Ђорђе

Стоматолошке сестре

Брадић Слађана

Цветановић Виолета

Цветановић Весна

Цветановић Трпковић
Ана

Цветков Оливера
Цветковић Мирјана

Дејић Вера
Гроздановић Бисерка

Христов Јаворка
Игњатовић Сандра

Илић Јелена

Ивановић Тања
Јанковић Горица

Јевтовић Јелена

Јовановић Наташа

Јовановић Јасна

Костадиновић 
Марина

КрстићСлађана

Марковић Весна
Михајловић Јелена

Милијић Милијана

Миљковић Снежана

Милојевић Милена
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Милутиновић Биљана

Мирковић Виолета

Митић Драгица

Митић Мелита

Митић Стојковић Ирена

Николић Виолета

Николић Слађана

Николић Сања

Пејчић Лелица

Петковић Александра

Петровић Добрила

Петровић Милена

Петровић Милена

Пешовски Славица

Поповић Ирена

Радовановић Љубинка

Ракић Славица

Рудић Марина

Симић Душанка

Спасић Гордана

Спасић Споменка

Станисављевић Мирјана

Станковић Десанка

Станковић Слађана

Станковић Бранислава

Станојевић Слађана

Стевановић Драгана

Стевановић Славица

Стојановић Братислава

Стојановић Драгана

Стојановић Слађана

Стојилковић Милена

Томић Љубинка

Тошић Глишић Ана

Трмчић Мила

Вацић Ирена

Васић Мијалков

Јасмина Вељковић

Горица Вељковић Аница

Веселиновић Јадранка

Видановић Драгана

Вујић Мимица

Вучковић Јасмина

Живковић Марина

Живковић Госпава

Ђорђевић Весна

Хигијеничари

Цекић Драгана

Динић Славица

Милојковић Милена

Ранђеловић Тања

Стојановић Марина
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СЛУЖБА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

Спец. др мед. Соња Станојевић, прим.

Специјалиста  физикалне медицине

и рехабилитације

ГЛАВНА СЕСТРА СЛУЖБЕ

Вфт Данијела Степановић

Виши физиотерапеутски техничар



Основна делатност Службе за

физикалну медицину и рехабилитацију је

примена физикалних агенаса у превенцији,

лечењу и рехабилитацији бројних обољења

пацијената различите животне доби.

Лечење и рехабилитација пацијената

спроводи се применом физикалних агенаса кроз

одговарајуће терапијске процедуре као што су:

кинезитерапија, електротерапија, магнетотерапија,

фототерапија, термотерапија, сонотерапија и

механотерапија. Превентивни рад се спроводи

кроз систематске прегледе деце предшколског и

школског узраста ради раног откривања

деформитета и корекције истих и периодично

учешћем на Базарима здравља и организовањем

акција са различитом тематиком.

Поштујући принцип доступности

здравствених услуга свим категоријама

становништва, услуге се пружају и на

терену тешко покретним и непокретним

пацијентима кроз кућне посете од стране

физијатра и физиотерапеута.

Кадровску структуру Службе за

физикалну медицину и рехабилитацију

чине 62 запослена радника:  

- 8 физијатра (2 примаријуса и 1магистар),

- 3 професора физичког васпитања, 

- 44 физиотерапеута (11 са вишом стручном

спремом и 33 са средњом стручном

спремом),

- 5 медицинских сестара(1 са вишом

стручном спремом и 4 са средњом

стручном спремом),

- 2 хигијеничарке

Рад запослених је просторно

организован у централном објекту Дома

здравља Ниш и у објекту Медицине спорта.

У централном објекту је формиран и
посебан простор за рад са децом са

ризиком при рођењу и са успореним

психомоторним развојем (беби-блок).
Од апаратуре и опреме за рад у

служби се користи 58 апарата:

- у централном објекту 44 апарата (7

магнета, 4 ултразвука,  2 ласера и 27

апарата за електротерапију, 2 инфра руж
лампе, 2 парафинске кадице)

- у објекту Медицине спорта 14 апарата (2

магнета, 2 инфраруж лампе, 1ултразвук, 1
ласер, 1 вакум и 7 комбинованих апарата

за електротерапију)

- на терену: 1 инфра руж лампа и 1 апарат

за електротерапију са 3 процедуре.

Са увођењем ИЗИС-а, фебруара 2016 год.

уведен је нов начин рада службе,

набављена је комплетна рачунарска

опрема за рад, организована едукација

запослених и спроведена нова

организација рада службе. 

У периоду од октобра 2016. год.  до

фебруара 2017. год. набављени су

компјутери, штампачи, радни столови и

столице, реновиран шалтер, направљене

нове кабине.

Уведена је нова медицинска

документација: 2 нова протокола, нова

листа заказивања терапија, нова свеска

заказивања терапија, нов терапијски

картон, нов образац тј.  потврда о

заказаним терапијама и свеска заказивања

контролних прегледа, формирани су

тимови лекар-сестра и реорганизован рад

на терену, Служба је комплетно обележена

новим ознакама и огласним таблама.

Служба за физикалну медицину и

рехабилитацију је акредитована од стране

Агенције за акредитацију здравствених

установа марта 2017. год. на период од 7

година.

У 2017. години побољшани су

услови за рад запослених и услови за

лечење пацијената реновирањем простора.

Набављено је 5 нових апарата – 4 за

електротерапију и 1 апарат са два торуса

за магнето терапију и опрема за корективну

гимнастику –шведске лестве и 2 струњаче,

уведена је нова електро терапијска

процедура (Тенс).

У 2018. год. обновљени су подови на
целом спрату, набављен је апарат за

ласеротерапију и вакум терапију,

направљен је нов програм заказивања
терапија и замењена листа ручног

уписивања заказаних терапија, формирани

су регистри извештаја за сваког лекара

посебно.

У 2019. год. набављен је нов ауто за
теренску службу, инвалидска колица за

терапијски блок и  радна одећа и обућа за

запослене.
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16.12.2019 год Служба је добила

донацију Задужбине Николе Спасића у

виду 5 апарата за електротерапију.

Сви запослени у служби су

свакодневно радили на усавршавању

међусобне комуникације и боље сарадње

са пацијентима, другим службама и другим

здравствениму становама.
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Магистар физикалне

медицине и

рехабилитације

Манојловић Милан

Примаријус физикалне

медицине и

рехабилитације

Станојевић Соња

Специјалисти физикалне

медицине и

рехабилитације

Мандић Нина

Матејић Дејан

Мађар Андраш

Стаменковић Драган

Професори физичког

васпитања

Симоновић Силвана

Ђурковић Јасмина

Виши физиотерапеутски

техничари

Којадиновић Томислав

Миленковић Милена

Митић Милан

Митровић Биљана

Митровић Невена

Симић Марко

Смиљковић Славица

Степановић Зоран

Степановић Данијела

Петровић Ирена

Зекић Марко

Виша медицинска

сестра/техничар

Стојиљковић Татјана

Физиотерапеутски

техничари

Андрић Дејан

Цветковић Биљана

Гојевић Ивана Ана

Ивановска Јелена

Јанковић Јелена

Јовановић Драгана

Милић Слађана

Миљковић Зоран

Митић Горан

Младеновић Зорица

Пејчић Милан

Пејчић Душана

ПешићТатјана

ПешићНаташа

Станковић Маријана

Станојевић Драган

Стојановић Весна

Величковић Александра

Веровић Лидија

Вујовић Петра

Вучковић Радмила

Живић Тања

Ћирић Драгана

Ђокић Јасмина

Ђокић Весна

Ђорђевић Сузана

Здравковић Никола

Медицинске

сестре/техничари

Гађић Александра

Митић Данијела

Симић Биљана

Стаменковић Ивана

Хигијеничари

Стаменковић Данијела

Ћирић Мирјана
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СЛУЖБА ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖЕ

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

Спец. др мед. Светлана Костић

Специјалиста епидемиологије

ГЛАВНА СЕСТРА СЛУЖБЕ

Вмс Драгана Здравковић

Виша патронажна сестра



У претходном периоду Служба

поливалентне патронаже је постала део

Тима за  спречавање занемаривања и

злостављања деце и Тима за спречавање

насиља над женама.

Десет патронажних сестара је

завршило двогодишњу обуку у оквиру

пројекта УНИЦЕФ-а “ Подршка раном

развоју и социјална инклузија деце са

сметњама у развоју“. Том приликом је

служба добила таблет рачунаре за рад.

Патронажна сестра је члан тима Школе

родитељства. 

Служба поливалентне патронаже

Дома здравља Ниш учествује у спровођењу

Националног програма подршке дојењу.

Патронажне сестре врше промоцију

скрининга карцинома дојке, као и едукацију

за самопреглед. Осим тога служба има
учешћа у промотивним активностима на

превенцији хроничних незаразних болести

са Превентивним центром Дома здравља
Ниш. Активно учествује на Базарима

здравља и промотивним акцијама у

локалној заједници према потребама

корисника и по Календару здравља. 

Захваљујући менаџменту Дома здравља
Ниш, Служба поливалентне патронаже је

добила потребне аутомобиле и рачунаре за

рад.

ОДЕЉЕЊЕ ХИГИЈЕНЕ И

ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ 

Одељење хигијене и

епидемиологије има велики допринос у

превенцији болничких инфекција. За ту

област одељење је донело Програм за

превенцију и сузбијање болничких

инфекција у Дому здравља Ниш. Редовно

прати и контролише његову примену.

Израђена су Упутстваза превенцију

ширења грипа и других респираторних

инфекција  у  објектима Дома здравља и

Препорука за спровођење мера у Дому

здравља Ниш поводом епидемије морбила

у Нишу.

Одељење је узело учешће у изради

Плана примене мера за спречавање појаве

и ширења епидемије заразне болести и

отклањања ризика за безбедан и здрав рад

запослених и корисника здравствене

заштите.

Одељење учествује у организацији

и реализацији вакцинације здравствених

радника обавезним вакцинама и врши

надзор.

На основу Стручно-методолошког

упутства за контролу уношења и

спречавање ширења новог корона вируса

SARS-CoV-2 у Републици Србији одељење

је учествовало у изради стручних упутстава

и организацији рада у КОВИД центру везано

за тријажу, изолацију, узорковање и

транспорт брисева, учествовало у едукацији

и контроли исправности употребе заштитне

опреме, контроли збрињавања инфективног

медицинског отпада, обављало

епидемиолошки надзор, учествовало у раду
телефонског саветовалишта за грађанство

и било доступно за консултације лекарима

из других служби ДомаздрављаНиш и
других здравствених установа примарне

здравствене заштите, обављало

свакодневну дезинфекцију КОВИД  центра

и осталих објеката Дома здравља.

Одељење учествује у раду Школе
родитељства на тему пасивног пушења.

У области исхране здравих и оболелих

људи услуге се пружају кроз рад
Саветовалишта за дијеталну исхрану.
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Магистар епидемиологије

Михајловић Душица

Специјалиста хигијене

Ракочевић Мирослав

Специјалисти епидемио-

логије

Костић Светлана

Перовић Јелена

Више патронажне сестре

Бошковић Нинослава

Цветковић Тимка

Дамњановић Сузана

Гавриловић Ката

Илијић Ивана

Јоцић Марија

Јовановић Марија

Крстић Душица

Милосављевић Невена

Младеновић Видосава

Николић Ивана

Паунковић Живана

Петровић Нела

Радовановић Душанка

Станковић Натали

Станковић Драгана

Стојановић Јасмина

Стојановић Јасмина

Василевски Данијела

Вукић Марина

Здравковић Драгана

Живадиновић Јелена

Ђокић Зорица

Ђорђев Јасмина

Виши дијететичари

Јовић Снежана

Милошевић Јелена

Санитарни техничари

Илић Саша

Никодијевић Драгољуб

Стојковић Ненад

Вељковић Мариола

Патронажне сестре

Цветковић Елеонора

Ивановић Ирена

Штибрић Нинослава

Цветковић Анита

Филиповић Милена

Булатовић Јелена

Милосављевић Јелена

Митић Милена

Ђорђевић Весна
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СЛУЖБА ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ МЕДИЦИНСКУ НЕГУ

И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

Спец.др мед. Братислава Шарац,прим.

Специјалиста опште медицине

ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР СЛУЖБЕ

Вмт Александар Крстић

Виши медицински техничар



У Служби за кућно лечење

медицинску негу и палијативно

збрињавање интензивно се радило на

развоју и имплементацији палијативног

збрињавања. Формирано је координационо

тело за палијативно збрињавање града

Ниша у оквиру Савета за здравље и

26.02.2014. године одржан свечани скуп у

амфитеатру Дома здравља Ниш коме су

присуствовали најеминентнији стручњаци

из Европе из ове области.

Даљи рад у овој области био је у

оквиру пројекта ,,Палијативно збрињавање

у Србији“ на коме се радило у периоду од

2015-2016. године заједно са 12 домова

здравља из југоисточне Србије. Низом

предавања у региону покушали смо да

подигнемо информисаност и ниво знања

професионалаца који раде у овој области.

Повећена је доступност услуга обиласцима

и пружањем услуга пацијентима на

територији свих нишких општина. Као

јединствена служба у граду изашли смо у

сусрет свим нашим суграђанима.

Запослени су узели учешће у

пројекту ,,Бринемо о старима и самима“

који је касније прерастао у масовне акције

са превентивно-промотивним карактером

,,Приближимо се пацијентима“ и „Здравље

за све“.

Продужена је сарадња са свим

институцијама града Ниша а посебно са

Центром за социјални рад ,,Свети Сава“

кроз ,,Интегрисани сервис за стара и

изнемогла лица“ а сада као ,,Помоћ у кући“,

са домовима за смештај старих и

инвалидних лица, различитим удружењима

и установили радионице социјалних

радница сваке друге среде са темама које

интересују суграђане.

Зановљен је возни парк набавком 20

аутомобила, уведено коришћење

електронског картона у раду,

компјутеризована је служба, сваке године

запослени су добили прописану радну

одећу и обућу која је неопходна за рад на

терену.

Сви запослени су активно

учествовали у реализацији Континуиране

медицинске едукације и усвојен је велики

број процедура и упутстава чиме је

стандардизован рад на терену. 
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Примаријуси опште

медицине

Шарац Братислава

Банковић Весна

Николић Гроздановић

Драгана

Специјалисти опште

медицине

Алексић Сузана

Голубовић Мира

Миленковић Снежана

Савић Виолета

Симић Лидија

Симоновић Светлана

Станковић Цекић

Валентина

Доктори медицине

Милетић Ксенија

Миљковић Милица

Страхињић Силвана

Дипломирани социолози

Илић Душица

Огњановић Панић

Звездана

Више медицинске

сестре/техничари

Јовановић Драгана

Јовићевић Милена

Крстић Александар

Милетић Силвана

Павковић Јелена

Петковић Предраг

Станковић Александра

Тасић Живослава

Тодосијевић Јелена

Медицинске

сестре/техничари

Антић Лазић Оливера

Бојић Сандра

Ценић Љиљана

Цветановић Јелена

Цветановић Марија

Динић Вишња

Филиповић Јелена

Гроздановић Јелена

Илић Миљана

Лазароћевић Милица

Максимовић Валентина

Малагић Снежана

Марјановић Јелена

Миљковић Никола

Миљковић Сандра

Милошевић Јован

Милошевић Ивана

Митић Снежана

Митровић Душица

Митровић Марија

Пајовић Марија

Петковић Ирена

Петровић Микица

Петровић Милена

Петровић Јелена

Петровић Владица

Предић Маја

Савић Никола

Савић Стојан

Спасић Весна

Спасић Мишко

Спасић Душан

Стефановић Тања

Стојановић Соња

Стојановић Бојана

Стојиљковић Биљана

Стојиљковић Саша

Вељковић Ивана

Здравковић Весна

Жикић Милијана

Ђокић Игор

Ђорђевић Југослава

Ђорђевић Јелена

Административни радник

Гејо Соња

Геронто домаћице

Крстић Марина

Митровић Марјана

Младеновић Мирјана

Ђорђевић Бобана

Ђорђевић Нада

Хигијеничар

Цветковић Радунка
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СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

Спец. др мед. Јелена Николић Мицић

Специјалиста клиничке биохемије

ГЛАВНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Лт Горица Јовановић

Лабораторијски техничар



Последњих пет година учињен је

огроман помак у обиму и квалитету рада

кроз набавку нових, високо

софистицираних апарата, реконструкцију

свих расположивих простора као и

кадровским променама у смислу пријема

нових стручњака.

Набавком нових биохемијских,

уринских и хематолошких анализатора који

су по квалитету у рангу са савременим

европским лабораторијама, служба је

подигла квалитет рада, повећала број

обрађених узорака, скратила време

издавања резултата и повећала

задовољство корисника.

Највеће унапређење у раду, на

опште задовољство свих запослених, је

увођење лабораторијског информационог

система и његово повезивање са

MEDIS.NET-ом чиме је лекарима омогућен

комплетан увид у анализе пацијената без

чекања и штампања папирне форме

резултата.

Уведена је и нова услуга која

омогућава брзо одређивање „C“ реактивног

протеина у крви као стандардна метода која

је омогућила лекарима брзу дијагностику и

правовремену терапију.

Свему овоме је претходила

техничка реконструкција свих просторија

које користи Служба за лабораторијску

дијагностику како у централном објекту,

тако и у истуреним амбулантама чиме је

побољшан ниво безбедности запослених

као и услови за рад.
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Магистар клиничке

биохемије

Тијанић Мирјана

Специјалисти клиничке

биохемије

Миловановић Јелена

Николић Мицић Јелена

Перишић Ивана

Пројовић Ивана

Савић Љиљана

Доктор медицине на

специјализацији из 

клиничке биохемије

ПешићНаталија

Лабораторијски

техничари

Антић Дејан

Бркић Братислав

Булатовић Наташа

Цекић Бојан

Цекић Душица

Цветковић Гордана

Цветковић Митић Сања

Драшковић Александра

Јовановић Марина

Јовановић Душица

Јовановић Снежана

Јовановић Горица

Јовановић Дејан

Јовановић Ирена

Комадинић Светлана

Костадиновић Ирена

Костић Маја

Лазаревић Бојан

Лазић Милан

Лекић Марија

Максимовић Кристина

Манчић Јулијана

Марјановић Маја

Мицић Душица

Миладиновић Александар

Миленковић Горица

Миљојчић Бобан

Митић Снежана

Митић Ивана

Младеновић Светлана

Недељковић Љиљана

НиколићТања

Николић Марија

Николов Љиљана

Перић Виолета

Петровић Јелена

Петровић Павловић Марија

Ракић Драгана

Рашић Велибор

Ристић Михајло

Селимановић Ивица

Стаменковић Јован

Стојановић Марија

Стојановић Весна

Стојановић Александра

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

Поповић Драгослава

Томовић Слађана

Административни радник

Пограјц Светлана

Перачи лабораторијског

посуђа

Гогић Тања

Спасић Маријола

Станковић Драгана

Хигијеничари

Алексов Драгана

Миладиновић Лела

Пешић Марица

Вукадиновић Марија
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СЛУЖБА ЗА РАДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

Спец. др мед. Марино Милојковић

Специјалиста радиологије

ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР СЛУЖБЕ

Рт Дејан Стојановић

Радиолошки техничар



Служба радиолошке дијагностике

Дома здравља Ниш је у претходних пет

година значајно унапредила рад набавком

три нова дигитална рендген апарата, од којих

је један мобилан и користи се за рад у Ковид

амбуланти. Набавка ових апарата допринела

је побољшању квалитета радиолошке

дијагностике, као и скраћењу времена

потребног за презентовање радиолошких

снимака на радној конзоли. 

То скраћење времена допринело је

повећању броја прегледаних пацијената као

и смањењу броја поновљених графија из

техничких разлога.

Приликом набавке ових апарата

менаџент установе обезбедио је и адекватан

простор за њихово коришћење. Један од

апарата стациониран је у здравственој

станици „Дуваниште“, а други у централном

објекту Дома здравља Ниш.

На одељењу ултразвучне дијагностике

набавка четири нова ултразвучна апарата

омогућила је да се унапреди квалитет

дијагностике и да она постане доступна

већем броју пацијената, а да се период

заказивања скрати.
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Примаријус радиологије

Јовановић Љубиша

Специјалисти

радиологије

Антић Марија

Јеркан Никола

Јовановић Александра

Милановић Слађана

Милојковић Марино

Митровић Ставра

Павловић Бобан

Виши радиолошки

техничари

Грујовић Јелена

Лазаревић Богдан

Миленковић Мира

Новаковић Јасмина

Радиолошки техничари

Благојевић Мирослава

Лазаревић Драгана

Митић Гордана

Ранчић Валентина

Стаменковић Снежана

Стаменковић Мирослав

Стојановић Дејан

Стојковић Драган

Тошић Наташа

Ђорђевић Татјана

Ђорђевић Зорица

Медицинске

сестре/техничари

Вељковић Слађана
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЖБИ

ЗА РАДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ

Унапређење у квалитету рада не

огледа се само у набавци нове савремене

опреме већ и у кадровском смислу јер су

примљена у радни однос три радиолога по

завршеној специјализацији која су стручна и

едукована за рад  на најсавременијим

апаратима за радиолошку дијагностику као и

један радиолошки техничар.

Најзначајнији сегмент рада односи се

на превентивни рад кроз реализацију

Националног скрининг програма на рано

откривање рака дојке којим је обухваћен

велики број жена циљне групе са територије

нишавског округа.
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СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНЕ

ДЕЛАТНОСТИ

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

Спец. др мед. Марина Ђорђевић

Специјалиста дерматовенерологије

ГЛАВНА СЕСТРА СЛУЖБЕ

Мс Мирјана Ристић

Медицинска сестра



У саставу Службе за специјалистичко

консултативне делатности  раде следећа

одељења:

- Одељење офталмологије,

- Одељење интерне медицине,

- Одељење оториноларингологије,

- Одељење неуропсихијатрије,

- Одељење дерматовенерологије,

- Одељење медицине спорта, 

- Одељење мртвозораца и

- Одељење медицинске информатике и

статистике.

У периоду од 2015.-2020. године рад

службе је унапређен у организационом

погледу.

Марта 2016. године специјалистичко

консултативна служба се међу првима

укључила у рад по Националном

интегрисаном систему уз претходну набавку

опреме и едукацију кадра. Након тога су

процедуре у раду и лечењу прилагођене

новом процесу организације службе.

Повећан је број превентивних и

промотивних активности. Једна од

најзначајнијих превентивних активности

службе је учешће у Европском дану борбе

против меланома коже (ЕУРОМЕЛАНОМ).

Сви запослени здравствени радници

из службе учествују у организацији

Континуиране медицинске едукације у

оквиру установе.

Промотивне активности одвијају се

како у самој установи тако и ван ње.

Посебно место припада Базарима здравља.

Лекари специјалистичке службе као

ментори учествују у едукацији лекара на

специјализацији.

Запослени активно учествују у

реализацији пројекта Уни пракса који се

сваке године организује за студенте

завршних година Медицинског факултета.

Рад службе унапређен је набавком апарата

и неопходне опреме.

На Одељењу оториноларингологије

из донације су обезбеђена два

тимпанометра, апарат за отомикроскопију и

аудиометар. Обављена је додатна

едукација кадра. На овај начин значајно је

повећан квалитет дијагностичких и

терапијских процедура на овом одељењу.

На Одељењу интерне медицине  у

оквиру пројекта Министарства здравља

набављен је шестоканални ЕКГ, холтер

крвног притиска и дефибрилатор. Сви

специјалисти интерне медицине завршили

су обуку из области ехокардиографије.

Специјалистичка служба из донације

је за установу обезбедила компјутере,

лаптопове, штампаче и клима уређаје.
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Шеф одељења медицине спорта

др Миодраг Златановић,

спец. спортске медицине

Одговорна сестра

вмс Снежана Франк

виша медицинска сестра
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Субспецијалисти

медицинске информатике

Премовић Ватрица

Симовић Невена

Примаријус физикалне

медицине и

рехабилитације

Петрушић Томислава

Примаријус

оториноларингологије

Живковић Снежана

Примаријус интерне

медицине

Михајловић Радован

Илић Соња

Специјалисти

психијатрије

Јовановић Марија

Манојловић Невена

Специјалисти интерне

медицине

Денчић Живаљевић Нина

Јанковић Владан

Костић Иван

Митић Милијана

Стојилковић Снежана

Живадиновић Владимир

Специјалисти

офталмологије

Милосављевић Ристић

Наташа

Младеновић Александра

Стојановић Кристина

Стојиљковић Татјана

Васовић Милица

Специјалиста

неурологије

Живковић Ненад

Специјалисти

дерматовенерологије

Боричић Маја

Николић Јелена

Ђокић Радица

Ђорђевић Марина

Специјалисти

оториноларингологије

Крстић Марија

Луковић Весна

Манчић Миона

Трескавица Ивана

Живковић Саша

Специјалиста физикалме

медицине и

рехабилитације

Микша Драгица

Специјалисти медицине

спорта

Јоцић Татјана

КрстићОливера

Златановић Миодраг

Доктор медицине на

специјализацији из

интерне медицине

Биволаревић Ивана

Доктор медицине на

специјализацији из

психијатрије

Ракић Милош

Доктор медицине на

специјализацији из

оториноларингологије

Дејић Ивана

Доктори медицине на

специјализацији из

офталмологије

Стојановић Даниловић

Јефимија

Златановић Невена

Доктори медицине

мртвозорници

Јосифовић Александра

Крстић Милица

Николић Бојан

Старинац Сања

Дипломирани инжењери

електронике

Ристић Милан

Станчев Драган

Професор физичког

васпитања

Стефановић Гордана

Дипломирани социолог

Поповић Александра

Дипломирани психолози

Миљковић Марина

Живковић Љиљана

Ђурашковић Динић Ана

Ортоптичар-протетичар

Тричковић Виолета

Више медицинске

сестре/техничари

Франк Снежана

Марковић Маја

Миљковић Сузана

Миљковић Милица

Младеновић Снежана

Ђурђевић Златка

Физиотерапеутски

техничари

Абдурахмановић Драган

Ивановић Гордана

Иванчик Денеш

Миленковић Марина

Миловановић Светлана

Стојановић Илић Лидија

Медицинске

сестре/техничари

Антић Латинка

Божилов Невена

Цветковић Александра

Димитријевић Јелена

Јанковић Зорица

Јоксимовић Наташа

Јовановић Светлана

Костић Снежана

Лазаревић Весна

Љутица Виолета

Марјановић Александра
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЖБИ ЗА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ



Матејић Виолета

Михајловић Слађана

Миленковић Драгица

Миленковић Јелена

Миљковић Бисерка

Младеновић Зорица

Младеновић Јасмина

Недељковић Јасмина

Николић Дејан

Петровић Сунчица

Петровић Невенка

Ристић Мирјана

Симоновић Ленка

Спасојевић Емина

Станковић Данијела

Станковић Виолета

Станковић Сузана

Станојевић Снежана

Стевановић Ружица

Стојановић Миланка

Стојановић Татјана

Тројановић Марина

Веровић Лела

Вукадиновић Аница

Вуканац Слађана

Ћирић Славица

Чикарић Соња

Ђорђевић Лидија

Административни и

технички радници у

социјалној медицини

Гутовић Милија

Илић Марија

Ранђеловић Мирјана

Шкодрић Јелица

Хигијеничари

Перовић Соња

Петров Сузана
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Одељење социјалне медицине,

медицинске информатике и статистике





НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

Бранка Буквић

диплломирани економиста
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СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО-

ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ



У саставу Службе за правне и

економско-финансијске послове налазе

се:

- Директоријум

- Одељење за правне послове 

- Одељење за финансијске послове.

Директоријум

Домом здравља Ниш руководи

директор проф. др Милорад Јеркан, коме у

руковођењу помажу помоћници за

медицинске послове, за немедицинске

послове и за организацију и стручни рад.

Одељење за правне послове

У оквиру овог одељења налазе се:

Одсек за правне и опште послове, Одсек за

кадровске послове и Одсек за безбедност

и заштиту на раду.

У Одсеку за правне и опште послове

прате се законски прописи, обавештавају се

све службе о новим прописима, усклађују

се нормативна акта са важећим прописима,

припремају се материјали за одржавање

седница Управног и Надзорног одбора и

стручних органа Дома здравља, врши се

коресподенција са физичким и правним

лицима по разним основама и други правни

послови.

У Одсеку за кадровске послове

прате се и примењују прописи из области

радних односа, води се кадровска

евиденција, матичне књиге запослених,

израђују се уговори о раду, решења,

одлуке, потврде запосленима, врши се

попис свих аката.

Одсек за безбедност и заштиту на раду

задужен је за примену мера из Закона о

безбедности и здравља на раду, за

периодичне прегледе и проверу опреме за

рад и уређаја у законски прописаним

роковима, за испитивање концентрације

хемијских штетности на радним местима,

за обуку из области безбедности и здрављу

на раду свих запослених, за праћење

обављања превентивних лекарских

прегледа у складу са законом и за

поступање у складу са Законом о заштити

од пожара. 

Одељење за финансијске послове

Ово одељење се састоји од

следећих одсека: Одсека за финансијско

књиговодство, Одсека за фактурисање и

материјално књиговодство, Одсека

ликвидатуре и благајне, Одсека обрачуна

зарада, накнада зарада и осталих

примања, Одсека за јавне набавке и одсека

за магацинско пословање.

У одсеку за финансијско

књиговодство евидентирају се све пословне

промене на имовини, обавезама и

потраживањима, изворима финансирања,

приходима и расходима, састављају се

периодични и годишњи извештаји о

финансијском пословању, обрађују се

редовни пописи имовине, обавеза и

потраживања, израђују се разни извештаји

на захтев Републичког фонда за

здравствено осигурање и других

институција.

У Одсеку за фактурисање и

материјално књиговодство врши се

фактурисање извршених здравствених

услуга и евидентирање медицинског и

осталог материјала од улаза у магацине,

излаза из магацина по пунктовима, до

утрошака исказаних по пунктовима.

У Одсеку ликвидатуре и благајне

обавља се евиденција свих примљених

рачуна и врши формална, рачунска и

суштинска контрола рачуноводствених

исправа, затим ликвидирање пазара од

партиципације и других пружених

здравствених услуга, те пријем и уплата

пазара у Управу за трезор.

У Одсеку обрачуна зарада, накнада

зарада и осталих примања обавља се

обрачун плата запослених на основу

евиденције радног времена, обрачун

накнада зарада за боловања, обрачун

накнада за превоз запослених, обрачун

јубиларних награда, отпремнина, уговора о

делу, уговора о привременим и повременим

пословима.

У Одсеку за јавне набавке спроводе

се поступци јавних набавки свих добара и

услуга неопходних за функционисање Дома

здравља Ниш у складу са Законом о јавним

набавкама. Поступци јавних набавки

спроводе се са циљем прибављања
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добара и услуга одговарајућег квалитета по

најповољнијој цени. На порталу Дома

здравља Ниш и на порталу Управе за јавне

набавке објављују се сва документа која

налаже Закон о јавним набавкама. Врши се

пријем налога за набавку од свих служби и

након провере оправданости налога,

набавља се тражени материјал или

извршење услуге у складу са Планом

набавки.

Одсек за магацинско пословање

састоји се од магацина ампулираних

лекова и санитетског материјала и

магацина немедицинског материјала. У

овим магацинима врши се пријем и

евиденција свих материјала и њихова

дистрибуција по пунктовима. Води се

рачуна да сви буду снабдевени потребним

лековима и осталим материјалом.

У Служби за правне и економско-

финансијске послове има 54 запослених,

од којих су 2 доктора медицинских наука, 1

доктор економских наука, 1 примаријус

специјалиста, 14 запослених са високом

стручном спремом, 1 виша медицинска

сестра, 11 са вишом немедицинском

стручном спремом, 1 медицинска сестра и

1 медицински техничар, 19 са средњом

немедицинском стручном спремом и 3 НКВ

радника.

У Дому здравља Ниш успостављен

је систем финансијског управљања и

контроле, извршено је мапирање

пословних процеса и урађен је регистар

процедура за сваки пословни процес.
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Директоријум

Јеркан Милорад,

директор

Михајловић Радован,

помоћник директора за

медицинску делатност

Нешић Данијела,

помоћник директора за

немедицинска питања

Ранковић Јасмина,

помоћник директора за

организацију и стручни

рад

Буквић Бранка, начелник

службе

Јоцић Весна, главна

сестра

Пејчић Ивана, пословни

секретар

Одељење за правне

послове

Илић Александар шеф

Одсек за правне и опште

послове

Вучковић Мариола

Васиљевић Данијела

Јоцић Даница

Ђорђевић Драгана

Стојановић Добрила

Вучковић Данијела

Миљковић Зоран

Крстић Небојша

Одсек за кадровске

послове

Рибарац Станковић

Александра

Булатовић Данијела

Одсек за безбедност и

заштиту на раду

Кујунџић Наташа

Пробојчевић Мирјана

Тошић Ана

Одељење за економско-

финансијске послове

Шпелетић Катарина шеф

Одсек за финансијско

књиговодство

Димитријевић Марија

Гавриловић Драгица

Ивановић Мирјана 

Видановић Љиљана

Стевановић Радош

Рибарац Мирјана

Одек за фактурисање и

материјално

књиговодство

Стојановић Мирослава

Николић Татјана

Вучковић Марија

Одсек ликвидатура и

благајна

Алексић Миљана

Марковић Снежана

Мишић Слађана

Петровић Светлана

Величковић Марија

Вељковић Милијана

Одсек за обрачун зарада,

накнада зарада и осталих

примања

Буквић Бојан

Стојадинов Видица

Милорадовић Лидија

Симић Радмила

Гавриловић Обрадовић

Сања

Одсек за јавне набавке

Младеновић Валентина

Ђорђевић Сузана

Панић Марија

Томић Драгана

Одсек за магацинско

пословање

Милојковић Весна

Крстић Војкан

Николов Никола

Симић Драгиша

Лакићевић Петар

Хигијеничари

Милошевић Биљана

Величковић Милованка

Ивањац Сања
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЖБИ ЗА ПРАВНЕ

И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ



НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

Вмс Татјана Бокић

виша медицинска сестра
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СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

Кол центар
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Централа, инфо пулт и домари

Мајстори
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Вешерај

Возачи

Ресторан



Усвајањем Правилника о

унутрашњој организацији Дома здравља

Ниш, 2/16, Служба за техничке и друге

сличне послове, почиње да функционише

као самостална служба 26.01.2017 године.

У саставу Службе за техничке и друге

сличне послове налазе се:

1. Одељење за техничке послове са

следећим одсецима: Одсек за обезбеђење

објекта, Одсек за техничко одржавање

опреме и објекта, Одсек за возни парк,

Одсек за информације (телефонска

централа и инфопулт), Одсек за

стерилизацију медицинског отпада и  Одсек

вешерај.

2. Одељење кол-центар

3. Одељење ресторан

Кадровска структура је разноврсна али су

сви запослени врхунски стручњаци у својој

области. У оквиру службе ради: 1 радник

високе немедицинске струке, 1 високе

медицинске струке, 1 више немедицинске

струке, 14 средње немедицинске струке, 2

вкв радника, 49 кв радника и 58 нкв

радника.

Одељење за техничке послове

Централни објекат Дома здравља Ниш

потпуно је променио слику после

реконструкције 2017. и 2018. годинe, али

радови на унапређењу простора и

функционалности Дома здравља

настављају се у континуитету. Техничка

служба брине о техничкој  исправности како

централног објекта тако и свих 66

истурених објеката. Многе  здравствене

станице и амбуланте су у овом периоду

окречене, санирани недостаци, а неке су и

комплетно реновиране. У готово свим

објектима обновљен је намештај, рађена је

замена оштећеног пода како у објекту тако

и у здравственим станицама и

амбулантама као и замена  канализационе

и водоводне мреже.   

У свим градским и сеоским

објектима уведено је грејање на струју ради

побољшања услова рада запослених и

квалитета  пружених услуга корисницима.

Одсек возача са гаражом: У овом одсеку

запослено је 5 возача и 2 аутомеханичара.

Рад овог одсека унапређен је

комплетном заменом возног парка који

тренутно располаже са 64 аутомобила.

Уграђен је систем за праћење у све

аутомобиле и редовно се врши праћење

аутомобила и извештава о свакој промени.

Сви аутомобили поседују обавезну опрему

по закону, редовно се сервисирају и

одржавају, а побољшана је и хигијена у

аутомобилима. Проширен је и паркинг,

обележен и на тај начин олакшано

паркирање. Урађена је  реорганизација

рада у овом одсеку и уведен је рад

поподневног возача. На овај начин

побољшани су услови за рад и повећана

безбедност на раду.

У 2019. години службена  возила

прешла су  547 360 км.

Одсек за  обезбеђење објекта: овај

одсек 24  часа брине о безбедности

пацијената и запослених. Седам  радника

је завршило  обуку за службенике

обезбеђења и поседују  лиценцу за

обављање  ове делатности. 

Ради успешнијег обављања

делатности уграђена је нова против-

пожарна централа и уграђене камере за

праћење у целом објекту, уграђене су

сирене за дојаву пожара и ремонтовано

хидрофорско постројење.

Запослени у Дому здравља Ниш поносни

су на парк и зеленило како око централног

објекта тако и око истурених објеката  што

је наишло на одушевљење корисника.

Одељење кол - центар

У Одељењу Кол центра ради 20 оператера

који омогућавају нашим суграђанима да

путем телефона закажу прегледе код својих

изабраних лекара. Оператери, на захтев

пацијената,  пружају информације о

распореду рада лекара свих служби.

Преко Кол центра може се заказати

преглед и тражена информација добити

сваког радног дана у периоду од 07:00 до

20:00 часова и суботом од 07:00 до 14:00

часова.

Кол центар врши позивање за скрининг,

систематске и лабораторијске  прегледе

као и обавештавање корисника који су

изгубили или заборавили  медицинску

документацију у Дому здравља Ниш.
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Третман  инфективног  отпада

У овом одсеку  раде два оператера

на третману медицинског отпада и два

возача инфективног отпада са завршеном

одговарајућом обуком.

У периоду од 2015. до 2020. године

сакупљено је, превежено и третирано 100

тона инфективног медицинског отпада.

Одсек  информација 

Све потребне информације нашим

корисницима пружа пет радника из овог

одсека сваког дана у периоду од 07:00-

20:00  часова.

Одсек вешерај

Радници овог одсека брину о

хигијени радне одеће запослених у

установи.

Сва одељења техничке службе

функционишу беспрекорно и служе као

сервис свим службама Дома здравља Ниш.
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Одељење за техничке по-

слове

Бокић Татјана

Томовић Драган

Димитријевић Зоран

Одсек за обезбеђење

објекта

Букумировић Божидар

Милосављевић Зоран

Станковић Зоран

Стојановић Милош

Ђорђевић Синиша

Стефановић Иван

Врзић Дарко

Живковић Дејан

Одсек за одржавање

објеката и опреме

Стојановић Синиша

Милић Никола

Младеновић Зоран

Стевановић Славољуб

Шпелетић Марјан

Петровић Дејан

Ђорђевић Бојан

Бранковић Зоран

Илић Ненад

Сави Саша

Илић Вукица

Одек за возни парк

Јованчић Дејан

Петровић Ненад

Ивковић Ненад

Незиров Незир

Петровић Драган

Станковић Војкан

Стоиљковић Небојша

Одсек за информације (те-

лефонска централа и

инфо пулт)

Максимовић Јагода

Миљојчић Драгана

Ничић Весна

Потић Зорица

Ранчић Љиљана

Вацев Оливера

Тодоровић Сузана

Одсек за стерилизацију

медицинског отпада

Златановић Горан

Лазић Биљана

Нешић Иван

Спасић Оливер

Тодоровић Бранко

Одсек вешерај

Вучковић Миле

Стевановић Горан

Стевановић Марија

Митровић Данијела

Васиљевић Сузана

Шабанов Тијана

Одељење Контакт центар

Димитријевић Јасмина

Благојевић Маја

Динић Весна

Илић Јасмина

ЈовановићВерица

Јовановић Даниела

Костић Лидија

Марковић Славица

Мијајловић Биљана

Милетић Снежана

Миљковић Сузана

Николић Анка

Стаменковић Ивана

Станковић Надица

Стојановић Јасмина

Стојиљковић Ивана

Вучковић Ана

Живадиновић Ивана

Живковић Ђулијана

Челесковић Валентина

Одељење ресторан

Петровић Милен

Илијић Јасна

Милутиновић Драгана

Стојановић Марина

Живковић Нена

Павловић Јелена

Николић Тања

Богосављевић Сузана

Миленковић Лидија
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЖБИ

ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ



Дом здравља Ниш је од увођења

ванредног стања, 15.03.2020. године свој

рад прилагодио новонасталој ситуацији.

Пратећи препоруке и алгоритме за

поступање са пацијентима са

респираторним проблемима и сумњом на

COVID-19 инфекцију Министарства

здравља Републике Србије и Института за

јавно здравље „Милан Јовановић-Батут“,

установа је организовала свој рад тако да

је учествовала у свим сегментима праћења

пацијената сумњивих на COVID-19

инфекцију, почев од тријаже, узорковања за

тестирање на COVID-19 инфекцију,

лечења, па све до праћења пацијената.

Формиране су Ковид амбуланте у којима је

радио едукован кадар на више локација, уз

коришћење посебног програма за уношење

података о пријему пацијената сумњивих

на COVID-19 инфекцију. Рад и организација

Ковид амбуланти пратили су на првом

нивоу координатори који су били одговорни

начелнику и руководству установе. Све

време су примењиване прописане мере

одржавања простора и заштите запослених

у циљу унапређења безбедности у раду

запослених као и заштити пацијената.

Организовано је и лечење осталих акутних

и хроничних пацијената, по новом режиму

рада који је био доступан на сајту Дома

здравља Ниш, друштвеним мрежама и у

медијима. Рад је организован на истуреним

локацијама, ван Ковид амбуланти уз

телефонску доступност свих здравствених

радника у периоду који је распоредом

истакнут. Све време је радио инфо пулт,

Кол центар и телефонско саветовалиште

Дома здравља Ниш.

Након стабилизације епидемиолошке

ситуације у Републици Србији и укидања

ванредног стања, Дом здравља Ниш је

реорганизовао свој рад и прилагодио се

својим пацијентима уз рад Ковид амбуланти

на две локације и по режиму који је прописан

од стране Министарства здравља Републике

Србије.
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ОРГАНИЗАЦИЈА  ДОМА  ЗДРАВЉА НИШ

У УСЛОВИМА COVID-19 ПАНДЕМИЈЕ

Посета Руске делегације

Дому здравља Ниш
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Посета Кинеске делегације

Дому здравља Ниш



Битне информације:

- Број прегледаних пацијената са сумњом на

COVID-19 инфекцију, у периоду од 15.03. до
30.09.2020. године:

• 49.219 пацијената у Служби за здравствену

заштиту одраслих 

• 229  пацијената у Служби за здравствену

заштиту деце и школске деце

• 5.345 пацијената у Служби радиолошке

дијагностике

• 11.664 пацијената у Служби лабораторијске
дијагностике

- Број узетих брисева PCR-методом

- Број узетих узорака за серолошко тестирање
- Број упута прописаних за лечење на вишем

нивоу здравствене заштите.
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У Дому здравља Ниш ради се

узорковање материјала за тестирање PCR-

методом и серолошко тестирање на основу

Стручно – методолошког упутства за

контролу уношења и спречавања ширења

новог Корона вируса  SARS-CoV-2 у

Републици Србији.

Све време информације и

резултати рада у Ковид амбулантама Дома

здравља Ниш доступне су Кризном штабу

и надлежном Институту за јавно здравље,

складиштене су у оквиру базе која је

формирана везано за COVID-19 инфекцију.

Дом здравља Ниш је више пута посетила

руска делегација, специјалисти за

радијацијску, хемијску и биолошку заштиту,

која је уз помоћ припадника Војске

Републике Србије дезинфиковала цео

централни објекат Дома здравља Ниш,

црвену зону Ковид амбуланте и урадила

доедукацију кадра везано за мере заштите

од COVID-19 инфекције. Делегација је

након обиласка установе и разговора са

руководством и запосленима била јако

задовољна затеченим стањем.

Дом здравља Ниш посетила је и

делегација лекара из Кине која је боравила

у Србији како би помогли у борби против

пандемије COVID-19 инфекције. Исказали

су задовољство затеченим стањем,

мерама и активностима које су предузете

у установи.

Председник штаба за управљање

кризом у Нишавском и Топличком

управном округу, Бранислав Недимовић,

министар пољопривреде, шумарства и

водопривреде у Влади Републике Србије,

посетио је Дом здравља Ниш и упознао се

са радом Ковид центра и начином

збрињавања пацијената са сумњом на

инфекцију корона вирусом. Похвалио је

начин рада и добру организацију свих

запослених на челу са директором.





КООРДИНАТОР ЗА КОНТИНУИРАНУ 

МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ

Спец.др мед. Ватрица Премовић

Специјалиста опште медицине и

специјалиста медицинске информатике

Дом здравља Ниш спроводи континуирану
медицинску едукацију по Правилнику о
ближим условима за спровођење
континуиране едукације за здравствене
раднике и здравствене сараднике.
Здравствени радници  и здравствени
сарадници имају право и дужност да у току
рада прате развој медицинске и
стоматолошке науке и других одговарајућих
вештина и да се стручно усавршавају ради
одржавања и унапређења квалитета свога
рада.

Континуирана медицинска едукација

у Дому здравља Ниш спроводи се
константно у току целе године по важећем
Програму едукације за текућу годину, сви

радови су акредитовани од стране

Здравственог савета Министарства
здравља. Едукацију организује координатор

који прати реализацију важећег програма.

Циљ едукације је образовање здравствених

радника, обнова стеченог знања и стицање

нових сазнања у медицини и стоматологији
не само ради лиценцирања и

релиценцирања, већ и због унапређења

здравствене заштите у дому здравља и
упознавања са новинама у здравству. Нова

знања доприносе бољем систему

организације  рада, унапређењу
дијагностичких и терапијских процедура а

све у циљу унапређења квалитета у лечењу

пацијената на примарном нивоу.

Едукација и припрема стручних радова  је

обавезна за све запослене здравствене

раднике у Дому здравља Ниш. Све службе

су подједнако укључене у формирање

Програма едукације, а акценат је на

сарадњи међу службама и одељењима у

циљу мултидисциплинарног приступа

пацијенту.

Предност добијају запослени здравствени

радници и здравствени сарадници који су

радили озбиљна истраживања и желе да

своја запажања и резултате поделе са

запосленима у установи. Бројне су

организације на примарном нивоу са којима

сарађује Дом здравља Ниш и бројни су

стручњаци из различитих области који

преносе своја искуства запосленима.
Посебно истичемо сарадњу са
Медицинским факултетом у Нишу чија је
научно наставна база Дом здравља Ниш.
Интензивна сарадња  је и са Клиничким
центром у Нишу, Правним факултетом у
Нишу,  Институтом за јавно здравље Ниш,
Републичким фондом за здравствено
осигурање, Центром за социјални рад,
Стоматолошким факултетом у Нишу и
бројним градским управама као и
Удружењима грађана. Свако од њих дао је
велики допринос  унапређењу знања која се
примењују у раду здравствених радника, а
све у циљу већег задовољства корисника

здравствене заштите.
Организација едукације

По усвојеном и доступном Програму

едукације спроводи се реализација стручних

радова. Важећи Програм едукације налази
се на сајту Дома здравља Ниш а најава

едукација за текући месец  доступна је на

сајту Дома здравља Ниш у вестима, на
фејсбук профилу и инстаграму. Пријава је

могућа као и уплата котизације на лицу

места пре почетка предавања. Едукација је

бесплатна за све запослене у Дому здравља

Ниш и чланове Удружења здравствених
радника и сарадника за нишавски округ

„Едука“. Сви запослени у  Дому здравља

Ниш имају бар кодове на основу којих је
веома лака и брза регистрација.

Регистрацију спроводи лице које је

задужено са Одељења социјалне медицине,
медицинске иформатике и статистике и

главна сестра Службе из које је предавач.
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КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА

У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ



На основу регистрованих здравствених

радника након завршене едукације издају се

сертификати. Извештаји о протеклој

едукацији шаљу се Здравственом савету

Србије и надлежним коморама о чему

постоји евиденција која се чува. Тим за

спровођење едукације труди се да одабир

стручних радова буде такав да теме буду

занимљиве, да начин на који предавач

излаже буде адекватан и да подаци које

износе предавачи заинтригирају

здравствене раднике тако да  до краја

испрате сва предавања.

Стручни радови се пријављују

Комисији за контролу стручних радова која

је именована на нивоу свих Служби у Дому

здравља Ниш. Извештај комисије се
доставља координатору а након тога
Стручном савету који одобрава учешће
стручних радова у акредитацији за
одговарајући период. На основу приспелих
стручних радова израђује се обавештење за
све начелнике и мејлом се доставља свим
службама.  С обзиром да Дом здравља Ниш
има своје техничке ресурсе за реализацију
едукације, резервише се термин за
коришћење Амфитеатра  у Централном
објекту Дома здравља Ниш. Након
приспелог обавештења који радови су
акредитовани, поново се шаље обавештење
свим службама о акредитованим радовима

од стране Здравственог савета Србије и који
су термини одржавања.

Посебно смо поносни на

организацију “on line” тестова, лако су

доступни на web страници Дома здравља
Ниш, www.domzdravljanis.co.rs и бесплатни

за све учеснике. Доступни су за све

здравствене раднике у Србији и на
годишњем нивоу сваки заинтересовани

запослени може да обезбеди минимум

бодова који је неопходан за релиценцирање.

Активно учешће у изради “online” теста узео

је и сам директор Дома здравља Ниш, проф.
др Милорад Јеркан.

Да би направили доступнијом

едукацију, на нивоу Дома здравља Ниш,
формирано је 2013. године Удружење

здравствених радника и сарадника за

нишавски округ „Едука“, које броји око 2.000
чланова, са којим је уска сарадња и у

договору се припремају теме за предстојећу

акредитацију радова.

Жеља менаџмента и тима за

едукацију је да се унапреди регионална

сарадња као и сарадња између

организација на примарном нивоу у Србији

и тиме размене многа искуства стечена у

земљи и инострансту, а све у циљу

постизања бољих резултата у лечењу

корисника на примарном нивоу као и

примена најсавременијих процедура у

дијагностици и терапији. Жеље нису

нереалне, неопходно је само да постоји

координација између свих тимова на нивоу

здравствених установа.

БИТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У 2019. години укупно је акредитовано 36
стручних скупова. 
• 20 стручних састанака I категорије
акредитованих за лекаре,
• 25 стручних састанака I категорије
акредитованих за медицинске сестре и
техничаре,
• 6  стручних састанака I категорије
акредитованих за стоматологе,
• 15 стручних састанака I категорије
акредитованих за биохемичаре,
• 6  стручних састанака I категорије
акредитованих за фармацеуте,
• 3 курса акредитована за лекаре и
медицинске сестре и техничаре

• 1 курс акредитован за стоматологе,

биохемичаре и фармацеуте
• 4 on line теста акредитована за лекаре,
стоматологе, биохемичаре, фармацеуте и

медицинске сестре и техничаре, бесплатан

за све заинтересоване здравствене раднике

и лако доступни на сајту Дома здравља

Ниш.
• 3 национална симпозијума акредитована

за лекаре, стоматологе, биохемичаре,

фармацеуте и медицинске сестре и
техничаре.

• Сви запослени у Дому здравља Ниш као и

сви зинтересовани здравствени радници из

других здравствених установа у Нишу и
региону имали су могућност да  пратећи

стручне скупове обезбеде довољан број
бодова на годишњем нивоу који је

неопходан за релиценцирање.
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Захваљујући својим резултатима у

раду и високостручном 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

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.
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ДОМ  ЗДРАВЉА НИШ - НАСТАВНА БАЗА

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 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 живота

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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ДОМ ЗДРАВЉА НИШ - НАСТАВНА БАЗА
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Примена Интегрисаног

здравственог информационог система

(ИЗИС-а)  у Дому здравља Ниш почела је

2016. године на иницијативу Министарства

здравља Републике Србије са циљем да се

локални информациони системи

здравствених установа интегришу у

јединствен здравствени информациони

систем. 

У почетку рада са ИЗИС-ом било је

проблема због недовољног броја термина

за заказивање прегледа на вишем нивоу

здравствене заштите, као и због застареле

рачунарске опреме која није подржавала

увођење овог система. Опрема је

сукцесивно занављана и тако решаван

проблем техничке природе. Кадровских

проблема није било јер су запослени већ

радили са електронским картоном који је

претрпео мале промене увођењем ИЗИС-

а. Стални састанци иницирани од стране

руководства Дома здравља Ниш са

представницима Клиничког центра Ниш и

креаторима ИЗИС-а омогућили су брже

превазилажење проблема. 

Лекари и медицинске сестре – здравствени

техничари Дома здравља Ниш, тренутно

користе расположиву рачунарску опрему, а

то је око 500 рачунара, односно радних

јединица. Установа има 12 служби у којима

тренутно ради 263 лекара и 58

стоматолога, распоређених у централном

објекту и 65 здравствених станица и

амбуланти који дневно пруже велики број

услуга (од 3000-5000).

Предности увођења инегрисаног

здравственог информационог система-

ИЗИС-а су пружање нових функционалних

могућности, креирање електронског

рецепта и електронског упута, са

истовременим заказивањем прегледа и

дијагностичких процедура од стране

изабраног лекара. Сви извештаји

пацијената, од основних до рендгенских

снимака, магнетних резонанци и скенера,

доступни су свим  лекарима на територији

Републике Србије уз коришћење овог

система (подаци о пацијенту биће у

потпуности доступни лекару који ће га

прегледати).
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Пацијентима је олакшано

заказивање прегледа и боље сагледавање

од стране лекара зато што је електронски

картон доступан свим лекарима у свим

здравственим установама. Пацијенти су

боље информисани о раду лекара јер на

порталу «Мој доктор» виде распоред рада

свих лекара у Републици Србији.

Лекарима ИЗИС представља подлогу за

бољи рад са пацијентима, боље праћење

њиховог здравља, а директору установе и

Министарству здравља бољи увид у

коришћење средстава здравственог

осигурања, бољи увид у број прегледа

лекара и  заказивање прегледа као и бољи

увид у листу чекања.

Битне информације:

- 28.03.2016. године званично је почела

примена Интегрисаног здравственог

информационог система (ИЗИС-а) у Дому

здравља Ниш.

- 01.04.2016. године Дом здравља Ниш

посетио је Министар здравља Републике

Србије асс.др Златибор Лончар.



КООРДИНАТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

Спец.др мед. Ватрица Премовић

Специјалиста опште медицине и 

специјалиста медицинске информатике

Запослени у Дому здравља Ниш уз
адекватну подршку менаџмента, на челу са
директором проф. др Милорадом Јерканом,
препознали су значај процеса акредитације и
обезбедили поверење пацијената. Поверење су
обезбедили радом у дефинисаном и
документованом систему који је усаглашен са
стандардима Агенције за акредитацију
здравствених установа Србије. Од 2012. године
рад у Дому здравља Ниш организован је тако
да су строго поштоване јасно дефинисане
процедуре које регулишу све фазе у лечењу
пацијената. Лечење се спроводи по водичима
добре клиничке праксе, а посебна пажња се
поклања унапређењу квалитета рада и
безбедности пацијената и запослених. Опрема
је савремена и задовољава све европске
стандарде а кадар је високо едукован и
сертификован. Овако успостављен систем
управљања  квалитетом у свим сегментима
рада са пацијентима установу је довео до врха
у примарној здравственој заштити. Установа је
остварила највиши степен акредитације на
седам година и препозната је као едукатор и
огледна установа за многе домове здравља у
Србији. 

Рад је организован у многим
саветовалиштима, а нека од њих су и пример
добре праксе за остале установе. Запослени
прате новине и трендове кроз стална стручна
усавршавања и едукације у свим областима. 
Добра је сарадња са локалном самоуправом и
другим организацијама кроз учешће на бројним
пројектима.
Кроз процес акредитације установа је открила
сопствене предности и могућности напретка, а

уједно више разумела циљеве и сложеност свог
пословања. Усвојени су краткорочни и
дугорочни планови за побољшање резултата у
раду и коришћени су ресурси на најефикаснији
могући начин. Остварени су услови за стално
унапређење квалитета рада установе, за
безбедност пацијената и запослених, створени
су једнаки или приближно једнаки услови за
пружање здравствених услуга у целом систему
примарне здравствене заштите, успостављено
је делотворно и исплативо пружање
здравствених услуга, остварено поверење
корисника у систем примарне здравствене
заштите и унапређен рад менаџмента у
здравству. Акредитациони процес је омогућио
Дому здравља Ниш да обезбеди оквир који ће
помоћи да установа дефинише и имплементира
потребне промене и направи приоритете за
континуирано унапређење сопствених услуга.
2019. године Дом здравља Ниш је започео нови
процес акредитације склапањем Уговора са
Агенцијом за акредитацију здравствених
установа Србије, запослени се надају и чврсто
верују да ће нови процес акредитације свим
запосленима и установи донети још већи успех
у раду и да ће установа задржати лидерску
позицију у примарној здравственој заштити.

БИТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

• Јануара 2013. године, Дом здравља Ниш је
остварио највиши степен акредитације на
седам година. У наредним годинама уз одличну
и континуирану сарадњу са АЗУС-ом
реализовано је шест редовних посета.
• 2016. године Служба за стоматолошку
здравствену заштиту Дома здраља Ниш почела
припреме за процес акредитације.
• 2017. године акредитована је Служба за
физикалну медицину и рехабилитацију Дома
здраља Ниш на седам година.
• 2017. године одржана је Конференција
здравствених установа Србије. Дом здравља
Ниш је био организатор и домаћин
конференције уз присуство бројних званица.
• 2018. године установу су по шести пут обишли
спољашњи оцењивачи из Агенције за
акредитацију здравствених установа Србије и
исказали у усменом и писаном извештају
задовољство колико је установа унапредила
квалитет рада.
• 2019. године Дом здравља Ниш је започео
нови процес акредитације склапањем Уговора
са Агенцијом за акредитацију здравствених
установа Србије.
• Укупно се у раду на нивоу установе примењује
534 процедура и велики број упутстава.
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АКРЕДИТАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ



ПР МЕНАЏЕР

Спец.др мед. Невена Симовић, прим.

Специјалиста опште медицине и

специјалиста медицинске информатике

Превентивно-промотивне активности

у претходном петогодишњем периоду

постале су синоним за рад Дома здравља

Ниш као установе примарне здравствене

заштите која велику пажњу поклања

унапређењу квалитета рада и подизању

нивоа свести корисника о здравим

стиловима живота и превенцији болести.

Планом промотивних активности

обухваћене су све службе Дома здравља

Ниш које су понаособ учествовале и

организовале своје активности и

промовисале превентивни рад из свог

домена а односи се на 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

пружане 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.  
У протеклом периоду остварена је

добра сарадња са локалном самоуправом

и бројним установама у граду и околини

што је омогућило успешну реализацију

превентивног рада и акција: „Базар

здравља“, Акција у локалној заједници,

„Отворена врата“, „Здравље за све“,

„Приближимо се пацијентима“, акција по

Календару здравља и осталих акција

превентивно-промотивног карактера. 

„БАЗАРИ ЗДРАВЉА“

Први Базар здравља, Дом здравља

Ниш организовао је 2009. године и од тада

до данас сваке године у летњим месецима

организују се акције овог типа на

различитим локацијама  у граду (укупно 45

акција). У току ових акција грађани су

имали прилику да провере своје здравље

бесплатно и на лицу места.  На Базару

здравља ради се: одређивање процента

масне масе  у организму, одређивање БМИ,

мерење крвног притиска, преглед младежа,

подела савета у вези правилне исхране

спортиста, подела едукативног материјала

уз стручне савете лекара везане за

здравље и здраве стилове живота. Екипе

Дома здравља Ниш су са задовољством

реализовале све Базаре здравља.

АКЦИЈЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

У оквиру акција у локалној заједници
обављају се  превентивни прегледи

намењени запосленима у јавним
установама и радним организацијама. У

току ових акција лекари су пружали
следеће услуге: едукација жена за

самопреглед дојке, заказивање
мамографије (за жене старије од 50 год.),

контрола крвног притиска, стручни савети

лекара и дијететичара-нутриционисте у
вези здравих стилова живота, упознавање

са факторима ризика и могућностима

превенције, саветовалиште за одвикавање

од пушења-укључивање запослених,

мотивација запослених да се јаве свом
лекару и ураде скрининге на: дијабетес

типа 2, кардиоваскуларне болести,

депресију, колоректални карцином,
карцином дојке и карцином грлића

материце. 
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ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ

ДОМА ЗДРАВЉА НИШ (2015 – 2020.)



„ОТВОРЕНА ВРАТА“

„Отворена врата“ је акција коју Дом

здравља Ниш  организује у својим

објектима, како у централном објекту, тако

и у свим здравственим станицама и

амбулантама.  Служба за здравствену

заштиту одраслих организовала је акције

овог типа које се односе на скрининг на

дијабетес и одређивање нивоа шећера из

капи крви. Било је потребно да се

заинтересовани грађани само јаве у датим

терминима са здравственом књижицом

(прегледи су обављани без заказивања).

Акцију „Отворена врата“ од недавно

организује и Служба за лабораторијску

дијагностику. Очекујемо да ће се оваквим

начином рада смањити гужве  и повећати

одазив радно активног становништва и

младих који у редован систем здравствене

заштите долазе углавном када имају

здравствене проблеме.  

„ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ“

Акцију „Здравље за све“ организују

медицинске екипе Службе за кућно

лечење, медицинску негу и палијативно

збрињавање Дома здравља Ниш  у кућним

условима и намењена је  непокретним и

слабо покретним особама. Медицинске

екипе пружале су следеће услуге: узимање
медицинске анамнезе, клинички преглед,

ЕКГ, шећер у крви, савете  лекара у вези са
лечењем хроничних болести. 

„ПРИБЛИЖИМО СЕ ПАЦИЈЕНТИМА“

Акција „Приближимо се

пацијентима“ је акција намењена
становницима који живе на сеоском

подручју, а прегледи се обављају у кућним

условима. Акцију „Приближимо се

пацијентима“ реализује Служба за

здравствену заштиту одраслих. Од стране
медицинског особља посебно су сагледани

стари, мање покретни и непокретни

пацијенти. Лекари у току ове акције пружају
следеће услуге: узимање медицинске

анамнезе, клинички преглед,  ЕКГ у кућним

условима, одређивање нивоа шећера у

крви, пружање савета лекара у вези са

лечењем хроничних болести. Одличан
одазив и интересовање сеоског

становништва добар су показатељ да ове

активности треба наставити и у наредном

периоду.

АКЦИЈЕ ПО КАЛЕНДАРУ ЗДРАВЉА

Дом здравља Ниш активно учествује

у организацији и обележавању свих важних

датума из Календара здравља Светске

здравствене организације: Европска

недеља превенције рака грлића материце,

Нацинални дан без дуванског дима, Месец

борбе против малигних тумора, Светски

дан бубрега, Светски дан оралног здравља,

Национални дан борбе против рака дојке,

Светски дан здравља, Европска недеља

имунизације, Међународни дан

сестринства, Светски дан хипертензије,

Недеља здравља уста и зуба,

Међународни дан борбе против

кријумчарења и злоупотребе психоактивних

супстанци, Светски дан без дуванског дима,

Међународни дан младих, Светска недеља

дојења, Светски дан срца , Светски дан

старих, Светски дан менталног здравља,

Светски дан хране, Октобар-међународни

месец борбе против рака дојке, Светски

дан остеопорозе, Дан борбе против

болести зависности, Светски дан

дијабетеса, Светски дан борбе против

ХИВ/АИДС-а и др.

ОСТАЛЕ ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ

АКТИВНОСТИ

У протеклом петогодишњем периоду

повећан је обим саветовалишног рада.
Посебно треба истаћи рад Саветовалишта

за дијабетес, Развојног саветовалишта,

Саветовалишта за психофизичку припрему

трудница за порођај, Саветовалишта за

одвикавање од пушења и Саветовалишта
за младе. Велики допринос у превентивном

раду и бројним акцијама како у објекту тако

и на терену дао је Центар за превентивне
здравствене услуге.
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Превентивно – промотивне активности

за период 2015 - 2020. годину
Број акција Број услуга

„Базари здравља“ 26 9838

Акције у локалној заједници 250 9855

„Отворена врата“ 185 4980

„Здравље за све“ 145 5059

„Приближимо се пацијентима“ 280 18981

Акције по Календару здравља 225 11288

Остале промотивне активности 245 10031

Укупно: 1356 70032
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У циљу унапређења квалитета

здравствене заштите, односно боље

информисаности пацијената о раду

здравствене установе, запослени у Дому

здравља Ниш стално су присутни у

медијима.

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.

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, поставе питањa 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.

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

скуповимa намењеним грађанству, пружали

актуелне сервисне информације.Све наше

активности  протеклих година које су имале
за циљ промоцију здравља, биле су

адекватно медијски испраћене.

Претходних година објављено је
једанаест бројева часописа “Кућа доброг

здравља” који представља рад  Дома

здравља Ниш на најбољи могући начин.

Објављена су и два броја  Информатора

рада Дома здравља Ниш.
Дом здравља 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, о правима које могу ту да остваре

и да се, осим комуникације, обезбеди

квалитетна и интерактивна веза са

корисницима здравствене заштите.

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ



Тим за пројектне активности Дома

здравља Ниш на челу са директором проф.

др Милорадом Јерканом у периоду од 2015

– 2020. године урадио је и реализовао

бројне пројекте:

• „Унапређење квалитета у лечењу

кардиоваскуларних болести набавком

Холтера крвног притиска (24-оро часовно

праћење), троканалног ЕКГ апарата и

дефибрилатора за потребе Одељења

интерне медицине у Дому здравља Ниш“-

2019 - Министарство здравља Републике

Србије

• „Побољшање здравствене  заштите

старих и непокретних лица обављањем

лекарских прегледа у кућним условима“-

2019 - Министарство здравља Републике

Србије

• „Повећање обухвата сеоског

становништва на територији града Ниша

превентивним прегледима“ - 2019.-

Министарство здравља Републике Србије

• „ Унапређење здравствене заштите жена

на територији Нишавског округа набавком

два колпоскопа за Дом здравља Ниш“- 2019

- Министарство здравља Републике Србије.

• „Побољшање квалитета стоматолошке

здравствене заштите деце и омладине на

територији града Ниша набавком две

стоматолошке столице са опремом за

потребе одељења за стоматолошку

здравствену заштиту деце Дома здравља

Ниш“- 2019 - Нафтна индустрија Србије

• „Унапређење термоенергетске

ефикасности здравствене станице

Расадник Дома здравља Ниш заменом

прозора, расвете и подних облога“- 2018 -
Нафтна индустрија Србије

• „Санација крова централног објекта Дома

здравља Ниш“ - 2018.- Канцеларија за
управљање јавним улагањем Владе РС

• „Набавка дигиталног рендген апарата за

потребе Дома здравља Ниш“ – 2017 -

Министарство правде

•  „Интегрисани сервис услуга за стара лица
и лица са инвалидитетом“ – 2017 - Град

Ниш у сарадњи са Центром за социјални

рад.
• „Адаптација и термоенергетска санација

Дома здравља Ниш“– 2016 - Канцеларија за

управљање јавним улагањима Владе

Републике Србије.

• „Реконструкција мокрих чворова у

здравственим станицама и амбулантама“–

2015 - Министарство здравља Републике

Србије.

• „Палијативно збрињавање у Србији“ -2015

- Министарство здравља Републике Србије.

• „Јачање капацитета педијатријске заштите

за подршку развоја у раном детињству“ –

2014/2015 - УНИЦЕФ

• „Пружање услуга окупационе терапије и

психосоцијалне подршке“ 2013–2014 – 2015

Град Ниш.
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Дом здравља Ниш је захаљујући

бројним донаторима добио бројну

медицинску опрему која је олакшала рад

здравственим радницима и која се користи

за добробит целокупног становништва

Града Ниша и околине. У периоду од 2015.

године до 2020. године међу значајне

донације спада набавка: тимпанометра,

хематолошких и биохемијских анализатора,

софтвера за умрежавање апарата у оквиру

Лабораторијског информационог система,

три микроскопа, три апарата „Екомедико“

за потребе Службе за физикалну медицину

и рехабилитацију, два ренген апарата,

ултразвучни апарат за потребе Службе за

радиолошку дијагностику, опрему за

развојно саветовалиште, бројне лаптоп и

десктоп рачунаре, инхалаторе, сервер и др.
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ДОНИРАНА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА
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У протеклом периоду руководство

Дома здравља Ниш интензивно је радило

на набавци медицинске опреме.

Набављена је следећа опрема:

1. Ултразвучни апарат  MINDRAY DC-

N3PRO/DC-N3T са две сонде, конвексном и

линеарном, на коме се раде ултразвучни

прегледи абдомена, уротракта, дојке,

штитне жлезде као и доплер крвних судова;

2.  Ултразвучни апарат  PHILIPS HD5

такође са две сонде линеарном и

конвексном, на коме се раде ултразвучни

прегледи абдомена, уротракта, дојке,

штитне жлезде као и доплер крвних судова.

3. Ултразвучни апарат  MINDRAY DC- 40

Еxp

4. Ултразвучни апарат  Hitachi Aloka

Са ова четири нова апарата Служба за

радиолошку дијагностику је добила на

побољшању квалитета прегледа јер су

предходни апарати због старости и

превелике оптерећености изгубили на

квалитету;

Набављена су три нова дигитална рендген

апарата:

5. Дигитални рендген апарат dr GEM GXR

52SD

6. Дигитални рендген апарат Visaris Vision

M

7. Дигитални рендген апарат Visaris Vision

V

8. Урински анализатор IRICELL, који је

унапредио стандардизацију поступка

анализе урина;

9. Хематолошки петпартидни апарат

Becman Coulter AU DXH 600 са семплером

за велики број узорака;
10. Аутоматски биохемијски анализатор

велике поузданости и брзине Becman

Coulter AU 5800 најновије генерације који
ради велики број узорака (100 за 1 сат),

чиме је скраћено време до коначног

издавања резултата;

11. Замењен је један апарат за

седиментацију (нова центрифуга и ролер за
хомогенизацију узорака);

12. Два апарата ECOMEDICO- за

магнетотерапију са 2 торуса;
13. Четири апарата TENS- за транскутану

електричну нервну стимулацију;

14. Два апарата JONUS- за галванизацију;

15. Тимпанометар

16. Две стоматолошке столице

17. Дефибрилатор

18. Холтер крвног притиска 

19. Микроскоп

20. Колпоскоп 
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НАБАВЉЕНА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА



У претходном периоду комплетно је

обновљен возни парк, уз велико
разумевање руководства Дома здравља
Ниш и реновиран гаражни простор.
Сви набављени аутомобили имају уграђене
климе. На овај начин значајно је олакшано
обављање  радних задатака здравствених
радника на терену и пружање услуга
корисницима у кућним условима.

У све аутомобиле уграђен је систем
за праћење и обавезна опрема по закону,
редовно се сервисирају и одржавају, врши
се контрола опреме у возилима,прати се
потрошња горива и усклађује са
постављеним нормативимаи врши се
корекција норматива по потреби.

Сколопљен је уговор са фирмом за
прање аутомобила, поред редовног дневног
одржавањатако да је побољшана хигијена у

аутомобилима.Направљен је и проширен

паркинг, обележен је и олакшано је
паркирање, урађена реорганизација рада у

Одсеку за возни парк и уведен рад

поподневног возача.
Створени су услови да здравствени

радници Дома здравља Ниш убудуће могу

да одговоре потребама становника свих
општина, брже дођу до прага сваког

пацијента, обезбеде интегрисану

здравствено - социјалну заштиту

(потенцирајући социјалну заштиту и у

најудаљенијим, руралним пределима), да се
повећа  број пружених услуга на терену

(сходно растућим потребама), повећа
задовољство корисника, побољшају услови

рада и безбедност здравствених радника.

Битне информације:

1. Возни парк  тренутно располаже са 64
аутомобила. Само у протекле  две године
набављено је 26  возила типа ЈУГО ПАНДА.
2. Пројектним активностима у току 2017.
године, у гаражном простору урађена је
комплетна изолација, кречење, постављена
нова расвета, обезбеђен довод ваздуха из
компресорског постројења до гараже  и
постављена роло врата са даљинским
управљањем.
3. Упоредном анализом дошло се до
податка да је у 2017. години пређено 510.
230 км,  а у 2018. години више за скоро 10
000 км, а да је притом потрошено мање
горива.
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КОМПЛЕТНО ОБНОВЉЕН ВОЗНИ ПАРК



На иницијативу руководства Дома

здравља Ниш као и заједничким радом и

залагањем запослених, уређен је простор и

зелене површине око свих објеката који се

налазе у систему Дома здравља Ниш. 

Почело се са акцијом чишћења, сре-

ђивања и улепшавања зелених површина

које окружују централни објекат, а наста-

вило са сређивањем простора који окружују

све здравствене станице и амбуланте Дома

здравља Ниш и то како на градском тако и

на сеоском подручју. Наиме, запослени у

овој установи су уз свесрдну помоћ „људи

добре воље“, обезбедили парковске клупе,

изградили чесму и засадили цвеће и чети-

наре. Волонтеризам и ентузијазам ових

људи наишао је на изузетно добар пријем

код грађана Ниша и околине.

109

Дом здравља Ниш - Кућа доброг здравља

75 година примарне здравствене заштите у Нишу

УРЕЂEЊE ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ОКО СВИХ ОБЈЕКAТА 

ДОМА ЗДРАВЉА НИШ



Руководство Дома здравља Ниш на

челу са директором проф. др Милорадом

Јерканом исказујући друштвену бригу за

здравље запослених обавезало је

запослене у установи да се одазову и ураде

превентивне прегледе.

Као послодавац, директор је у више

наврата организовао превентивне прегледе

запослених (претходне, периодичне,

контролне и све скрининге) поштујући

Закон о здравственој заштити, са циљем

очувања и унапређења здравља свих

радника Дома здравља Ниш..

Очекивани резултати превентивно-

промотивних активности суспречавање,

сузбијање, рано откривање и лечење

болести од већег социо-медицинског

значаја,продужење радног и  животног

века. 

Посебна одговорност је на

рукуводиоцу  Дома здравља Ниш који се

налази на челу здравствене установе чија

је основна делатност примарна

здравствена заштита.

Превентивним прегледима

запослених спроведениму периоду  2017-

2018. године одазвало се 964 радника и то

136 мушкараца и 826 жена  што

представља  обухват од 90,5% свих

запослених. 

Спроведен је и офталмолошки преглед

запослених који раде са рачунаром до 4

сата у току радног времена. Прегледано је

660 запосленихособа.

Након обављених превентивних

прегледа запослених, регистровани су

фактори ризика:

• 40%прегледаних особа су пушачи
• 61% са повишеним холестеролом 

• 15% са BMI >30

• 3% има KVB SCOR и висок ризик
обољевања у наредних 10 година

• 32% има  ТА>140/90 

• 6% има дијабетес

Битне информације:

-Упоредном анализом резултата добијених

након систематских прегледа запослених у

Дому здравља Ниш, обављених2012/2013

године  и 2017/2018 године дошло се до

података који указују на благу тенденцију

смањења свих фактора ризика код

запослених.

- Током 2019/2020. године организовани су

скрининг прегледи за запослене у Дому

здравља Ниш. У зависности од старосне

доби  запосленима је урађен скрининг на

рак дојке, скрининг на рак грлића материце,

скрининг на рак дебелог црева, скрининг на

кардиоваскуларне болести, скрининг на

дијабетес и скрининг на депресију. Изузетно

добрим одазивом, који је био скоро 100%,

здравствени радници дали су одличан

пример својим корисницима.
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ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ

У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ (2015.-2020.)



ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА УПРАВЉАЊЕ

МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ САВЕТНИК

ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ

Спец. др мед. Мирослав Ракочевић

Специјалиста хигијене

Управљање медицинским отпадом

има значајни удео у постизању безбедности

пацијената и здравствених радника. Кроз

процес акредитације Дома здравља Ниш

висок ниво квалитета показан је кроз

испуњење 47 критеријума који се односе на

систем управљања медицинским отпадом,

као и одржавањем и унапређивањем

система што је констатовано у току

контролних посета.

Дом здравља Ниш је на основу

интегралне дозволе из 2018. год.  овлашћен

за сакупљање и транспорт сопственог

инфективног медицинског отпада, као и за

складиштење и третман инфективног

медицинског отпада.

У периоду од отварања постројења

за третман инфективног медицинског

отпада дана 12.2.2008. год. до добијања

дозволе за сакупљање и транспорт само

сопственог отпада 2018. год.  Дом здравља

Ниш је збрињавао и инфективни

медицински отпад произведен у другим

објектима здравствене заштите на

територији Нишавског Округа.

У току ове вишегодишње активности велики

број здравствених радника је едукован за

процес рада у поступању са медицинским

отпадом.

Безбедан поступак са медицинским

отпадом подразумева и прописно и

безбедно поступање са фармацеутским,
хемијским и другим категоријама отпада

које се стварају у току пружања

здравствене заштите пацијентима. Дом
здравља Ниш сакупља, складишти и

предаје овлашћеним оператерима и отпад

који се класификује као електрични,

електронски, отпадне флуо цеви, отпад који

садржи живу, папир, картон, аутомобилске
пнеуматике, моторна уља и друге

категорије отпада у мањим количинама.

Кроз безбедан поступак са отпадом
доприносимо већој безбедности грађана и

заштити животне средине од загађивања.
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УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У ДОМУ

ЗДРАВЉА НИШ
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На графикону је приказана укупна маса инфективног медицинског отпада сакупљеног,

транспортованог, складиштеног и третираног од стране Дома здравља Ниш у периоду

2012.-2019. године.



2015

Михаиловић Драгољуб

Стевановић Слађана

Антић Снежана

Ристић Душанка

Младеновић Душанка

Стоиљковић Зоран

Миловановић Братислава

Раденковић Светлана

Панчић Марија

Станковић Звонимир

Раденовић Смиља

Ђурић Славица

Стефановић Вера

Преминули
Петровић Сузана
Ђурђевић Марија

2016

Ђокић Нада
Стојиљковић Марија
Бачанин Драгица
Дачић Душица
Јовановић Јовица
Давидовић Љиљана
Станковић Данијела
Николић Даница
Миленковић Јелен
Стојановић Слободанка
Ранђеловић Зоран

Миливојевић Братислав

Мршић Десанка
Стаменковић Добривоје
Живојиновић Михајло

Мирчић Пузић Мирјана

Алексић Дрина
Милановић Божидар
Михајловић Миле

Милованчевић Нада

Гласновић Бранко
Стаменковић Драган
Костић Синиша

Николић Ната

Деспотовић Невенка
Стевановић Сузана

Живковић Нејков Видосава

Илић Станислава

Миљковић Јелица

Преминули

Стаменковић Ивана

Спасић Светлана

2017

Арсић Надка

Каменов Светлана

Вељковић Снежана

Здравковић Славка

Радосављевић Зоран

Томић Љиљана

Ђурић Мирко

Медан Мирјана
Вагаја Михаило
Јеремић Марина
Милутиновић Савић Бранислава
Живковић Славица
Ђурђевић Јелица
Јордачевић Дејан
Михајловић Чедо
Миљковић Милунка
Живић Светлана
Преминули
Милосављевић Мирјана
Миленовић Милорад
Ђорђевић Владица

2018

Младеновић Драгана

Нешић Бранислава
Јовановић Драгица
Ђорђевић Томислав

Павловић Јовица

Поповић Славица
Стојановић Мирјана
Јордачевић Весна

Медаров Зорана

Петровић Пуношевац Миљана
Марковић Мирјана
Николић Рајна

Дељанин Радица

Марковић Горан
Миљковић Предраг

Јевремовић Павличић Слађана
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ПЕНЗИЈЕ



Ђорђевић Славица

Крстић Бранко

Стаменковић Гордана

Марковић Драгана

Димитријевић Кикић Верица

Јовић Гордана

Марковић Горица

Бабић Драгана

Петровић Анђица

Ристић Срећко

Арсенијевић Гордана

Преминули

Цветковић Сандра

Крстић Драгана

2019

Грашић Драган
Томић Бранислава
Николић Гордана
Ранковић Радмила
Николић Емилија
Митић Бранка
Маринковић Љубинка
Николић Гордана
Тодоровић Весна
Станковић Зоран
Денчић Гордана
Протић Драгана
Миленковић Марина

Поповић Драгана

Преминули
Марковић Снежана
Грујић Ана

2020

Поповић Зоран

Миладиновић Марица
Ристић Зорица

Миловановић Мирослава
Станковић Драгана

Станковић Светлана
Димитријевић Љиљана

Лазовић Миланка

Ванић Зоран
Мијовић Бранко

Станковић Љиљана

Митић Светлана

Јанковић Драган

Ђукић Милена

Милићевић Душан

Митић Слађана

Митровић Љиљана

Пејчић Снежана

Пантић Драгана

Манов Димов Радмила

Живић Звонимир

Мишић Мануела

Костић Зорица

Преминули

Натић Љумовић Биљана
Франк Златко
Држајић Саша
Ђурђановић Снежана
Јовановић Бојана
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