Хируршка секција у Нишу

Данас је на нишком медицинском факултету одржан скуп Хируршке секције
Србије у организацији Војне Болнице у Нишу. Од 1950. године када је
основана секција из области хирургије па до данас, сведоци смо убрзаног
развоја ове изузетно важне медицинске гране и примене нових модерних
процедура које у многоме хируршке интервенције чине прецизнијим и
прихватљивијим за самог пацијента.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић пожелео је добродошлицу
учесницима скупа и рекао да је “основни задатак хирургије да продужи
живот и у било којим условима помогне оболелом или повређеном. У
зависности од услова окружења, на медицинским радницима је да се
пацијенту пружи адекватна помоћ без обзира на услове који су у окружењу”.
И поред великог напретка науке и сталних преображаја које је трпела
хирургија, као медицинска дисциплина још увек опстаје основно тројство:
пацијент коме је угрожен живот, повреда и болест који су разлог
угрожености и хирург који ће одабраном вештином одстранити болест и
продужити живот.
Хируршка секција даје велики допринос развоју ове медицинске гране у

Србији и верујем да оваква окупљања помажу да се размене искуства и дође
до нових значајних сазнања.
У раду секцију учествује велики број еминентних хирурга из целе земље, који
ће у овом приликом моћи да размене своја искуства и учествују на стручним
предавањима.

Седница савета за грађанске
иницијативе

Савет за грађанске иницијативе одржао је своју 5. седницу у Градској кући.
Савет је разматрао и решавао пристигле грађанске иницијативе. Заседању
Савета присуствовали су и преставници градских општина, који прате рад
савета грађана и месних заједница, што ће и убудуће бити пракса од које се
очекује да допринесе бржем и ефикаснијем решавању грађанских
иницијатива.

Изградња Хварске улице, почетак рада месне канцеларије у насељу Бранко
Бјеговић, и евидентирање удружења грађана били су неки од предлога који
су разматрани на седници Савета за грађанске иницијативе. Најчешћи
проблеми грађана тичу се комуналија. Тема која је на неки начин отворила
јавну расправу била је о програму уређивања градског земљишта и развоја
града за 2016. годину.
Из савета подсећају да ће сви подносиоци иницијатива бити обавештавани
да ли ће и када њихов проблем бити решен, или у којој је фази њихова
иницијатива. Једна од битних тачака на овој седници била је иницијатива
удружења грађана “Путоказ” и “Нишава”, која се односи на формирање
градског клуба лечених зависника.

Лидер одрживог развоја

Град Ниш на другој конвенцији “Лидери одрживог развоја” добио је повељу
“Лидера одрживог развоја”. Повеља се додељује општинама и градовима
који имају изузетне резултате у развоју и примени обновљивих извора
енергије, енергетске ефикасности, управљању отпадом и водама на својој
територији Програмски савет додељује Повељу ЛИДЕР ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА.
Програмски савет чине представници институција покровитеља и током
године ће на свечаности одржавања Конвенција додељивати Повељу
председницима општина и градоначелницима. Добро управљање,
посвећеност потребама грађана и дугорочним интересима одрживог
“зеленог” развоја су основни критеријуми и за доделу Повеље.

Добитници Повеље на Другој Конвенцији “Лидер одрживог развоја” одржаној
26. марта у Крушевцу су: Бела Паланка, Бољевац, Бујановац, Ћићевац,
Ћуприја, Димитровград, Кладово, Крушевац, Лесковац, Мало Црниће, Ниш,
Параћин, Петровац на Млави, Пожаревац, Ражањ, Смедерево, Сокобања,
Трстеник, Варварин и Зајечар. У име Града Ниша повељу је преузео заменик
градоначелника Љубивоје Славковић.

