Град
донирао
неопходне
апарате Дому здравља
У Центру за превентивне здравствене услуге, Дома здравља данас је
званично обављена примпопредаја медицинских апарата које је Град Ниш
донирао Дому Здравља. У питању су ултразвучни апарат за потребе Службе
за здравствену заштиту жена и тимпанометар ,апарат за потребе
дијагностике слуха ,који ће користити Служба за специјалистичкоконсултативне делатности одељења за оториноларингологију.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић најавио је нову помоћ за Дом
здравља кроз обнову возног парка који није обнављан више од 20 година, па
се ускоро очекује да нова возила добије служба за кућну негу ове установе.
Директор Дома здравља др Милорад Јеркан захвалио се граду на овим веома
важним донацијама, јер се ради о апаратима неопходним за правилан рад
служби за здравствену заштиту жена и оториноларингологије. Нишки Дом
здравља највећа је установа овог типа на Балкану са преко 6000 пацијената
дневно и установа у којој не постоје листе чекања за дијагностиче
методе,већ се сви прегледи заказују унутар 30 дана.

Министар унутрашњих послова
Небојша Стефановић похвалио
рад нишке локалне самоуправе
Министар полиције Небојша Стефановић и градоначелник Ниша проф. Др
Зоран Перишић обишли су припаднике који су задужени за ванредне
ситуације на територији Нишавског округа. Министарство унутрашњих
послова, Војска Србије и други државни органи спремни да хитно реагују
уколико нашу земљу буде захватио талас са кишама које носе 30 литара воде

по квадратном метру. “Уколико буде потребно апсолутно све снаге државе
биће употребљене да не дозволимо да изгубимо ни један живот и заштитимо
имовину градјана. Ситуција се прати из сата у сат и на сваку промену се
упућују или додатне снаге или се постојеће правовремено распоредјују на
терену”, рекао је Стефановић приликом обиласка Ватрогасно-спасилачких
јединица МУП-а Србије. Стефановић је рекао да ће, уколико буде потребе, у
заштиту становништва и имовине бити ангажован и Руско-српски
хуманитарни центар. Он је казао да временске прогнозе казују да ће
ударним таласом који се очекује у наредних 36 сати бити угрожен исток
земље – Бор, Зајечар и Пирот, као и места која су већ захваћена поплавама –
Чачак, Лучани и Краљево. “На задатку заштите од поплава у Нишу данас
имамо нових 50 припадника Жандармерије, поред људи из сектора за
ванредне ситуације који дежурају већ неколико дана у појачаном броју. Они
одавде могу врло брзо да заштите становништва читавог региона”, изјавио је
Стефановић. Према његовим речима локална самоурпава у Нишу је одрадила
свој посао у претходном периоду, очишћена и су продубљена корита, и зато
је проходност река овде већа. Стефановић је најавио да ће са
представницима града и Полицијске управе данас раговарати о укупној
безбедности у Нишу, пошто је овај град као и регион веома значајан за
читаву земљу.
“Драго ми је да се безбедност у Нишу додатно побољшава. Уколико буде
потребно полицијска управа у Нишу добиће и нека појачања. Циљ нам је да
се градјани осећају сигурни”, нагласио је Стефановић. Он је рекао да
Министарство унутрашњих послова са колегама из Војске Србије ради
интензивно на решавању питања смештаја нишког одреда Жандармерије.
“Један од планова је да се у делу једне од касарни смести нишки одред
жандармерије, а да при том МУП финансира обнову дела касарне. Радићемо
и са преседником Владе да тај проблем решимо, јер је за то потребна и
помоћ државе”, подвукао је Стефановић.

