”На овај начин компанија жели да допринесе даљем развоју локалних
заједница и пружи свој допринос унапређењу квалитета живота у њима,
посебно најмлађима. У сваком граду или општини у којима се програм
спроводи, са укупно 116 милиона динара, биће финансирано до пет
пројеката које пријаве здравствене установе, а о избору пројеката
одлучиваће Комисија састављена од представника Министарства здравља ,
компаније НИС и локалне заједнице, рекао је директор Тургењев.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је да ће Ниш, у оквиру
овогодишњег пројекта, добити 5 милиона динара који ће бити употребљени,

ОДЛУКУ
I Прекида се образовно-васпитни рад на територији Града Ниша од
18.02.2019. године до 22.02.2019. године, имајући у виду да је у протеклим
данима забележен пораст оболелих од грипа
II О реализацији ове одлуке стараће се: Нишавски округ – Школска управа
Ниш, директори основних и средњих школа на територији Града Ниша и
Градска управа Града Ниша – Секретаријат за образовање.
III Ову одлуку објавити на званичном сајту Града Ниша и у „Службеном листу
Града Ниша“.
Oбразложење
Чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 55/2013, 101/2017 и 27(2018 – др. закон)
прописано је да ће образовно-васпитни рад бити прекинут у случају више
силе и другим случајевима у којима су угрожени безбедност и здравље деце,
ученика и запослених.
Влада Републике Србије је на седници 14.02.2019. године донела препоруку
свим јединицама локалне самоуправе да се распуст у основним и средњим
школама продужи и следеће недеље, односно да се настава у основним и
средњим школама не одржава од 18. до 22. фебруара 2019. године и да први
радни дан за основне и средње школе буде 25. фебруар 2019. године. Влада
је ову препоруку донела због смањења ризика и изложености ученика вирусу
грипа.
Када престану разлози за прекид образовно-васпитног рада, школа ће
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Неколико хиљада Нишлија Нову годину дочекало је на Тргу краља Милана уз
Жељка Васића и Лексингтон бенд.
Традиционалним ватрометом обележен је почетак 2019. године.
Жељко Васић, који је први наступао, свим грађанима је пожелео добро
здравље,а затим је заједно са Бојаном Васковићем колегом из Лексингтон
бенда отпевао песму Пукни зоро.
Лексингтон бенд је окупљене на централном тргу забављао до два часа иза
поноћи.“Нека се Нова година познаје по овој вечери”, рекао је Бојан Васковић

ОБИЛАЗАК
ПОВРЕЂЕНИХ
ПУТНИКА ИЗ МАКЕДОНИЈЕ
Шесторо најтеже повређених македонских држављана који су после
ноћашње саобраћајне несреће збринути у Клиничком центру Ниш, вечерас
су, у пратњи директора КЦ Зорана Радовановића и градоначелника Ниша
Дарка Булатовића, обишли и македонски министар здравља Венко Филипче и
генерални секретар Владе Македоније Драги Рашковски.
Министар је захвалио свим надлежним службама Републике Србије на
помоћи, пожртвованости и солидарности исказаној у збрињавању повређених
македонских грађана, а посебну захвалности изразио је колегама из Хитне
помоћи, лесковачке болнице и Клиничког центра Ниш на благовременој
помоћи и квалитетном третману који су пружени свим повређенима. Он је
рекао да је у болници у Лесковцу смештено осам лакше повређених, док је
шест особа са тешким повредама смештено у Нишу, којима је пружена сва
неопходна дијагностичка и медицинска помоћ и нега.
Градоначелник Булатовић је, пре свега, изразио жаљење због несрећног
догадјаја који се десио ноћас, и рекао да је министру Венку обећао да ће
Град Ниш све што је у његовој надлежности и могућности и ставити на
располагање, пре свега породицама повређених.
И Директор Радовановић је изразио жељу за што бржим опоравком свих
пацијената, и додао да ће се са колегама из Македоније договорити о даљем
начину лечења и третману пацијената. Он је нагласио да је данас још једном
потврђен одличан однос и сарадња два министарства и медицинских
система две државе, и показано да смо братски народи и да радимо у
најбољем интересу грађана, било Србије, било Македоније.

Отворен Међународни конгрес

спиналне хирургије
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић присуствовао је данас отварању
Конгреса спиналне хирургије у Нишу ,на којем учествује велики број
реномираних светских неурохирурга .
На Конгресу ће сви заинтересовани имати прилику да чују све могуће
аспекте лечења пацијената са свим врстама обољења кичменог стуба, од
дегенеративних обољења, повреда, тумора…
Истовремено ће у Клиничком центру Ниш бити организовани едукациони
курсеви и на тим курсевима биће демонстриране најновије технике лечења
пацијената.
“Ради се о мултидисциплинарном конгресу који се односи на најновија
сазнања, савремене трендове и будуће правце развоја, као и противречности
у примени свих тих сазнања у свакодневној пракси у лечењу наших
пацијената, а у контексту савремене болести обољења кичменог стуба”,
рекао је председник Удружења неурохирурга Србије др Лукас Расулић.

неурологију
На кеју код Официрског дома одржана је свечаност којом је обележено
65.година од оснивања нервног одељења у нишком клиничком
центру,претече данашње Клинике за неурологију.
У име Града Ниша присутне је поздравио градоначелник Дарко Булатовић
који је честитао запосленима на клиници значајан јубилеј и истакао важност
ове веома сложене медицинске гране која се бави збрињавањем пацијената
са неуролошким проблемима.

Отворена
Европска
конференција
посвећена
маскилокранијалним
деформитетима
На Медицинском факултету у Нишу данас је отворена Европска конференција
посвећена маскилокранијалним деформитетима која је окупила велики број

У
НИШУ
ОБЕЛЕЖЕН
ЗДРАВИХ ГРАДОВА

ДАН

У Градској кући у Нишу данас је, трећи пут за редом, обележен Дан здравих
градова. Ниш је, поред Београда и Новог Сада, један од градова који, као
одговорна локална заједница, подржава и подржаваће настојања свих
релевантних институција и организација да наш град учинимо здравом
средином, средином која гледа у будућност и својим становницима
омогућава да остваре пун здравствени капацитет.
Према речима заменика градоначелника Милоша Банђура, који је поздравио
скуп, брига о здрављу нашег становништва представља приоритет Града и
важан задатак који се мора систематски решавати и у који се морају
укључити све институције, организације, али и појединци.
„Концепт здравог живота и здравог града проблем је, како личне, тако и
друштвене одговорности. Као одговорна локална заједница, Град Ниш је
увек подржавао здраве животне стилове и презентује спортове и вештине
које чувају и унапређују физичко, али и ментално и духовно здравље“, рекао
је Банђур.
Он је додао да Град Ниш, заједно са Институтом за јавно здравље и свим
партнерским институцијама из области јавног здравља, настоји да одговори
на све изазове који стоје пред савременим градом, попут аерозагађења, буке
и сл.
„Наш циљ је да Град Ниш буде здраво и пожељно место за живот свих
његових грађана, а то се може постићи једино у средини која има адекватно
урбано планирање, стабила систем здравствене и социјалне заштите,
комуналну политику и стабилизовану стопу запослености. Здрави градови су
градови који представљају сигурну, пожељну, здраву и срећну средину за
живот сваког свог грађанина“, поручио је Банђур.

140.година Црвеног крста у
Нишу
У Официрском дому у Нишу одржана је промоција монографије која говори о
140 година дугој историји ове хуманитарне организације у нашем граду.

