НИС:
Објављени
резултати
конкурса програма „Заједници
заједно“
НИС подржао 22 пројекта у области репродуктивног здравља и
повећања наталитета
Компанија НИС је објавила резултате конкурса у оквиру програма
„Заједници заједно“ који се од 2009. године реализује у
сарадњи са локалним заједницама широм Србије. Овогодишњи
програм, који се спроводи под слоганом „Да се нове наде роде“,
посвећен је репродуктивном здрављу и повећању наталитета, а
укупна вредност 22 подржанa пројекта износи 118,5 милиона
динара.
Изабрани пројекти усмерени су на опремање здравствених
установа на свим нивоима здравствене заштите које се баве
репродуктивним здрављем у циљу благовремене дијагностике и
лечења што директно доприноси повећању наталитета. Такође,
подршка је намењена и локалним самоуправама у реализацији
јавних позива за суфинансирање трошкова паровима у процесу
вантелесне оплодње.
Опрема која ће бити набављена у склопу одабраних пројеката
задовољава највише технолошке стандарде у области
специјализоване медицинске опреме.
У делу подршке локалним самоуправама у суфинансирању процеса
вантелесне оплодње, омогућена је подршка паровима у самом
процесу вантелесне оплодње, као и у процесу припреме за
поступак.
Пројекти ће бити реализовани у 13 партнерских градова и
општина у нашој земљи: Београду, Новом Саду, Нишу, Чачку,
Панчеву, Пожаревцу, Кикинди, Зрењанину, Кањижи, Србобрану,
Житишту, Новом Бечеју и Великом Градишту.

За Дом здравља у Великом
Градишту
предвиђена је набавка
мобилног ултразвучног апарата, гинеколошке столице, ЦТГ
апарата, аутоклава и оптичког колпоскопа у вредности од
4.000.000 динара.
Резултати конкурса објављени су на веб страници
https://www.nis.rs/rezultati-zajednici-zajedno-2022/, као и на
сајтовима градова и општина учесница у програму.
Неки од резултата подржаних пројеката су: набавка
најсавременијих ултразвучних апарата, ЦТГ апарата, опреме за
ембриолошке лабораторије, опреме за хируршке интервенције,
гинеколошких столова и столица намењених и особама са
инвалидитетом, као и инкубатора за новорођене бебе.
Од 2009. године, само кроз програм „Заједници заједно“, НИС је
у унапређење услова за живот грађана Србије уложио више од 1,5
милијарди динара и реализовао више од 1.000 пројеката у
области јавног здравља и социјалне заштите , науке и
образовања, културе, спорта и заштите животне средине.
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