Велики радови у Дому здравља

У циљу подизања квалитета услуга здравствене заштите и обезбеђивању бољих услова
за пацијенте, Дом здравља у сарадњи Градом Лозница, као оснивачем, континуирано
предузима бројне активности.

Др Бранка Красавац,спец.медицине рада и в.д.директор Дома здравља истиче да уз
помоћ Града установа обавља низ активности у сусрет процесу реакредитације који
установу очекује крајем године. "Од добијања акредитације 2013.године доста се
урадило и даље се иде тим путем и ради се још више. У свим нашим настојањима
подизања квалитета рада и услуга као и безбедности, много нам помаже локална
самоуправа, јер без ње би могли мало тога да урадимо. Подржали су наша четири
велика пројекта код Канцеларије за управљање капиталним улагањима. Пројекте су
радили Урбоплан заједно са локалном самоуправом и са Домом здравља. Најобимнији
радови су у згради поликлинике. Посебно можемо да се захвалимо на свесрдној помоћи
и разумевању градоначелнику и његовим помоћницима и сарадницима, који су разумели
наше потребе и помогли нам да до њихове релизације и дође." Вредност радова само
једног објекта је око 13 милиона динара, што сами не би могли да обезбедимо."

У току су радови на реконструкцији фасаде централне зграде у Лозници, кречење и
фарбање као и замена дотрајале,оштећене, дрвене столарије у циљу боље енергетске
ефикасности објекта и уштеде енергената у зимским месецима. Врши се и замена и
поправка олука као и повезивање са одводним канализационим системом, чиме ће се
решити проблем атмосферских вода у дворишном делу на тротоарима. Мења се и ограда
на делу испред Службе за здравствену заштиту деце. Свечана-плава сала на трећем
спрату је проширена и адаптира се да одговори намени континуиране медицинске
едукације свих здравствених радника.

Истовремено се одвијају активности и на другим објектима. У здравственој станици у
Бањи Ковиљачи је промењена столарија опет у складу са уштедом енергената и
замењени оштећени подови. Радови су и у здравственим амбулантама на терену.
Драгинац ће до краја августа месеца имати доста промена а и у здравственој амбуланти
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у Текеришу су радови вредни више милиона динара у току.

Поред ових улагања Дом здравља је од почетка године значајна средства уложио на
обнављање медицинске опреме и грађевинско одржавање великог броја објеката који
поседује.
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