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Систематски преглед и 
коришћење услуга 
завода за здравствену 
заштиту студената



Које је радно 
време дома 
здравља?

Радним данима:
Прва смена од 07:00 до 13:00 часова 

(пауза од 09:30 до 10:00)
Друга смена од 13:30 до 20:00 часова 

(пауза од 15:30 до 16:00)
Суботом:

Од 08:00 до 12:00 часова 



Колико је 
удаљена 
школа од 
Завода за 
здравствену 
заштиту 
студената? 



Које су то 
услуге које 
нам пружа 
дом здравља?

 Лабораторијске анализе 

 Лекарска уверења

 Саветовалишта

 Систематски прегледи



Које све 
службе 
можемо 
користити у 
дому 
здравља?

Службе: Бројеви телефона:

Централа: +381 (21) 4870-555

Портирница: +381(21) 4870-541

Благајна: +381(21) 4870-548

Служба за општу медицину:
Амбуланте: +381 (21)  4870-547
Начелник: +381 (21) 4870-558

Служба за стоматологију:

Начелник: +381 (21) 4870-565
Др Обренов: +381 (21) 4870-564
Др Брушић/
Др Петров: +381 (21) 4870-563

Дерматологија: +381 (21) 4870-560

Физикална медицина и рехабилитација: +381 (21) 4870-559

Оториноларинологија (ухо, грло, нос): +381 (21) 4870-572

Интерна медицина: +381 (21) 4870-570

Психолог: +381 (21) 4870-557

Психијатар: +381 (21) 4870-568

Одељење за лабораторијску 
дијагностику:

+381 (21) 4870-543 
+381 (21) 4870-569

Гинекологија:
Начелник: +381 (21) 4870-544

Ординација: +381 (21) 4870-546



Шта је 
потребно да 
понесете са 
собом за 
систематски 
преглед?

 1. Индекс

 2. Оверену здравствену књижицу или образац INO1 

 Уколико немате наведене документе преглед се плаћа према 
важећем ценовнику. 

Обавезно!



Шта обухвата 
систематски 
преглед?

 Групни здравствено-васпитни рад-радионица (IV спрат-велика 
сала)

 Стоматолошки преглед (II спрат, собе 21, 22 и 23)

 Гинеколошки преглед-студенткиње (I спрат, собе 16 и 17)

 Преглед лекара опште медицине, спец. опште медицине (I 
спрат десно, соба 13)



Зашто смо 
обавезни да 
обавимо 
систематски 
преглед?

Систематски 
прегледи су 

превентивни 
прегледи који се 
спроводе ради 

очувања и 
унапређења нашег 

здравља, 
спречавања, 

сузбијања и раног 
откривања болести и 

других поремећаја 
здравља.

Систематски 
преглед је 
обавезан!!!

Представља услов 
за оверу семестра.

Систематски 
преглед обављамо у 

првој и трећој 
години студија.



Шта носимо 
са собом када 
идемо у дом 
здравља, ван 
систематског 
прегледа?

 Сваки пут када идемо у Завод за заштиту здравља студената 
неопходно је да са собом носимо индекс и оверену 
здравствену књижицу. Здравствену књижицу стављамо у 
индекс, испред сваке здравствене собе се налази полица на 
коју остављамо наш индекс и на тај начин чекамо свој ред за 
преглед.

 На шалтеру увек можете да проверите да ли вам је 
здравствена књижица оверена. 

 Студенткиње на систематском прегледу код гинеколога имају 
могућност избора свог изабраног лекара код којег, након 
избора, сваки следећи пут иду.



Надамо се да ће вам ове информације бити од 
користи!
Ваша Висока пословна школа струковних студија 
у Новом Саду.

За Вас припремила студент ментор 
Тамара Лаћарак.


