6.1. Здравствена инспекција
Одељење за здравствену инспекцију обавља инспекцијске и са њима повезане
стручне послове који обухватају: учествовање у припреми стручних основа за
израду нацрта закона и других прописа из делокруга одељења; инспекцијски
здравствени надзор у вези са радом здравствених установа, приватне праксе и
других правних лица која обављају здравствену делатност; надзор над законитошћу
рада и надзор над законитошћу аката; проверу квалитета стручног рада здравствене
службе; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку,
изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима;
оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; доношење
решења о привременом престанку рада по захтеву приватне праксе; евидентирање
и ажурирање централне базе података из делокруга Одељења; процена
организовања, спровођења спољне провере квалитета стручног рада; контрола
извршења наложених мера, праћење квалитета здравствене заштите анализом
извештаја о спољној и унутрашњој провери квалитета стручног рада; сарадња са
другим државним органима и институцијама, као и друге послове из делокруга
Одељења.
Одсек за здравствену инспекцију Ниш за подручну јединицу ширу од
подручја управног округа за Нишавски, Борски, Зајечарски, Топлички,
Пиротски, Јабланички и Пчињски управни округ, са седиштем у
Нишу. У Зајечарском управном округу са седиштем у Зајечару – два
инспектора.
У Одсецима за здравствену инспекцију обављају се послови који обухватају: надзор
над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; решавање у управним
стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и
подношење пријава надлежним правосудним органима; инспекцијски надзор
непосредним увидом у пословање, документацију и поступање здравствених
радника, здравствених сарадника и физичких лица у здравственим установама и
приватној пракси и другим правним лицима која обављају здравствену делатност,
на основу које се остварује здравствена заштита грађана; оснивање и престанак рада
здравствених установа и приватне праксе; непосредан увид у спровођење мера
наложених у поступку провере квалитета стручног рада у здравственој установи,
односно приватној пракси, као и друге послове из делокруга одсека.

Одељење за здарсвствену инспекцију
Одсек за здравствену инспекцију Ниш
е-mail: zdravstvena.odseknis@gmail.com
шеф Одсека др Горан Стаменковић,
адреса: 18000 Ниш, Страхињића Бана бб;
тел: 018/505-155 факс: 018/505-117
здравствени инспектор др Славица Ћирковић
адреса: 19350 Књажевац, Милоша Обилића 1;
тел: 019/733-282
здравствени инспектор др Жарко Јанковић
адреса: 19000 Зајечар, Пана Ђукића 1;
тел:019/420-002
адреса: 35000 Јагодина,
тел: 035/241-391;
факс: 035/224-515

