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ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА ЗА УБСКЕ 

ПАЦИЈЕНТЕ 
 

У организацији убског Дома здравља, почела је испорука 33 инвалидских колица 

тешко покретним и непокретним пацијентима, која је донирала немачка хуманитарна 

организација „ХиКöДе“. Критеријуме за доделу ортопедских помагала одредила је екипа 

Службе кућног лечења и неге у сарадњи са начелником Опште праксе и одговорним 

медицинским сестрама. 

Донирана инвалидска колица побољшаће квалитет живота непокретним и полупокретним 

пацијентима, а самим тим Служба кућне неге лакше ће обављати свој посао, каже о 

значају овог поклона  директорка  Дома здравља др Биљана Николић, уз напомену да се 

хуманитарна пошиљка из Немачке не састоји само од 33 колица. 

„ Општина Уб добила је од немачких хуманитараца 54 комада стандардних инвалидских 

колица, једна електрична и девет ходалица. Наша Кућна нега одредила је списак од 33 

пацијента, којима ће бити додељена по једна стандардна колица. Видећемо да ли ће се 



неко, ко није на евиденцији те Службе, још пријавити за колица, а остала ћемо 

распоредити. Сеоске амбуланте снабдећемо са најмање по једним, колико ћемо оставити 

и за службе Хитне помоћи и Опште праксе у Дому здравља. Такође ћемо задржати и 

ходалице, јер и ми имамо пацијенте који су тешко покретни“, наводи др Биљана Николић. 

Она истиче да, поред немачке хуманитарне органзације, велику захвалност за ову 

пошиљку дугују локалној самоуправи, која је и овога пута помогла,  плативши трошкове 

царине и транспорта за ортопедска помагала. 
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С обзиром на велики значај хуманитарног контигента из Немачке, општина Уб је 

прихватила да регулише све трошкове, објашњава председник општине Уб Дарко Глишић. 

„Пошиљка је нешто дуже стајала на царини, а погодило се да и администрација буде мало 

компликованија него што смо очекивали, па су и пацијенти дуже чекали на ову донацију. 

Мислим да ће 55 инвалидских колица и девет ходалица бити од велике помоћи за све оне 

који су, на жалост, због болести и повреда тешко покретљиви или непокретни, да ће им 

унапредити свакодневицу и олакшати живот. Због тога изражавам велику захвалност 

немачким хуманитарцима за ову донацију“, рекао је Глишић, који је заједно са  

директорком Дома здравља и екипом Служе кућног лечења и неге уручио троја 

инвалидска колица пацијентима са Уба и из Чучуга. 

Захваљујући донацији организација „ХиКöДе“, сва лица са евиденције Службе кућног 

лечења и неге убског Дома здравља добила су неопходна помагала. 


