Temeljem članka 29. stavak 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97.,
47/99. i 35/08.), a u svezi sa člankom 58. stavak 1. podstavak 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Narodne novine" broj 150/08. i 155/09.) i članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 9. sjednici 30. ožujka 2010. godine

ODLUKU
o promjeni djelatnosti Zavoda za
javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Članak 1.
Mijenja se djelatnost Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije utvrđena
Statutom tako da glasi:
"Zavod za javno zdravstvo ima organiziranu epidemiologiju, mikrobiologiju, javno zdravstvo,
zdravstvenu ekologiju, školsku medicinu, zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko
liječenje ovisnosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave te obavlja sljedeće poslove:
-

provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i
srednjim školama te fakultetima na svom području,
prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj
onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje,
prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva uključujući bolesti
ovisnosti, na razini jedinica područne (regionalne) samouprave za potrebe Hrvatskog zavoda
za javno zdravstvo,
na zahtjev župana, odnosno gradonačelnika, prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva
na tom području,
kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom
stanja na području jedinice područne (regionalne) samouprave i po potrebi provodi
protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija,
provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite,
analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za
sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti,
surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi
dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika,
nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i
protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje jedinice
područne (regionalne) samouprave,
obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave,
prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za rekreaciju i
fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost
namirnica i predmeta opće uporabe za područje jedinice područne (regionalne) samouprave,
sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva jedinice
područne (regionalne) samouprave,
sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i
suzbijanje kroničnih masovnih bolesti uključujući bolesti ovisnosti,
obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti
na području jedinice područne (regionalne) samouprave".

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku", a bit će
objavljena nakon što Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi rješenjem utvrdi da je Odluka sukladna
zakonu.
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