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PRIJEDLOG ODLUKE O
PROŠIRENJU DJELATNOSTI DOMA
ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC
Dom zdravlja Donji Miholjac uputio je Osječko-baranjskoj županiji kao osnivaču Prijedlog
Odluke o proširenju djelatnosti ove zdravstvene ustanove koji je donijelo Upravno vijeće 5. lipnja
2017. godine. Prijedlogom je predviđeno da se postojeća registrirana djelatnost Doma zdravlja Donji
Miholjac proširi za djelatnost neurologije.
Člankom 78. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine!" broj 150/08., 71/10., 139/10.,
22/11., 84/11., 12/12., 70/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14. i 70/16.) utvrđeno je koje djelatnosti
dom zdravlja ima u svom sastavu, koje djelatnosti mora osigurati ako obavljanje tih djelatnosti
sukladno mreži javne zdravstvene službe nije drukčije organizirano, kao i da može organizirati radne
jedinice za obavljanje pojedinih specijalističkih djelatnosti ako to zahtijevaju posebne potrebe s
obzirom na zdravstveno stanje stanovništva i kada bi pružanje zdravstvene zaštite u poliklinici ili
bolnici otežavalo provođenje te zaštite.
U Domu zdravlja Donji Miholjac je 2015. godine započeo s radom Centar za dijagnostičkoterapijsku djelatnost u kojem se obavljaju slijedeće specijalističke djelatnosti: klasična radiologija,
fizikalna medicina s fizikalnom terapijom i reumatologijom, interna medicina (gastroentrologija,
kardiologija, pulmologija), ortopedija, oftalmologija, psihijatrija i opća kirurgija. Centar je smješten
u novoizgrađenom kapitalnom objektu s ciljem obavljanja jednostavnijih specijalističkih pretraga na
primarnoj razini zdravstvene zaštite, a sukladno ukazanim potrebama korisnika zdravstvene zaštite.
Tijekom 2016. godine u Centru za dijagnostičko-terapijsku djelatnost Doma zdravlja Donji Miholjac
obavljeno je 15.004 specijalističkih pretraga i 17.510 fizikalnih postupaka. Uzme li se u obzir
činjenica da ovaj Dom zdravlja posluje u vrlo otežanim uvjetima jer je najudaljeniji županijski dom
zdravlja od bolničkih centara i pokriva prometno izolirano područje s vrlo lošom ekonomskosocijalnom slikom njegovih žitelja (pretežito samačka i staračka domaćinstva) onda se može sagledati
opravdanost funkcioniranja ovakvih specijalističkih ordinacija na navedenom području.
Zbog svega navedenoga Dom zdravlja Donji Miholjac smatra opravdanim proširiti svoju
djelatnost na specijalističku djelatnost neurologije, a i zbog sve veće neurološke indikacije kod
pacijenata koji koriste zdravstvenu zaštitu na području djelovanja Doma zdravlja Donji Miholjac.
Specijalistička neurološka ambulanta bi se prvenstveno bavila uzrocima žarišnih neuroloških ispada,
odnosno znakovima bolesti koji odgovaraju ispadu funkcije pojedinih dijelova tijela: smetnje vida koje
ne može objasniti bolestima oka, smetnje funkcije mišića lica i/ili tijela (slabost mišića, nespretnost,
ispadi osjeta - trnci, žarenje, gubitak pojedinih kvaliteta osjeta…), stečene smetnje govora, poremećaji
svijesti i slično.
Prema Mreži javne zdravstvene službe ("Narodne novine" broj 10/12., 31/13. i 113/15.) u
okviru Mreže specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene djelatnosti - potreban broj
specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih timova prema utvrđenom standardu po
županijama/Gradu Zagrebu, za područje Osječko-baranjske županije predviđeno je 6 timova u
djelatnosti neurologije.
Sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ("Narodne novine"
broj 100/11., 133/11., 54/12., 49/13., 139/14., 116/15., 62/16., 69/16. i 6/17.) kojim se utvrđuju grane
specijalizacije doktora medicine predviđeno je da se doktori medicine mogu stručno usavršavati,
između ostalih, i u grani specijalizacije iz neurologije.
Temeljem članka 29. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i
35/08.) ustanova može promijeniti djelatnost, a odluku o promjeni djelatnosti donosi upravno vijeće
ustanove uz prethodnu suglasnost osnivača, ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije
određeno.
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Temeljem članka 58. stavak 1. podstavka 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti upravno vijeće
zdravstvene ustanove predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti.
Člankom 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti utvrđeno je da se i u slučaju proširenja ili
promjene djelatnosti zdravstvenih ustanova primjenjuju odredbe članka 47. do 50. toga Zakona,
odnosno odredbe koje se odnose na osnivanje zdravstvene ustanove. Slijedom navedenih odredbi
osnivač zdravstvene ustanove dužan je od ministarstva nadležnog za zdravstvo zatražiti ocjenu
sukladnosti odluke o proširenju ili promjeni djelatnosti sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o
zdravstvenoj zaštiti. Uz zahtjev za ocjenu sukladnosti odluke, potrebno je priložiti i mišljenje o
opravdanosti proširenja ili promjene zdravstvene djelatnosti u mreži javne zdravstvene službe od
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i nadležne komore. Nadležna komora daje mišljenje i o
opravdanosti proširenja ili promjene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe.
Ministarstvo rješenjem utvrđuje da je odluka o proširenju ili promjeni djelatnosti sukladna
zakonu.
Djelatnost se upisuje u sudski registar i ne može se početi obavljati dok ministar nadležan za
zdravstvo rješenjem ne utvrdi da su ispunjeni uvjeti za početak rada s obzirom na prostor, radnike i
medicinsko-tehničku opremu.
Slijedom svega navedenog, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje
Odluke koja u prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 29. stavak 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97.,
47/99. i 35/08.), a u svezi s člankom 58. stavak 1. podstavak 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Narodne novine" 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 70/12., 82/13., 159/13., 22/14. i
154/14.) i članka 19. stavak 3. 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., 16/09. i 2/13.), Skupština
Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici ___________________ 2017. godine

ODLUKU
o proširenju djelatnosti
Doma zdravlja Donji Miholjac

Članak 1.
Proširuje se djelatnost Doma zdravlja Donji Miholjac tako da se registriranoj djelatnosti ove
ustanove dodaje djelatnost neurologije.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku", a bit će
objavljena nakon što Ministarstvo zdravstva rješenjem utvrdi da je Odluka sukladna zakonu.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Dragan Vulin
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