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Ministar zdravlja Republike Hrvatske postupajući po zahtjevu Opće županijske
bolnice Požega, Osječka 107 u predmetu izdavanja ovlaštenja za provođenje specijalističkog
usavršavanja doktora medicine iz opće kirurgije na temelju članka 140. stavka 5. i 6. Zakona
o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08, 71/10, 139110, 22111, 84111, 12112,
70112 i 82/13) i članaka 5. i 6. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
("Narodne novine», broj 100111, 133111, 54112 i 49/13), a na prijedlog Nacionalnog
povjerensva za specijalističko usavršavanje doktora medicine donosi

RJEŠENJE

1. Opća županijska bolnica Požega ovlašćuje se za provođenje specijalističkog usavršavanja
doktora medicine iz opće kirurgije u ukupnom trajanju od 17 mjeseci za sljedeće dijelove
programa specijalističkog usavršavanja:

Zajedničko kirurško "debio" - 12 mjeseci
1.Kirurške infekcije (poliklinika) - 1mjesec
2. Abdominalna kirurgija - 6 mjeseci
3. Ortopedija i traumatologija - 3 mjeseci
4. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina - 2 mjeseca

Opća kirurgija - 5 mjeseci
Urologija - 1mjesec
Kirurške infekcije - 1mjesec
Abdominalna kirurgija - 2 mjeseca
Ginekologija i opstetricija - 1 mjesec

2. 2vlaštenje iz točke 1. ovog rješenja izdaje se na vrijeme od pet godina, počevši od dana
izdavanja rješenja.

3. Glavni mentor i mentor moraju pratiti napredak specijalizanta i stjecanje kompetencija
tijekom obavljanja dijela programa specijalizacije iz točke 1. ovog rješenja.

4. Ravnatelj zdravstvene ustanove obvezan je o nastanku promjena u vezi ispunjavanja uvjeta
temeljem kojih je dano ovlaštenje iz toč. 1. izreke ovog rješenja obavijestiti ministarstvo li

roku od 30 dana od nastupa promjene.

Obrazloženje

Opća županijska bolnica Požega podnijela je prema odredbama članaka 5. i 6.
Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine zahtjev za izdavanjem ovlaštenja
za provođenje specijalističkog usavršavanja iz opće kirurgije.



Prema dostavljenom elaboratu zdravstvene ustanove i nakon provedenog postupka
donesen je zaključak Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora
medicine da Opća županijska bolnica Požega ispunjava uvjete propisane odredbama citiranog
Pravilnika.

Ravnatelj Opće županijske bolnice Požega, sukladno odredbi članka 2. Pravilnika o
specijalističkom usavršavanju doktora medicine predložio je listu mentora za specijalizaciju iz
opće kirurgije u navedenoj zdravstvenoj ustanovi. Za mentore iz opće kirurgije predloženi su:
prim. Ljubo Begić, dr. med. specijalist opće kirurgije, dr. sc. Josip Fajdić, dr. med., specijalist
opće kirurgije, prof., Drago Gašpar, dr. med. specijalist opće kirurgije, dr. sc. Željko Glavić,
dr. med. specijalist opće kirurgije, prof., Dujo Gverić, dr. med. specijalist opće kirurgije, dr.
sc. Goran Šantak, dr. med. specijalist opće kirurgije i mr. sc. Damir Šimleša, dr. med.
specijalist opće kirurgije.

Zdravstvena ustanova obvezna je sklopiti sporazum za obvezno provođenje dijelova
programa specijalističkog usavršavanja sa za to ovlaštenim ustanovama, radi obavljanja
preostalog dijela programa specijalističkog usavršavanja, sukladno odredbi članka 2. stavka
13. citiranog Pravilnika.

Odredba članka 6. stavka 7. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora
medicine propisuje da je, o nastalim promjenama u vezi ispunjavanja uvjeta na temelju kojih
je dano ovlaštenje ministra za provođenje specijalističkog usavršavanja, ravnatelj zdravstvene
ustanove, uprava trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost i nositelj privatne
prakse obvezan obavijestiti ministarstvo u roku od 30 dana od dana nastupa promjene.

Slijedom navedenoga, a temeljem uvodno citiranih propisa odlučeno je kao u izreci
rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor

pred nadležnom Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka
ovog rješenja.

stojić, dr. med.

Dostaviti:
1. pća županijska bolnica Požega, Osječka 107

8Ravnatelj stvo
- Stručno vijeće - radi obavijesti mentorima

2. prof. dr. sc. Slavko Davila, voditelj programa specijalističkog usavršavanja
3. Hrvatska liječnička komora, Tuškanova 37
4. Registar, ovdje


