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PREDMET: Prijedlog Zaključka o II. izmjeni Zaključka o utvrđivanju prijedloga za donošenje 
Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za 
razdoblje 2020.-2024. godine za područje Brodsko-posavske županije 

                  
- dostavlja se  

 
 
              Županijska skupština Brodsko-posavske županije temeljem  dopisa Ministarstva 
zdravstva ( KLASA: 131-01/19-01/70 , URBROJ: 534-03-2-2/3-19-1 od 8.travnja 2019. godine) 
donijela je Zaključak o utvrđivanju prijedloga za donošenje Nacionalnog plana specijalističkog 
usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje 2020.-2024. godine za područje Brodsko-
posavske županije KLASA: 021-01/19-01/12, URBROJ: 2187/1-01-19/1, 4. lipnja 2019. Isti je 
dostavljen Ministarstvu zdravstva kao podloga za donošenje Nacionalnog plana specijalističkog 
usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. – 2024.)(NN 103/20). 
 
Dom zdravlja Slavonski Brod, putem Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske 
branitelje, uputio je dopis kojim traži dopunu petogodišnjeg Plana specijalizacija i užih 
specijalizacija  za Dom zdravlja Slavonski Brod. Upravno vijeće Dom zdravlja Slavonski Brod na 
sjednici održanoj 30. ožujka 2022 donijelo je Odluku o dopuni Plana specijalizacija za 
petogodišnje razdoblje (2020.-2024.), Broj:465/022.  
 
Dopuna koju traži Dom zdravlja Slavonski Brod odnosi se na dopunu Plana s jednom 
specijalizacija iz oftalmologije i optometrije i jednom specijalizacijom iz kardiologije 
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Navedenim specijalizacijama i povratkom specijalista u Dom zdravlja Slavonski Brod biti će 
osiguran kontinuitet u organizaciji zdravstvene djelatnosti u ordinacijama specijalističko 
konzilijarne djelatnosti u djelatnosti oftalmologije i kardiologije. 
 
Opća bolnica Nova Gradiška putem upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb dostavila je 
zahtjev za dopunu Plana specijalizacija i užih specijalizacija za razdoblje 202.-2024. za Opću 
bolnicu Nova Gradiška. 
Dopuna koju traži Opća bolnica Nova Gradiška odnosi se na dvije specijalizacije  iz 
anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine i jedne specijalizacije iz 
gastroenterologije u 2022., u 2023. planira se jedna specijalizacija iz opće kirurgije, jedna 
specijalizacija iz psihijatrije,  jedna specijalizacija iz ginekologije i opstetricije i jedna 
specijalizacija  iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine. 
Za 2024. planiraju se  jedna specijalizacija iz opće kirurgije, jedna specijalizacija iz infektologije, 
jedna specijalizacija iz neurologije i jedna specijalizacija iz kliničke mikrobiologije. 
 
Planiranim specijalizacija Opća bolnica Nova Gradiška povećati će kvalitetu i dostupnost 
zdravstvene skrbi pacijentima na području Brodsko-posavske županije. 
  
         Slijedom navedenoga predlaže se Županu da razmotri prijedlog Zaključka o II. izmjeni i 
dopuni Zaključka o utvrđivanju prijedloga za donošenje Nacionalnog plana specijalističkog 
usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje 2020.-2024. godine za područje Brodsko-
posavske županiji i isti uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje. 
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