ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ"
Војводе Путника 5, 22406 Ириг
Тел/факс: 022/2462-030
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ПИБ: 105201817
Матични број: 08879346

Број: 1803-1/18
Датум: 30.11.2018.године

На основу члана 183. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“, бр.107/05,
72/09-др.закон,88/10,99/10,57/11,119/12,45/13-др.закон,93/14,96/15,106/15,113/17-др.закон,
105/17-др.закон), члана 27. став 4. Посебног колективног уговора за здравствене установе
чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС“, бр.1/15), члана 27. став 1. тачка 14. Статута Дома здравља „Ириг“,
Управни одбор Дома здравља „Ириг“ на својој тринаестој седници одржаној дана
30.11.2018.године, доноси следећи:

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У ДОМУ
ЗДРАВЉА „ИРИГ“ ЗА 2019.ГОДИНУ
Дом здравља „Ириг“ је за 2019.годину везано за стручно усавршавање здравствених
радника планирао следеће:

I

ПЛАН СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019.ГОДИНУ

Дом здравља „Ириг“ ПЛАНИРА упућивање лекара на специјализације током
2019.године, и то из области интерне и ургентне медицине, уколико се створе потребни
услови (у случају позитивног мишљења надлежног ЗЗЈЗ), а у складу са предлогом
Стручног савета са прве седнице одржане 27.11.2018.године.
Одобравање специјализација ће се вршити на основу Закона о здравственој заштити и
Правилника о стручном усавршавању здравствених радника Дома здравља „Ириг“,
Правилник број 2032/15 од 11.12.2015.године.
Дом здравља „Ириг“ ће у 2019.години наставити финансирање раније започете
специјализације из области педијатрије на коју је упућена др Смиља Митровић.
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II

ПЛАН КУРСЕВА И ОБУКА ЗА 2019.ГОДИНУ

Упућивање дипл.правника Дома здравља „Ириг“ на обуку за службеника за јавне
набавке.
Упућивање шефа рачуноводства на обуку за интерног ревизора.
Присуствовање дипл.правника и шефа рачуноводства традиционалним саветовањима
које организује Комора здравствених установа Србије а који се одржавају два пута
годишње у јулу и децембру.
III

КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА У 2019.ГОДИНИ

У циљу обнављања одобрења за самосталан рад (лиценца) здравствених радника са
високом, вишом и средњом стручном спремом, а у складу са Законом о здравственој
заштити и Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање
лиценце члановима комора здравствених радника („Сл.гласник РС“, бр.119/07, 23/09,40/10
и 102/15), свим запосленим здравственим радницима биће омогућено присуствовање
екстерним програмима континуиране едукације.
Поред континуиране медицинске едукације потребне за обнављање лиценци, планирају
се и следећи видови континуиране медицинске едукације:

-

-

За запослене здравствене раднике са високом стручном спремом присуствовање
акредитованим конгресима, семинарима, симпозијумима, предавањима и стручним
састанцима које организују Лекарска комора, одговарајуће секције Српског
лекарског друштва, медицински и стоматолошки факултети Републике Србије као
и друга различита здравствена удружења и организације;
За запослене здравствене раднике са вишом и средњом стручном спремом
присуствовање акредитованим предавањима и стручним састанцима које
организују удружења медицинских техничара као и одређене медицинске установе
и институције.

Дом здравља „Ириг“
Управни одбор
Александра Такач
___________________
Председник
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