REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
DOM ZDRAVLJA NOVALJA
Klasa: 113-01/17-01/22
Urbroj: 2125/72-01-17-1
Novalja, 02. lipnja. 2017. godine
Na temelju članka 163. stavka 1. alineje 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne
novine“, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 – Odluka Ustavnog suda
Republike Hrvatske, 70/12, 82/13, 22/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske,
154/14. i 70/16.), članka 14. Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena
zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u Mreži javne zdravstvene službe
(„Narodne novine“ broj 4/14) i članka 29. Statuta Doma zdravlja Novalja (Klasa: 510-03/1403/11, Urbroj: 2125/72-03-14-1 od 11. lipnja 2014. godine, Klasa: 510-03/14-03/11, Urbroj:
2125/72-03-15-7 od 29. prosinca 2015. godine i Klasa: 510-03/14-03/11, Urbroj: 2125/72-0316-11 od 31. svibnja 2016. godine), donosim
ODLUKU
o dežurstvu timova sanitetskog prijevoza
tijekom turističke sezone 2017. godine
I.
Tijekom turističke sezone 2017. godine organizira se dežurstvo u odjelu sanitetskog prijevoza
Doma zdravlja Novalja.
II.
Dežurstvo iz prethodne točke će se obavljati u Domu zdravlja subotom u prijepodnevnoj
smjeni koja nije pokrivena redovnim radom te u poslijepodnevnoj smjeni, a nedjeljom i u
vrijeme državnih praznika u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni.
III.
Osim dežurstva navedenih u prethodnoj točki, dežurstva će se obavljati prema potrebi i na
osiguranju većih okupljanja građana (festivali, sportska i kulturna događanja i sl.).
IV.
Raspored rada timova sanitetskog prijevoza utvrdit će ravnatelj Doma zdravlja.
O b r a z l o ž e n j e:
Člankom 14. Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih
ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u Mreži javne zdravstvene službe propisano je da
ravnatelj zdravstvene ustanove utvrđuje potrebu za dežurstvom i pripravnošću radnika prema
kriterijima osiguravanja pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno potrebe zbrinjavanja
životno ugrožavajućih stanja, pri čemu se uzima u obzir kategorija zdravstvene ustanove,
vrsta djelatnosti i raspoloživi kapaciteti zdravstvene ustanove. Obzirom na velik broj turista
koje se očekuje tijekom turističke sezone, rad turističke ambulante te potreba Zavoda za hitnu
medicinu, riješeno je kao u dispozitivu.
Ravnatelj:
Dražen Peranić, dipl.ing

