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PREDMET: Prijedlog Zaključka o IV. 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: 131-01/19-01/7, URBROJ: 534-03-2-2/3-19-1 od 8.travnja 2019.) 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). 
 
Ministarstvo zdravstva uputilo je dopis Brodsko-posavskoj županiji, KLASA: 131-01/22-01/25, 
URBROJ:534-07-2-3/7-22-02 14. lipnja 2022.  kojim traži podatke o dopunama pojedinih 
specijalnosti za područje Brodsko-posavske županije s napomenom da se kod pripreme 
dopune plana treba uzeti i one specijalizacije koje se zbog objektivnih razlog nisu mogle 
planirati kako bi iste mogle biti planirane kao dio dopune Nacionalnog plana specijalističkog 
usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.).  
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje dopis je dostavio svim 
zdravstvenim ustanovama na području Županije. 
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Opća bolnica „Dr. Josip Benčević dostavila je Odluku o potrebama specijalizacija i užih 
specijalizacija u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod u svrhu izrade dopune 
Nacionalnog plana specijalističkog  usavršavanja za petogodišnje razdoblje (2020.- 2024.), 
Broj:43000/2022-2604/1, Odluku je donijelo Upravno vijeće Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ 
Slavonski Brod na sjednici održanoj 29. srpnja 2022. 
Prijedlog Odluke o potrebama specijalizacija i užih specijalizacija u Općoj bolnici „Dr. Josip 
Benčević“ Slavonski Brod rezultat je odlazaka specijalista u druge zdravstvene ustanove, 
prijevremeni odlasci u mirovinu i kontinuirano ulaganje u nove tehnologije i opremanje 
Bolnice koje sa sobom nosi potrebu užih specijalizacija za pojedino područje. 
Odluka i obrazloženje dostavljeno iz Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ nalaze se u privitku. 
 
Opća bolnica ukupno planira  dvije nove specijalizacije (abdominalna kirurgija i dječja i 
adolescentna psihijatrija) i osam novih užih specijalizacija u 2023. godini (dvije uže 
specijalizacije iz fetalne medicine i opstetricije, po jedna iz ultrazvuka, dječje oftalmologije i 
strabologije, pulmologije, vaskularne kirurgije te specijalizacija iz alergologije i kliničke 
imunologije). 
 
Dom zdravlja Slavonski Brod dostavio je Odluku o dopuni Plana specijalizacija  za petogodišnje 
razdoblje  (2020.-2024.), Broj: 1248/022 koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja 
Slavonski Brod na sjednici održanoj 20. srpnja 2022., a  u svrhu izrade dopune Nacionalnog 
plana specijalističkog  usavršavanja za petogodišnje razdoblje (2020.- 2024.). 
Odlukom o dopuni Plana specijalizacija  za petogodišnje razdoblje  (2020.-2024.)  ukupno se za 
Dom zdravlja Slavonski Brod predlaže 5 novih specijalizacija (pedijatrija, medicina rada, 
ginekologija i opstetricija, ortodoncija).  
Potreba za specijalizacijama je rezultat potrebe za osiguranjem dostupnosti zdravstvene 
zaštite i osiguranja dovoljnog broja liječnika specijalista na primarnoj razini zdravstvene zaštite  
na području Doma zdravlja Slavonski Brod nakon odlaska specijalista u mirovinu ili odlaska iz 
Doma zdravlja.  
                   
Navedenim specijalizacijama i povratkom specijalista u Opću bolnicu „Dr. Josip Benčević“ 
Slavonski Brod i Dom zdravlja Slavonski Brod  biti će osiguran kontinuitet u organizaciji 
zdravstvene skrbi na primarnoj razini zdravstvene zaštite u djelatnostima medicine rada, 
pedijatrije, ginekologije i opstetricije i ortodoncije. Na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite u 
Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod novim specijalizacijama osigurati će se 
optimalni broj kirurga, dječjih psihijatara, pedijatara, ginekologa, radiologa, internista i 
urologa, odnosno mogućnost organizacije bolničkog zdravstvenog sustava u Brodsko-
posavskoj županiji. 
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