РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
Број:11
Д ат у м:27.12.2012.године
Параћин
На основу члана 136. став 1. тачка 2. а у вези члана 142.став 1. Закона о
здравственој заштити (''Сл.гласник РС'' бр.107/05), Уредбе о Плану мреже
здравствених установа(''Сл.гласник РС'' бр.42/06), члана 2-8 и 18-22 Правилника о
условима и начину унутрашње организације здравствених установа (''Сл.гласник
РС'' бр.43/06), Одлуке о оснивању Опште болнице Параћин Владе Републике
Србије бр.022-04-71/2011-02 oд 04.07.2011.године (''Службени гласник СР''
бр.49/2011 oд 06. јула 2012.године), члана 50. а у вези члана 25. Статута Опште
болнице Параћин бр. 2 oд 09.08.2012.г., Управни одбор Опште болнице Параћин,
на седници одржаној дана 27.12.2012.године, донео је

ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАРАЋИН
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Ч л а н 1.
Овим Правилником у складу са Законом, подзаконским актима и Статутом
Опште болнице Параћин уређује се унутрашња организација Опште болнице
Параћин (У даљем тексту:Општа болница).
Ч л а н 2.
Општа болница као јединствена функционална и организациона целина
обавља специјалистичко - консултативну и стационарну здравствену делатност на
секундарном нивоу здравствене заштите на подручју Поморавског управног
округа.
Општа болница у оквиру своје делатности:
1. прати здравствено стање становништва и здравствену делатност у
областима за које је основана на подручју општине Параћин и предузима и
предлаже мере за његово унапређење,
2. прати и спроводи методе и поступке превенције, дијагностике, лечења и
рехабилитације засноване на доказима, а нарочито утврђене стручно методолошким протоколима и водичима добре стручне праксе,
3. обезбеђује услове за стручно усавршавање својих запослених и за
унапређење организације и услова рада,
4. обавља образовну делатност у складу са законом,
5. организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног рада
и унутрашњу проверу тих мера,

6. спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица
при пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка
грађана у Општој болници и сталну контролу ових мера,
7. организује и спроводи мере у случају елементарних и других већих
непогода и ванредних прилика,
8. организује, односно обезбеђује мере за одлагање, уништавање и
транспорт медицинског отпада, у складу са Законом,
9. спроводи програме здравствене заштите,
10. обавља и друге послове, у складу са законом.
Члан 3.
Ради обезбеђивања правилног коришћења средстава рада, знања и
способности радника, узајамне сарадње, рационалног коришћења радног времена
и извршавања обавеза према корисницима здравствене заштите, оснивачу, другим
правним лицима, предузетницима и грађанима, делатност установе се обавља
преко организационих-радних јединица као целина.
У организационим/радним јединицама Опште болнице обавља се делатност
предвиђена Статутом и овим Правилником у оквиру којих су разврстани
одређени послови.
Члан 4.
У оквиру организационих јединица могу се образовати и друге мање радне
целине које се формирају ради оперативног извршавања налога за рад.
У организацији и координацији рада по нивоима руковођења мора се
поштовати принцип субординације.
Налоге и упутства за рад даје непосредни руководилац у организационој
јединици у којој запослени ради или руководилац шире организационе јединице у
оквиру које се налази организациона јединица.
Директор Опште болнице
има право да непосредно издаје налоге
запосленима за извршавање одређених послова и радних задатака у оквиру
организационих и радних јединица.
2.УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 5.
У обављању здравствене делатности на примарном нивоу Општа болница
ради на промоцији здравља, пружа превентивне, дијагностичке и терапијске
услуге за све категорије становништва у области консултативноспецијалистичких и стационарних здравствених услуга и здравствене заштите из
којих Општа болница обавља делатност.
Општа болница обавља специјалистичко - консултативну и стационарну
здравствену делатност из следећих области:
-интерне медицине, пнеумофтизиологије, педијатрије (са неонатологијом),
хирургије, ортопедије са трауматологијом, гинекологије и акушерства,
неурологије, психијатрије, анестезиологије са реаниматологијом, физикалне
медицине и рехабилитације, радиологије, клиничке и медицинске биохемије,
микробиологије,
патологије,
трансфузиологије,
оториноларингологије,

офталмологије, дерматовенерологије, клиничке фармакологије и фармацеутске
делатности.
Ч л а н 6.
Унутрашња организација Опште болнице заснива се на:
-

-

-

-

Основана савремене организације рада достигнуте у
здравственој делатности,
На начелима Закона о здравственој заштити у објективним
потребама и за врстом здравствених услуга које пружа
Општа болница,
На средствима која су намењена за ту врсту здравствене
заштите,
На кадровској, просторној и техничкој опремљености
Опште болнице,
На постављеним циљевима оснивача за здравственом
заштитом становништва у редовним и ванредним
приликама,
На основама ефикасног руковођења у организационим
јединицама и са могућношћу вршења сталног унутрашњег
стручног надзора над обављеном и пруженом здравственом
заштитом,
Објективним потребама за здравственом заштитом.
Ч л а н 7.

Организација рада у Општој болници постављена је тако да се што
ефикасније може обезбедити успешно остваривање здравствене заштите грађана:
-

На јединству превентивних, дијагностичко-терапеутских и
рехабилитационих мера и
На начелима свеобухватности, доступности, ефикасности,
сталности и рационалности.
Ч л а н 8.

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања послова у складу са
опредељењима из Уредбе о Плану преже здравствених установа у Србији,
Правилника о условима и начину унутрашње организације здравствених установа
у оквиру поликлиничке и стационарне здравствене заштите, контроле стручног
рада, одговарајуће поделе рада, унапређења квалитета рада у Општој болници су
организоване организационе јединице са областима здравствене заштите,
специјалности и ужих специјалности.
Здравствена делатност на секундарном нивоу у Општој болници обухвата:
пријем и збрињавање хитних ургентних стања; специјалистичке прегледе и
консултације; дијагностичку обраду; лечење и рехабилитацију на поликлиничком
нивоу, у оквиру дневних болница и у току хоспитализације из следећих области
здравствене делатности и специјалности: интерне медицине, пнеумофтизиологије,
педијатрије, опште хирургије са ортопедском хирургијом и трауматологијом,
гинекологије
и
акушерства,
анестезиологије
са
реаниматологијом,

трансфузиологије, продуженог лечења и неге и пријем и збрињавање хитних
стања, а на поликлиничком нивоу из: неурологије, психијатрије (заштите
менталног здравља), офталмологије, оториноларингологије, дерматовенерологије,
радиолошке делатности, физикалне медицине и рехабилитације, лабораторијске
дијагностике и патологије и фармацеутске делатности (болничка апотека).
Ради ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности, у Општој
болници су образоване организационе јединице/целине, и то:
СЕКТОР ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ за области:
- интерне медицине;
- пнеумофтизиологије;
- педијатрије;
- неурологије;
- психијатрије;
- дерматовенерологије.
СЕКТОР ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ за области:
-

опште хирургије;
ортопедије са трауматологијом;
оториноларингологије;
офталмологије;
анестезиологије са реаниматологијом;
гинекологије и акушерства (са неонатологијом).

СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛОВА:
-

пријем и збрињавање хитних/ургентних стања;
продужено лечење и нега;
дневна болница за дијагностичке и терапијске процедуре;
физикална медицина и рехабилитација;
лабораторијска дијагностика (биохемија, микробиологија и патологија);
радиолошка и ултразвучна дијагностика;
трансфузиологија;
фармацеутска делатност (болничка апотека);

ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВА

СЛУЖБЕ

ЗА

ОБАВЉАЊЕ

НЕМЕДИЦИНСКИХ

-Служба за правне и економско-финансијске послове,
-Служба за техничке, помоћне и друге сличне послове.
Образовање ужих организационих јединица у оквиру сектора и служби,
уређује се актом о унутрашњој организацији и систематизацији послова, који
доноси директор.

Ч л а н 9.
У области секундарне – стационарне здравствене заштите и
специјалистичко-консултативне делатности на поликлиничком нивоу код Опште
болнице образују се службе, а у оквиру њих одељења,одсеци и кабинети,и то:

I. Сектор за интернистичке гране медицине, у оквиру кога се
формирају службе, и то:
1) Служба интерне медицине
-Одељење опште интерне медицине за стационарну делатност
-Одсек за кардиологију са коронарном јединицом
-Одсек за ендокринологију
-Одсек за продужено лечење и негу
-Одсек за специјалистичко-консултативну делатност из опште интерне
медицине, ендокрнинологије и кардиологије са кабинетом за функционалну
дијагностику и дневном болницом
-Одсек онкологије са дневном болницом
-Одсек за пријем и збрињавање хитних стања
2) Одељење пнеумофтизилогије
-Одсек пнеумофтизиологије за стационарну делатност
-Одсек за специјалистичко-консултативну делатност са кабинетом за
функционалну дијагностику и дневном болницом
3) Служба педијатрије
-Одељење педијатрије за стационарну делатност,
-Одсек за специјалистичко-консултативну делатност са кабинетом за
дијагностику(ултразвучну и алерголошке пробе) и дневном болницом
4)Одсек неурологије са кабинетом за неурофизиологију
5)Одељење психијатрије
-Одсек за специјалистичко-консултативну делатност
-Дневна психијатријска болница
6) Одсек дерматовенерологије са кабинетом за алерголошка испитивања

II. Сектор за хируршке гране медицине, у оквиру кога се
формирају службе, и то:
1)Служба опште хирургије
-Одељење опште хирургије за стационарну делатност
-Одсек
операционог
блока
са
централном
стерилизацијом
и
лапароскопскопском хирургијом
-Одсек за специјалистичко - консултативну делатност са кабинетом за
ендоскопију
-Одсек за продужено лечење и негу
-Одсек за пријем и збрињавање хитних стања
-Одсек за дневну хирургију

2)Одељење ортопедије са трауматологијом
-Одсек за стационарно лечење
-Одсек за специјалистичко – консултативну делатност
3)Одсек оториноларингологије
4)Одсек офталмологије
5) Служба анестезилогије са реаниматологијом
-Одељење анестезиологије са реаниматологијом
-Одсек интензивне неге
6)Служба гинекологије и акушерства са неонатологијом
-Одељење гинекологије за стационарну делатност
-Одељење акушерства за стационарну делатност
-Одсек за неонатологију
-Одсек гинекологије и акушерства за специјалистичко – консултативну
делатност са кабинетом за ултразвучну дијагностику и дневном болницом

III. Сектор заједничких медицинских послова, у оквиру кога се
формирају службе, и то:
1)Одељење за пријем и збрињавање хитних (одсеци при службама хирургије
и интерне медицине)
2)Одељење за продужено лечење и негу (одсеци при службама хирургије и
интерне медицине)
3)Дневна болница за дијагностичке и терапијске процедуре(при служби
интерне медицине, пнеумофтизиологије, педијатрије, психијатрије,
хирургије и гинекологије)
4)Одељење физикалне медицине и рехабилитације
5)Одељење трансфузиологије
-Одсек за колекцију и конзервацију крви
-Одсек за клиничку трансфузиологију и имуносерологију
6)Служба лабораторијске дијагностике
-Одељење биохемијско хематолошке делатности
-Одсек за микробиологију
-Одсек за патолошку дијагностику (патоанатомска и патохистолошка
дијагностика)
7)Одељење радиолошке и ултразвучне дијагностике
-Одсек за радиологију и
-Одсек за ултразвучну дијагностику
8)Одсек медицинског снабдевања (Болничка апотека)

IV. Заједничке службе за обављање немедицинских послова, у
оквиру којих се формирају службе, одељења и одсеци, и то:
А)Служба правних, економско-финансијских и других послова
1)Одељење правних, кадровских и општих послова
-Одсек за опште и кадровске послове
-Одсек за правне послове и јавне набавке
2)Одељење економско- финансијских послова
-Одсек за рачуноводство са финансијском оперативом
-Одсек плана и анализе са комерцијалом
3)Одсек информатичке подршке
4)Служба техничких послова
-Одсек за обезбеђење, одржавање објеката, ППЗ и заштиту на раду
-Одсек за санитетски, медицински и услужни транспорт
-Одсек за припрему и сервирање хране
-Одељење за одржавање хигијене просторија и круга, прање и одржавање
веша
-Одсек за третман медицинског отпада
Ч л а н 10.
Развијеност (опрема, кадрови и простор) организационих јединица, радних
јединица, служби, одељења и одсека усклађује се према потребама за здравственом
заштитом, попуњености капацитета и обиму услуга које се пружају зависно од
програма рада здравствене заштите којим се ближе регулише обим, врста и
квалитет здравствених услуга и потреба осигураника.
3.ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА
Ч л а н 11.
Лица са посебним овлашћењима и одговорностима на нивоу Опште
болнице Параћин су помоћници директора за медицинска питања, помоћник
директора за правне и помоћник директора за финансијске послове.
Лица из става 1. члана 11. именује и разрешава директор Опште болнице.
Ч л а н 12.
Руководиоци мањих организационих и радних целина у оквиру Опште
болнице су: начелник, шеф, главни техничар, одговорни радник и вођа групе.
Лица из става 1. члана 12. именује и разрешава директор Опште болнице.
Ч л а н 13.
Послове здравствене заштите у оквиру здравствене делатности у Општој
болници, обављају здравствени радници и здравствени сарадници.

Радници из става 1. овог члана обављају послове здравствене делатности у
Општој болници, према стручној спреми коју имају, у складу са савременим
достигнућима медицинске и других наука и прихваћеним медицинским
доктринама, закона, општим актима Опште болнице и кодексом здравствених
радника.
Ч л а н 14.
Управни и Надзорни одбор Опште болнице, директор и помоћници у
сарадњи са социјалном медицином, Заводом за јавно здравље, Заводом за
здравствено осигурање, научним и другим референтним установама, као и
оснивачем пратиће функционисање постојеће унутрашње организације и рада
Опште болнице, благовремено увођење одговарајућих организационих и радних
промена, односно усавршавање организације рада.
Ч л а н 15.
Послови који се обављају у Општој болници, односно у организационим
јединицама од стране запослених, сврстани су као скупови послова у оквиру
радних места, што се ближе одређује Правилником о систематизацији послова
радних места, који доноси директор Опште болнице.
Актом из става 1.овог члана, утврђује се опис послова као и посебни услови
које радник мора да задовољи за одређена радна места.

4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Ч л а н 16.
Овај Правилник о унутрашњој организацији Опште болнице ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања на огласној табли Опште болнице, након
усвајања од стране Управног одбора Опште болнице.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Симић, дипл.правник

