ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. Kovačića 1
Broj: 01-199/2-2019.
Zlatar, 18.06.2019.
ZAPISIK
sa 23. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske
županije, Zlatar, I. G. Kovačića 1, održane u Zlataru dne 18. lipnja 2019. godine, s početkom
u 8,00 sati.
Nazočni članovi Upravnog vijeća: Jurica Knezić, dr. med., Husen Ramadani, dr. med.,
spec. školske medicine i Zvonko Kudelić, lab. ing.
Opravdano nenazočni: Marija Pernjek, struč. spec. oec. i Josip Petrović, dipl. iur.
Nazočni su bili i: Tomislav Jadan, dipl. oec. i Vanja Vidiček, mag. iur., koja je vodila
zapisnik.
Predsjedavajući pozdravlja nazočne te predlaže sljedeći
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika s 21. sjednice Upravnog vijeća Zavoda i zabilješke s 22. sjednice
Upravnog vijeća Zavoda,
2. Donošenje Odluke o usklađenju djelatnosti Zavoda sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti,
3. Slobodna riječ.
AD 1.
Upravno vijeće jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
Prihvaća se zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća Zavoda i zabilješka s 22. sjednice
Upravnog vijeća Zavoda.
AD 2.
Upravno vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Usklađuje se djelatnost Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije sa
člankom 134. Zakona o zdravstvenoj zaštiti na način da se određuje:

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije jest zdravstvena ustanova
za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području jedinice područne
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(regionalne) samouprave.
Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije obavlja djelatnosti
epidemiologije zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva,
promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske i adolescentne
medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti na području jedinice područne
(regionalne) samouprave.
II.

U okviru djelatnosti iz točke 1. ove Odluke Zavod za javno zdravstvo Krapinskozagorske županije obavlja sljedeće poslove:
– zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti
– provodi specifičnu i preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u
osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima na svom području
– prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj
onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje
– prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva,
uključujući bolesti ovisnosti, na razini jedinica područne (regionalne) samouprave
za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
– na zahtjev župana odnosno gradonačelnika prati i ocjenjuje zdravstveno stanje
stanovništva na tom području
– kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom
analizom stanja na području jedinice područne (regionalne) samouprave i po
potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih
imunizacija
– provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite
– analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera
i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti
– provodi zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti, što
obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku,
liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere očuvanja mentalnog
zdravlja u zajednici
– surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u
provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene
integracije ovisnika
– prati provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi
preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
za područje jedinice područne (regionalne) samouprave
– obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za jedinicu područne (regionalne)
samouprave
– prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku
potrošnju, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode,
stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće
uporabe za područje jedinice područne (regionalne) samouprave
– sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u
izvanrednim prilikama
– prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje
stanovništva jedinice područne (regionalne) samouprave
– sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera promicanja tjelesnog,
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mentalnog i spolnog/reproduktivnog zdravlja
– sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano
otkrivanje i suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti, uključujući bolesti ovisnosti
– obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini
zdravstvene djelatnosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave
– može obavljati stručne poslove zaštite okoliša sukladno posebnim propisima
vezano uz zaštitu okoliša i zaštitu zraka
– obavlja i ostale poslove za potrebe obavljanja javnozdravstvene djelatnosti
sukladno posebnim propisima.
III.

Ova Odluka dostavlja se osnivaču Krapinsko-zagorskoj županiji na suglasnost.

AD 3.
Nije bilo rasprave pod ovog točkom dnevnog reda.
Daljnjih prijedloga i pitanja nije bilo.
Predsjedavajući utvrđuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje nazočnima na
odazivu u raspravi te zaključuje sjednicu u 9,45 sati.
ZAPISNIK JE VODILA:
Vanja Vidiček, mag. iur.

PREDSJEDAVAJUĆI:
Jurica Knezić, dr. med.
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