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Na temelju ilanka l-4. statuta Opie bolnice Dubrovnik,6lanka gT.Zakonao zdravstvenoj zaStiti (NN 100/18,

LZslLgl, Elanka l-1. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaStite NN(113/18), Upravno vijeie Opie Bolnice Dubrovnik, na

47. sjednici odrZanoj 27. svibnja 2022. godine, na prijedlog Povjerenstva za kvalitetu donosi:

POSLOVNTK O RADU POVJERENSTVA ZA KVALITETU

OPCE BOLNICE DUBROVNIK

elanak t.
ovim poslovnikom o radu povjerenstva za kvalitetu opde bolnice Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Poslovnik) ureduju

se pitanja znadajna za naiin rada iodludivanja Povjerenstva za kvalitetu Op6e bolnice Dubrovnik (dalje u tekstu:

Bolnica).

Odredbe ovog poslovnika obvezuju sve tlanove Povjerenstva za kvalitetu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) te se na

odgovarajuii naiin primjenjuju i na druge osobe koje sudjeluju u radu Povjerenstva ili su nazotne sjednicama

Povjerenstva.

elanak 2.

povjerenstvo za kvalitetu imenuje Upravno vijeie i ima najmanje pet (5) dlanova.

elanove Povjerenstva tine predstavnici svih djelatnosti koje se obavljaju u Bolnici'

predsjednik povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove jest pomo6nik ravnatelja za kvalitetu.

predsjednika povjerenstva i dlanove Povjerenstva imenuje i razrje5ava Upravno vijeie Opie bolnice Dubrovnik

ilanak 3.

Povjerenstvo za kvalitetu :

2. vodi registar Bolnice o umrlim pacijentima,

3. vodi registar Bolnice o neieljenim ishodima lijeienja sukladno opiim aktima agencije nadleZne za kvalitetu

zdravstvene zaitite,
4. provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije Bolnice,

5. sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete, provodi aktivnosti vezano uz pripreme za akreditacijski

postuPak,

6. predlaZe i sudjeluje u provedbi edukacije iz podru6ja kvalitete zdravstvene za5tite i suraduje s

Ministarstvom u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unaprjedenje, promicanje i pracenje

kvalitete zdravstvene zaitite
7. provodi aktivnosti vezano za uspostavu sustava osiguranja i pobolj5anja kvalitete zdravstvene zaitite

8. provodi aktivnosti vezano za uspostavu sustava sigurnosti pacijenta

9. procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene za5tite u pojedinim djelatnostima zdravstvene

ustanove
10. ilanovi povjerenstva sudjeluju i u radu Povjerenstva za unutarnji nadzor, a na temelju Pravilnika

Povjerenstva za unutarnji nadzor.

LL. povjerenstvo razmatra i druga pitanja iz svog djelokruga rada kad to od njega zatrali Ravnatelj, Strudno

vije6e ili Upravno vijede Bolnice.

povjerenstvo za unutarnji nadzor imenovano iz tlanova Povjerenstva za kvalitetu obvezno jednom mjesedno

razmatra svu pristiglu dokumentaciju, miiljenja i nalaze o umrlim osobama u Bolnici dostavljene od strudnih

kolegija djelatnosti, te zakljutno miSljenje o smrti svake osobe dostavlja ministarstvu nadleznom za zdravstvo

najkisnije do kraja mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je smrt nastupila'

povjerenstvo za kvalitetu obvezno je ravnatelju tromjesedno podnositi izvjeS6e o svome radu.

povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene ustanove obvezno je Ministarstvu polugodiSnje podnositi izvje56e o svome

radu 
elanak 4'

povjerenstvo ima predsjednika koji je po funkciji pomo6nik Ravnatelja za kvalitetu zdravstvene za5tite'
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Predsjednik je odgovoran za primjenu poslovnika.

elanak s.

Predsjednik organizira rad i rukovodi radom Povjerenstva, a osobito:

- priprema sjednice,
- utvrduje prijedlog dnevnog reda sjednice,
- saziva sjednice i rukovodi njihovih radom,

- utvrduje postojanje kvoruma,
- oblikuje prijedloge odluka i zaklju6aka i stavlja ih na glasovanje,

- utvrduje i proglaSava rezultate glasovanja,

- potpisuje odluke, zakljuike i preporuke koje donosi Povjerenstvo,

- organizira vodenje zapisnika.

elanak 6.

U sluiaju sprijedenosti obavljanja svoje funkcije, Predsjednik ovla5iuje jednog ilana Povjerenstva kao svojeg

zamjenika.
OvlaSteni zamjenik ima sva prava i obveze Predsjednika.

elanak 7.

el a novi Povjerenstva obavljaju s lijedeie posl ove:

- sudjeluju u radu sjednica,
- mogu dati inicijativu za sazivanje sjednica,

- mogu predloZiti izmjene, odnosno dopune dnevnog reda,,

- obavljaju druge poslove, a za koje ih je ovlastilo Povjerenstvo.

elanak 8.
povjerenstvo radi i donosi zakljutke i odluke na sjednicama. Sjednice Povjerenstva se odrZavaju bez nazodnosti

javnosti' 
eranak 9.

Sjednice Povjerenstva odriavaju se po potrebi, a najmanje ietiri (4) puta godiSnje.

elanak 10.

Sjednice povjerenstva saziva Predsjednik po svojoj inicijativi, na prijedlog Ravnatelja, Upravnog ili Strudnog vijeia i

na osnovu zakljutka Povjerenstva.
prijedlog za sazivanje sjednice moZe, uz navodenje razloga dati ijedna treiina tlanova Povjerenstva.

elanak 11.

prijedlog za pojedinu toiku dnevnog reda za sjednicu ovlaSten je podnijeti svaki flan Povjerenstva.

prijedlog iz prethodnog stavka ovog dlanka dostavlja se Predsjedniku u pisanom obliku, s kratkim obrazloZenjem i

prijedlogom odluke.

ilanak 12.

poziv za sjednicu Povjerenstva obvezno sadrii slijedede:

- naznaku osoba pozvanih na sjednicu,

- naznaku mjesta i vremena odriavanja sjednice,

- prijedlog dnevnog reda zajedno sa materijalima'

elanak 13.

Mjesto i vrijeme odriavanja sjednice odreduje Predsjednik Povjerenstva
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elanak 14.

Sjednicama prisustvuju Predsjednik i Elanovi Povjerenstva.
po pozivu predsjednika sjednicama mogu prisustvovati i u radu sudjelovati i druge osobe za koje Povjerenstvo

ocijeni da je potrebna njihova nazotnost.

elanak 15.

Sjed nica ma predsjeda Predsjed ni k Povjerenstva.

U slutaju sprije6enosti Predsjednika, sjednicom predsjeda dlan Povjerenstva kojeg je Predsjednik ovlastio kao

zamjenika.

ilanak 15.
predsjednik je duian, prije otvaranja sjednice, utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za odriavanje sjednice, odnosno

prisustvuje li sjednici natpoloviian broj svih 6lanova Povjerenstva (kvorum).

Ukoliko na sjednici ne postoji kvorum, Predsjednik 6e odgoditi sjednicu i istovremeno zakazati novu koja 6e se, u

pravilu, odriati najkasnije u roku od pet (5) dana od dana kada je sjednica bila prvotno zakazana.

elanak 17.

Nakon utvrdenja da su ispunjeni uvjeti za odriavanja sjednice, sukladno odredbi prethodnog dlanka Poslovnika,

predsjednik otvara raspravu o predloienom dnevnom redu. Dnevni red se utvrduje na osnovi prethodno

dostavljenih pisanih prijedloga te na osnovi izmjena, odnosno dopuna dnevnog reda koji moZe dati, uz obvezu

obrazloZenja, svaki od dlanova Povjerenstva na poietku sjednice.

povjerenstvo najprije odluiuje o prijedlozima za izmjene, odnosno dopune dnevnog reda koji su podneseni na

samoj sjednici, a nakon toga o onim to6kama koje se nalaze u pozivu za sjednicu. Ako se ne moZe postiii sporazum

o tome koje ie se todke iznijeti na dnevni red, glasovati ie se posebno o svakom pojedinom prijedlogu dnevnog

reda.

Dnevni red smatra se utvrdenim ako je za njega glasovala veiina od ukupnog broja flanova Povjerenstva

po utvrdivanju dnevnog reda pristupa se raspravljanju o pojedinim toikama dnevnog reda, a temeljem uvodnog

izlaganja osoba predvidenih dnevnim redom i/ilitemeljem pisanog obrazloZenja.

Nakon uvodnog izlaganja, Predsjednik Povjerenstva otvara raspravu i daje rijeE ilanovima Povjerenstva

redoslijedom prijave.

Osoba koja dobije rijei ovlaitena je govoriti samo o pitanjima koja su u neposrednoj vezi s toikom dnevnog reda o

kojoj se raspravlja. U suprotnom, Predsjednik Povjerenstva joj moZe oduzeti rijei.

dlanak 18.

predsjednik je duian, prije nego zaklju6i raspravu o pojedinom pitanju, ocijeniti jesu li raspravljeni svi elementi

znaiajni za odluiivanje.

Ako povjerenstvo, raspravljajuii o pojedinom pitanju koje se nalazi na dnevnom redu, ocijeni da se na temelju

iznesenih iraspravljenih iinjenica ne moZe odluiivati, moie zatraZiti dopunsko obrazloZeniei/ili podatke iodrediti

da ie o takvoj todki dnevnog reda odludivati na sljede6oj sjednici. U svom zakljutku, Povjerenstvo 6e zaduziti

odredenu osobu za davanje dopunskog obrazloZenja, odnosno prikupljanje podataka te 6e joj odrediti i rok u kojem

je to duina ufiniti.

elanak 19.

Trajanje izlaganja i rasprave, u pravilu nije vremenski ogranideno i tlanovi Povjerenstva mogu viSe puta uzimati rijed

po pojedinom Pitanju.
predsjednik se brine da govornika nitko ne prekida niti sprerava njegovo izlaganje'
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Kada procijeni da ie rasprava po pojedinom pitanju trajati duZe, Predsjednik moie predloiiti Povjerenstvu da se

ogranidi vrijeme izlaganja po pojedinoj todci.

Nakon 5to predsjednik povjerenstva utvrdi da je pojedino pitanje raspravljeno u mjeri da se rasprava moie

zaklju6iti, ukoliko je potrebno donijeti pojedinu odluku, zakljudak, miSljenje ili prijedlog pozvat ie Elanove

Povjerenstva da glasovanjem odlude o takvom pitanju.

Osnova za odluiivanje je prijedlog koji prije glasovanja uobliEi Predsjednik Povjerenstva.

elanak 20.

O pitanjima koja se tiru postupka, Povjerenstvo, ovisno o karakteru pitanja, donosi odluke, zakljuike, preporuke i

mi5ljenja.
Povjerenstvo odlutuje ve6inom glasova svih dlanova Povjerenstva.

Svaki 6lan Povjerenstva ima pravo na jedan glas.

Odluke, zakljudci, preporuke i miSljenja dostavljaju se Ravnatelju Opie bolnice Dubrovnik.

elanak 21.
predsjednik povjerenstva zakljuduje sjednicu nakon sto se rasprave sva pitanja koja se nalaze na dnevnom redu

sjednice.

elanak 22.

O sjednici se vodi zapisnik kojeg vodi zapisniiar, iznimno i pojedini dlan Povjerenstva po ovlaitenju Predsjednika

Povjerenstva, a Eiju prisutnost na sjednici osigurava Predsjednik.

Zapisnik potpisuje Predsjednik, odnosno predsjedatelj kojije vodio sjednicu i zapisnidar.

elanak 23.

U zapisnik se unose slijededi podaci:

- mjesto i vrijeme odriavanja sjednice,

- imena ilanova Povjerenstva koji su sudjelovali u radu sjednice,

- imena prisutnih osoba, koje nisu ilanovi povjerenstva,

- redni brojsjednice,
- dnevni red,

- izneseni prijedlozi izmjena dnevnog reda,

- bitan sadriaj vodene rasprave,

- donesene odluke, zakljudci, miSljenja i prijedlozi po svakoj todki dnevnog reda, s

rezultatima glasovanja,

- vrijeme podetka i zavr5etka sjednice.

dlanak 2q.

Zapisnik se izraduje, u pravilu, u roku od pet (5) dana od dana odriavanja sjednice'

elanak 25.

Zapisnik s prethodne sjednice potvrduje se na prvoj narednoj sjednici'

svaki 6lan povjerenstva ima pravo na podetku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice'

o osnovanosti primjedbe na zapisnik odru6uje se glasovanjem. Ukoliko se primjedba prihvati u zapisniku 6e se

izvrSiti odgovaraju6a izmjena.

elanak 25.

Jedan se primjerak zapisnika, zajedno sa svim pripadajuiim prilozima iuva u ravnateljstvu Bolnice kao dokument

trajne vrijednosti. . ! , r.-.--. ,ii^A^ i D-.,narali Frnlnirp
pravo uvida u zapisnik imaju dlanovi povjerenstva, strutnog vije6a, dlanovi upravnog vije6a i Ravnatelj Bolnice'
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predsjednik povjerensrua dulan je voditl ra[una da se poiedinim osobama dostavi pismeni otpravak poiedinih

odluka odnosno izvadak lz rakljulaka Povjerenstva ako se predmetnim odlukama utvrduiu obveze tih osoba.

Cla*ak 2?,
predsiednik i svi Ilanovi povjerenstva duini su traino, bee obzira na istek ma*data, iuvati kao poslovnu taJnu

podatke iznetene tiiekom siednira, podatke o Bolnici te o odlukama i zakljulcirna Povierenstva, osim onih za koie

lffiI?Iilil'f*H:'Xi:::;:fr:fff:li'ffi1tX[;-T'ffi* E,anka, imaiu i sve druse osobe koie sudie,uiu u

radu Povjerenstva ili koje na bile koji drugi na[in saznaju za podatke iz stavka 1. ovog flanka.

Balnica ima pravo na naknadu svakovrsne $tete uzrskovane kr$eniern obvera iz stavaka L. i ?. ovog tlanka"

fianak 28.

Odluku o izmjenama i dopunama ovog Poslovnika, Povierenstvo donosi veiinom glasova, na iednak nafin na koji je

donijet i Poslovnik.

Ctanak 29.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu I dana od dana objave na oglasnoj ploii Eolnice'

U Dubrovniku, dana 27. svibnja 2022.godine'

Predsjedni( Upravnag viiefa :

Foslovnik ie objavljen na oglarnoj ploti Bolnice dana 30. svibnia 2022.godine i *tupa na snagu 08. lipnia

2022.gndine,
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