
USTROJSTVENA JEDINICA                                                                                                                                                                                                   

NAZIV RADNOG MJESTA

BROJ 

IZVRŠITELJA*

I. RAVNATELJSTVO 11

Ravnatelj županijske bolnice  položaj I. vrste ravnatelj županijske bolnice 1

Zamjenik ravnatelja županijske bolnice  položaj I. vrste zamjenik ravnatelja županijske bolnice 1

Pomodnik ravnatelja županijske bolnice za kvalitetu položaj I. vrste pomodnik ravnatelja županijske bolnice 1

Pomodnik ravnatelja županijske bolnice za sestrinstvo - glavna sestra položaj I. vrste pomodnik ravnatelja županijske bolnice 1

Pomodnik ravnatelja županijske bolnice za pravne poslove položaj I. vrste pomodnik ravnatelja županijske bolnice 1

Pomodnik ravnatelja županijske bolnice za financijsko poslovanje  položaj I. vrste pomodnik ravnatelja županijske bolnice 1

Viši stručni referent za poslove ravnateljstva radno mjesto II. vrste službenik - kontrolor 1

Tajnica ravnatelja  radno mjesto III. vrste službenik - kontrolor 1

JEDINICA ZA OSIGURANJE I UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2

Prvostupnik/ca sestrinstva za kontrolu bolničkih infekcija radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

Viši stručni savjetnik za kontrolu kvalitete radno mjesto I. vrste službenik - viši inspektor 1

JEDINICA  ZA UNUTARNJU REVIZIJU 

Unutarnji revizor radno mjesto I. vrste unutarnji revizor 1

  

II. JEDINICE ZDRAVSTVENIH DJELATNOSTI 771

1. SLUŽBA INTERNISTIČKIH DJELATNOSTI 164
Pročelnik službe  položaj I. vrste pročelnik zdravstvene službe u županijskoj bolnici 1

Glavna sestra službe položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Prvostupnik/ca sestrinstva u  procesu njege radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 7

Medicinska sestra-tehničar radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 40

Medicinska sestra - tehničar - infektologija radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 6

Medicinska sestra - tehničar - pulmologija radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 7

Medicinska sestra - tehničar u koronarnoj jedinici s postkoronarnom radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u jedinici intenzivne skrbi 10

Medicinska sestra - tehničar - onkologija radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 4

Bolničar/ka radno mjesto IV. vrste bolničar 6

Bolničar/ka - pulmologija radno mjesto IV. vrste bolničar 1

Bolničar/ka - onkologija radno mjesto IV. vrste bolničar 2

1.1. 12

Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra odjela položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1
Doktor medicine specijalist  gastroenterolog radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 5

Doktor medicine specijalist  onkolog radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 2

Doktor medicine specijalist  hematolog radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 2

Doktor medicine specijalist  opdi internist radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 1

Prvostupnik/ca sestrinstva u  procesu njege -onkologija radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 2

Prilog I.  -  Sistematizacija radnih mjesta (18.11.2015)

VRSTA I NAZIV RADNOG MJESTA PREMA UREDBI O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA                                                           

SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

ODJEL ZA OPDU INTERNU MEDICINU, GASTROENTEROLOGIJU, INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU I HEMATOLOGIJU
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1.2. ODJEL ZA KARDIOLOGIJU S KORONARNOM JEDINICOM 14

Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra odjela položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Doktor medicine specijalist kardiolog  radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 9

Prvostupnik/ca sestrinstva u  procesu njege u koronarnoj jedinici s postkoronarnom radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 5

1.2.1. INVAZIVNA KARDIOLOGIJA 8

Doktor medicine specijalist kardiolog radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 3

Prvostupnik/ca sestrinstva u procesu njege - invazivna kardiologija radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 3

Prvostupnik radiološke tehnologije radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 2

1.3. 6

Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra odjela položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Doktor medicine specijalist  nefrolog radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 3

Doktor medicine specijalist  endokrinolog i dijabetolog radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 3

1.3.1.  HEMODIJALIZA 13

Voditelj u dislociranom dijelu odjela radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 1

Prvostupnik/ca sestrinstva - voditelj tima u dislociranom dijelu odjela položaj II. vrste voditelj tima 1

Prvostupnik/ca sestrinstva u procesu njege  u hemodijalizi radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 3

Doktor medicine specijalist u bolnici  radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 2
Medicinska sestra - tehničar  u hemodijalizi  radno mjesto III. vrste zdravstveni djelatnik u hemodijalizi 8

 

1.4. ODJEL ZA PULMOLOGIJU 6

Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra odjela položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Doktor medicine specijalist pulmolog radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 4
Prvostupnik/ca sestrinstva u  procesu njege - pulmologija radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 2

1.5. ODJEL ZA INFEKTOLOGIJU 4
Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra odjela položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Doktor medicine specijalist infektolog  radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 3
Prvostupnik/ca sestrinstva u  procesu njege radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

1.6. POLIKLINIKA  INTERNISTIČKIH DJELATNOSTI 18

Voditelj poliklinike položaj I. vrste voditelj poliklinike županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra poliklinike položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Doktor medicine specijalist dermatolog radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 2

ODJEL ZA NEFROLOGIJU S HEMODIJALIZOM, ENDOKRINOLOGIJU I DIJABETOLOGIJU
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Doktor medicine specijalist klinički imunolog i alergolog radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 1

Doktor medicine specijalist klinički farmakolog radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 1

Prvostupnik/ca sestrinstva u poliklinici radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 4

Medicinska sestra - tehničar u poliklinici  radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 6

Medicinska sestra - tehničar u poliklinici  - bronhoskopija radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 2

Medicinska sestra - tehničar u poliklinici  - testovi pludne funkcije radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

Stručni referent  radno mjesto III. vrste službenik - kontrolor 1

 
2.  SLUŽBA KIRURŠKIH DJELATNOSTI 199

Pročelnik službe  položaj I. vrste pročelnik zdravstvene službe u županijskoj bolnici 1

Glavna sestra službe položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Prvostupnik/ca sestrinstva u  procesu njege radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 8

Prvostupnik/ca sestrinstva u  procesu njege u traumatologiji radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 4

Medicinska sestra-tehničar radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 46

Medicinska sestra - tehničar u traumatologiji radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 23

Prvostupnik/ca fizioterapije radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 9

Fizioterapeutski tehničar radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 5

Bolničar/ka radno mjesto IV. vrste bolničar 4

Stručni referent  radno mjesto III. vrste službenik - kontrolor 1

2.1. ODJEL OPDE KIRURGIJE, VASKULARNE KIRURGIJE I UROLOGIJE 11

Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra odjela položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Doktor medicine specijalist opde kirurgije radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 3
Doktor medicine specijalist vaskularne kirurgije radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 5
Doktor medicine specijalist urologije radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 3

 

2.2. ODJEL ABDOMINALNE I DJEČJE KIRURGIJE 6

Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela  županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra odjela položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1
Doktor medicine specijalist abdominalne kirurgije  radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 4
Doktor medicine specijalist dječje kirurgije radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 2

 

2.3. ODJEL ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE 9

Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra - voditelj odjela položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Doktor medicine specijalist ortoped  radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 3
Doktor medicine specijalist ortoped i traumatolog radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 6

2.4. ODJEL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU 8

Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1
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Glavna sestra odjela položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Doktor medicine specijalist otorinolaringolog radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 6

Logoped radno mjesto I. vrste logoped 2

2.5. ODJEL ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU 8
Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra odjela položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Prvostupnik/ca sestrinstva izvan operacijske sale radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

Doktor medicine specijalist oftalmolog  radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 2

Doktor medicine specijalist oftalmolog  operater radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 5

2.6. POLIKLINIKA KIRURŠKIH DJELATNOSTI 24

Voditelj poliklinike položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra poliklinike položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Prvostupnik/ca sestrinstva u poliklinici  radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 6

Medicinska sestra - tehničar u poliklinici kirurških djelatnosti radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 10

Prvostupnik/ca sestrinstva izvan operacijske sale radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

Medicinska sestra - tehničar izvan operacije  radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 3

Medicinska sestra - tehničar u poliklinici - hitna intervencijska gipsaona radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 2

Stručni referent  radno mjesto III. vrste službenik - kontrolor 1

Doktor medicine specijalist oralni kirurg radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 1

2.7. CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK I CENTRALNA STERILIZACIJA 33

Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra odjela  položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Prvostupnik/ca sestrinstva u operaciji radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 4

Medicinska sestra - tehničar - instrumentarka radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik (instrumentiranje) 20

Prvostupnik/ca sestrinstva u centralnoj sterilizaciji  radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

Medicinska sestra - tehničar u centralnoj sterilizaciji radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 5

Bolničar/ka u sterilizaciji radno mjesto IV. vrste bolničar 3

 

3. ODJEL ZA PEDIJATRIJU 62

Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra odjela položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Doktor medicine specijalist pedijatar radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 11

Prvostupnik/ca sestrinstva u procesu njege radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 20

Prvostupnik/ca sestrinstva u poliklinici radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 2

Prvostupnica sestrinstva u procesu njege u hitnoj prijemnoj službi radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

Medicinska sestra - tehničar radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 19

Medicinska sestra u hitnoj prijemnoj službi radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 4

Medicinska sestra - tehničar u  poliklinici radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 2

Bolničar/ka radno mjesto IV. vrste bolničar 1
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Kuhar za pripremu dječje hrane u mliječnoj kuhinji radno mjesto III. vrste namještenik 1

Prvostupnik/ca fizioterapije   radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

4. ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU 73
Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove preko 40 zaposlenih* 1
Glavna sestra odjela položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Doktor medicine spec. ginekologije i opstetricije radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 14

Doktor medicine spec. pedijatar - neonatolog radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 3

Prvostupnik/ca sestrinstva u procesu njege radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 6

Prvostupnik/ca sestrinstva u poliklinici radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

Prvostupnik/ca sestrinstva u procesu njege - neonatologija radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

Medicinska sestra - tehničar u neonatologiji radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici u jedinici intenzivne skrbi 5

Medicinska sestra - tehničar   radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 15

Prvostupnik/ca primaljstva radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 6

Primalja asistentica radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 13

Primalja na odjelu  radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 5

Primalja u poliklinici radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

Medicinska sestra - tehničar u poliklinici radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

Medicinska sestra - tehničar izvan operacije  radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici -instrumentiranje 1

Bolničar/ka radno mjesto IV. vrste bolničar 1

 

5.  ODJEL ZA NEUROLOGIJU 29
Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra odjela položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Doktor medicine specijalist neurolog radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 8

Prvostupnik/ca sestrinstva u procesu njege   radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 3

Prvostupnik/ca fizioterapije   radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

Medicinska sestra - tehničar  radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 13

Medicinska sestra - tehničar u poliklinici  radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 3

Bolničar/ka radno mjesto IV. vrste bolničar 1

 

6. ODJEL ZA PSIHIJATRIJU 49
Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra odjela položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Doktor medicine specijalist psihijatar radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 11
Psiholog radno mjesto I. vrste psiholog koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja 3

Magistar socijalnog rada radno mjesto I. vrste nezdravstveni radnik  koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja 1

Socijalni radnik radno mjesto II. vrste nezdravstveni radnik - zdravstveni suradnik 1

Radni terapeut  radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 2

Prvostupnik/ca sestrinstva na psihijatriji radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 6

Medicinska sestra - tehničar radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 18
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Medicinska sestra - tehničar u poliklinici radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 4

Bolničar/ka radno mjesto IV. vrste bolničar 3

 

7. 53

Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove preko 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra odjela položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1
Prvostupnik/ca sestrinstva - voditelj tima u dislociranom dijelu odjela položaj II. vrste voditelj tima 1

Doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja  radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 15

Prvostupnik/ca sestrinstva u procesu njege  u JIL-u radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 11

Prvostupnik/ca sestrinstva - anesteziološki tehničar radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 6

Medicinska sestra - tehničar u JIL -u  radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 12

Medicinska sestra - anesteziološki tehničar radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 7

Medicinska sestra - tehničar u poliklinici radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

Bolničar/ka radno mjesto IV. vrste bolničar 1

 

8. ODJEL ZA  RADIOLOGIJU 26
Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavni prvostupnik/ca radiološke tehnologije položaj II. vrste zdravstveni radnik - voditelj odjela 1

Doktor medicine specijalist radiolog radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 10

Prvostupnik/ca radiološke tehnologije radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 11

Medicinska sestra - tehničar  - angiografija radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 2

Medicinska sestra - tehničar  radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

Stručni referent radno mjesto III. vrste službenik - kontrolor 1

Daktilograf  radno mjesto III. vrste daktilograf 1

 

9. ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU 12
Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavni prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike položaj II. vrste zdravstveni radnik - voditelj odjela 1

Doktor medicine specijalist patolog  radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 2
Doktor medicine specijalist citolog u bolnici radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 2
Laboratorijski tehničar  radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 4

Citoskriner  radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 3

Medicinska sestra - tehničar u prosekturi   radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

 

10. ODJEL ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU 13
Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra odjela za transfuzijsku medicinu  položaj II. vrste zdravstveni radnik - voditelj odjela 1

Doktor medicine specijalist transfuziolog radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 2

ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNU MEDICINU SA JIL-om
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Prvostupnik/ca sestrinstva u poliklinici  radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

Laboratorijski tehničar u transfuziji  radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 8

Prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 2

 

11. ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU 19
Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavni prvostupnik/ca fizioterapije  u odjelu položaj II. vrste zdravstveni radnik - voditelj odjela 1

Doktor medicine specijalist fizikalne medicine radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 2
Prvostupnik/ca fizioterapije   radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 7

Prvostupnik/ca - radni terapeut  radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

Fizioterapeutski tehničar  radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 9

 

12. MEDICINSKO - BIOKEMIJSKI LABORATORIJ 33
Voditelj odjela položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavni prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike položaj II. vrste zdravstveni radnik - voditelj odjela 1

Magistar medicinske biokemije - specijalist  radno mjesto I. vrste magistar medicinske biokemije specijalist 3

Magistar medicinske biokemije  radno mjesto I. vrste magistar medicinske biokemije  3

Prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 6

Medicinsko laboratorijski tehničar radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 19

Stručni referent  radno mjesto III. vrste službenik - kontrolor 2

19

13. CENTRALNA DNEVNA BOLNICA S KEMOTERAPIJOM 7

Pročelnik dnevne bolnice položaj I. vrste pročelnik dnevne bolnice u županijskoj bolnici 1

Glavna sestra  dnevne bolnice položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Prvostupnik/ca sestrinstva u dnevnoj bolnici radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 2

Prvostupnik/ca sestrinstva u dnevnoj bolnici - kemoterapija radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 3

Medicinska sestra - tehničar u dnevnoj bolnici radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

Bolničar/ka radno mjesto IV. vrste bolničar 1

14. CENTAR ZA HITNU MEDICINU - OHBP 25
Voditelj centra položaj I. vrste voditelj dnevne bolnice županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Glavna sestra/tehničar centra položaj II. vrste glavna sestra - voditelj odjela 1

Doktor medicine specijalist radno mjesto I. vrste doktor medicine specijalist, doktor medicine uži specijalist u bolnici* 5

Prvostupnik/ca sestrinstva u procesu njege  radno mjesto II. vrste zdravstveni radnik u bolnici 11

Medicinska sestra - tehničar   radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici-hitna služba 8

Bolničar/ka radno mjesto IV. vrste bolničar 1

 

15. BOLNIČKA LJEKARNA 8

Voditelj Bolničke ljekarne položaj I. vrste voditelj zdravstvenog odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih* 1

Magistar farmacije radno mjesto I. vrste magistar farmacije 3
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Glavni farmaceutski tehničar  radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 1

Farmaceutski tehničar  radno mjesto III. vrste zdravstveni radnik u bolnici 3

Administrator u Bolničkoj ljekarni radno mjesto III. vrste službenik - kontrolor 1

III. JEDINICE NEZDRAVSTVENIH DJELATNOSTI

16. ODJEL PRAVNIH POSLOVA

Rukovoditelj odjela položaj I. vrste rukovoditelj odjela u središnjem uredu 1

16.1. ODSJEK PRAVNIH I OPDIH POSLOVA 6

Voditelj odsjeka  položaj I. vrste rukovoditelj odsjeka 1

Viši stručni savjetnik za pravne poslove radno mjesto I. vrste službenik - viši inspektor 2

Viši stručni savjetnik za EU fondove  radno mjesto I. vrste službenik - viši inspektor 1

Viši stručni referent za pravne poslove radno mjesto II. vrste službenik - kontrolor 1

Administrativni tajnik radno mjesto III. vrste službenik - administrativni tajnik 1

Arhivar  radno mjesto III. vrste službenik - kontrolor 1

16.2. ODSJEK ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA 2

Voditelj odsjeka  položaj I. i II. vrste rukovoditelj odsjeka 1

Viši stručni referent za kadrovske poslove radno mjesto II. vrste službenik - kontrolor 2

17. ODJEL EKONOMSKIH I FINANCIJSKIH POSLOVA 

Voditelj Odjela položaj I. vrste rukovoditelj odjela u središnjoj službi 1

17.1. ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE 18

Voditelj odsjeka  položaj I. vrste rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi 1

Viši stručni savjetnik za računovodstvo radno mjesto I. vrste službenik - viši inspektor 2

Viši stručni referent na fakturiranju radno mjesto II  vrste službenik- kontrolor 1

Likvidator  radno mjesto II. vrste službenik - kontrolor 1

Referent na fakturiranju radno mjesto  III. vrste službenik - kontrolor 5

Blagajnik radno mjesto III. vrste službenik - kontrolor 1

Referent obračuna plada radno mjesto III. vrste službenik - kontrolor 3

Financijski knjigovođa  radno mjesto II. i III. vrste službenik - kontrolor 3

Referent za materijalno knjigovodstvo i osnovna sredstva radno mjesto III. vrste službenik - kontrolor 2

17.2. ODSJEK ZA PLAN I ANALIZU 4

Voditelj odsjeka  položaj I. i II. vrste rukovoditelj odsjeka 1

Viši stručni savjetnik za plan, analizu i medicinsku statistiku  radno mjesto I. vrste službenik - viši inspektor 1

Viši stručni referent za plan, analizu i medicinsku statistiku radno mjesto II. vrste službenik - kontrolor 1

Referent za plan, analizu i medicinsku statistiku radno mjesto III. vrste službenik - kontrolor 2

17.3. ODSJEK ZA NABAVU I JAVNU NABAVU 5
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Voditelj odsjeka  položaj I. vrste rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi 1

Viši stručni savjetnik za nabavu  radno mjesto I. vrste službenik - viši inspektor 1

Viši stručni savjetnik za pravne poslove u nabavi  radno mjesto I. vrste službenik - viši inspektor 1

Referent nabave  radno mjesto II. I III. vrste službenik - kontrolor 1

Skladištar  radno mjesto III. vrste službenik - kontrolor 2

18. ODJEL TEHNIČKIH I INFORMATIČKIH POSLOVA

Rukovoditelj odjela  položaj I. vrste rukovoditelj odjela u središnjem uredu 1

18.1. ODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE 21

Voditelj odsjeka položaj I. vrste rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi 1

Viši stručni savjetnik za tehničke poslove radno mjesto I. vrste službenik - viši inspektor 1

Kotlovničar s ATK ispitom  radno mjesto III. vrste namještenik 3

Voditelj kotlovnice radno mjesto II. i III. vrste namještenik 1

Električar radno mjesto II. i III. vrste namještenik 3

Elektroničar na održavanju aparata na hemodijalizi radno mjesto III. vrste namještenik 1

Vodoinstalater i monter centralnog grijanja radno mjesto III. vrste namještenik 2

Stolar  radno mjesto III. i IV. vrste namještenik 1

Soboslikar - ličilac radno mjesto II. i III. vrste namještenik 2

Zidar  radno mjesto III. vrste namještenik 1

Vozač radno mjesto III. vrste namještenik 1

Rukovaoc kisikane i kompresorskih postrojenja, te poslovi spaljivanja infektivnog 

otpada i odvoza smeda   
radno mjesto III. I IV. vrste namještenik 2

Telefonist  radno mjesto III. vrste namještenik 1

Radnik na pomodnim poslovima održavanja radno mjesto IV. vrste namještenik 2

18.2. ODSJEK ZA MEDICINSKU OPREMU I INFORMATIKU 5

Voditelj odsjeka  položaj I. vrste rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi 1

Viši stručni savjetnik za medicinsku opremu radno mjesto I. vrste službenik - viši inspektor 1

Viši stručni savjetnik za informatičke poslove radno mjesto I. vrste službenik - viši inspektor 1

viši stručni referent za informatičke poslove radno mjesto II. vrste službenik - kontrolor 1

Kontrolor za informatičke poslove radno mjesto III. vrste službenik - kontrolor 1

Informatičar radno mjesto III. vrste službenik - kontrolor 1

18.3. ODSJEK ZA ZAŠTITU NA RADU 3

Voditelj odsjeka položaj I. vrste rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi 1

Stručnjak zaštite na radu  radno mjesto I. vrste službenik - stručni suradnik 2

Suradnik u Odsjeku zaštite na radu radno mjesto III. vrste službenik - kontrolor 1
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19 ODJEL USLUŽNIH POSLOVA

Voditelj odJela položaj I. vrste rukovoditelj odjela u središnjoj službi 1

19.1. ODSJEK ZA HIGIJENU 78

Voditelj odsjeka položaj II. vrste rukovoditelj odsjeka 1

Voditelj spremačica radno mjesto III. vrste namještenik 2

Spremačica radno mjesto IV. vrste namještenik 66

Spremačica u operacijskoj sali / prosekturi radno mjesto IV. vrste namještenik 10

19.2. ODSJEK ZA PRANJE I ODRŽAVANJE RUBLJA 14

Voditelj odsjeka položaj II. vrste rukovoditelj odsjeka 1

Inženjer  tekstilno mehaničke tehnologije položaj II. vrste službenik - kontrolor 1

Radnik u praoni  radno mjesto IV. vrste namještenik 11

Radnik u praoni  - rad s infektima radno mjesto IV. vrste namještenik 2

19.3. ODSJEK ZA DIJETETIKU I PREHRANU 31

Voditelj odsjeka položaj I. vrste rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi 1

Jelovničar - nutricionist  radno mjesto I. vrste službenik - viši inspektor 2

Skladištar   radno mjesto II. vrste namještenik 1

Kuhar  specijalist radno mjesto II. vrste namještenik 2

Kuhar  radno mjesto III. vrste namještenik 13

Pomodni radnik u kuhinji  radno mjesto IV. vrste namještenik 10

Radnik na prijevozu hrane  radno mjesto IV. vrste namještenik 3
 31

* Napomena:  

- ustrojstvene jedinice označene su podebljanim slovima.

-

-

Zdravstvene djelatnosti

-

-

-

-

-

glavna sestra službe ujedno je i glavna sestra poliklinike.

zamjenik ravnatelja ujedno je i pročelnik jedne službe ili voditelj jednog odjela.

pomoćnici ravnatelja (osim pomoćnika za sestrinstvo) ujedno su i voditelji jedne službe, odjela ili odsjeka.

pročelnik službe zdravstvenih djelatnosti ujedno je i voditelj jednog odjela unutar službe.                                                    

voditelj tima je odgovorna osoba dislociranog dijela odjela.  

prvostupnica sestrinstva - voditelj tima je odgovorna osoba za zdravstvenu njegu dislociranog dijela odjela. 

#############################################################################################################################################################
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-

-

-

-
u ovom Pravilniku, radi potrebe utvrđivanja kadrovskog minimuma, u kvoti osnovnih radnih mjesta ponovno su uključena i rukovodeća radna mjesta (rukovoditelji odjela, voditelji odsjeka).

Nezdravstvene djelatnosti

voditelj odjela ujedno je i voditelj jednog odsjeka unutar odjela.

#############################################################################################################################################################

Prilog I.- sistematizacija radnih mjesta predstavlja dio Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske bolnice Čakovec od 18.11.2015. godine.     

doktori medicine - specijalizanti zapošljavaju se sukladno Planu odobrenih specijalizacija koje donosi Ministarstvo zdravlja i obuhvaćeni su u ukupnom broju doktora medicine određene grane 

specijalizacije.
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