Srijeda, 8. 10. 2014.

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Na temelju članka 90. stavak 4, a u svezi s člankom 236.
stavak 1. alineja 14. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene
novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), federalni ministar
zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA,
ORGANIZACIJI I NAČINU RADA HITNE MEDICINSKE
POMOĆI
Članak 1.
(1) U Pravilniku o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne
medicinske pomoći ("Službene novine Federacije BiH",
broj 98/13), u članku 37. stavak (1), točka 1), alineja 1.
mijenja se i glasi:
"- doktor medicine - specijalista urgentne medicine ili
specijalist sljedećih oblasti medicine: opće medicine,
obiteljske medicine, interne medicine, pedijatrije,
opće kirurgije, anesteziologije i reanimatologije, koji
ima edukaciju iz oblasti hitne medicinske pomoći ili
doktor medicine s edukacijom iz oblasti hitne
medicinske pomoći,".
(2) Točka 4) mijenja se i glasi:
"4) Djelatnici u prijavno-dojavnoj jedinici mogu biti:
doktor medicine - specijalista urgentne medicine ili
specijalist sljedećih oblasti medicine: opće medicine,
obiteljske medicine, interne medicine, pedijatrije,
opće kirurgije, anesteziologije i reanimatologije, koji
ima edukaciju iz oblasti hitne medicinske pomoći ili
doktor medicine s edukacijom iz oblasti hitne
medicinske pomoći s najmanje pet godina radnog
iskustva u timu hitne medicinske pomoći na terenu ili
medicinska sestra - tehničar s visokom/višom
stručnom spremom s najmanje sedam godina ukupnog
radnog iskustva u timu hitne medicinske pomoći na
terenu ili medicinska sestra-tehničar s najmanje 10
godina radnog iskustva u timu hitne medicinske
pomoći.".
Članak 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 01-37- 6461/14
2. listopada 2014. godine
Ministar
Sarajevo
Prof. dr. Rusmir Mesihović, v. r.
На основу члана 90. став 4, а у вези са чланом 236. став
1. алинеја 14. Закона о здравственој заштити ("Службене
новине Федерације БиХ", бр. 46/10 и 75/13), федерални
министар здравства доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА,
ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ РАДА ХИТНЕ
МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ
Члан 1.
(1) У Правилнику о условима, организацији и начину рада
хитне медицинске помоћи ("Службене новине
Федерације БиХ", број 98/13), у члану 37. став (1), тачка
1), алинеја 1. мијења се и гласи:
"- доктор медицине - специјалиста ургентне
медицине или специјалист слиједећих области
медицине: опште медицине, породичне медицине,
интерне медицине, педијатрије, опште хирургије,
анестезиологије и реаниматологије, који има
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едукацију из области хитне медицинске помоћи
или доктор медицине са едукацијом из области
хитне медицинске помоћи,".
(2) Тачка 4) мијења се и гласи:
"4) Радници у пријавно-дојавној јединици могу бити:
доктор медицине - специјалиста ургентне
медицине или специјалист слиједећих области
медицине: опште медицине, породичне медицине,
интерне медицине, педијатрије, опште хирургије,
анестезиологије и реаниматологије, који има
едукацију из области хитне медицинске помоћи
или доктор медицине са едукацијом из области
хитне медицинске помоћи са најмање пет година
радног искуства у тиму хитне медицинске помоћи
на терену или медицинска сестра - техничар са
високом/вишом стручном спремом са најмање
седам година укупног радног искуства у тиму
хитне медицинске помоћи на терену или
медицинска сестра-техничар с најмање 10 година
радног искуства у тиму хитне медицинске
помоћи.".
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 01-37- 6461/14
Министар
2. октобра 2014. године
Сарајево
Проф. др Русмир Месиховић, с. р.

2205

Na osnovu člana 55. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), federalni
ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM
UVJETIMA PROSTORA, OPREME I KADRA ZA
OSNIVANJE I OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE
DJELATNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
Član 1.
U Pravilniku o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za
osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim
ustanovama ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/12, 23/13,
90/13 i 15/14), član 57. mijenja se i glasi:
"Član 57.
Usluge laboratorijske dijagnostike pruža radni tim u
slijedećem sastavu:
specijalista medicinske biohemije ili specijalista
biohemije ili diplomirani inženjer medicinske
biohemije ili diplomirani inženjer medicinskolaboratorijske dijagnostike,
viši laboratorijski tehničar ili laboratorijski tehničar, i
pralja laboratorijskog posuđa.".
Član 2.
Član 59. mijenja se i glasi:
"Član 59.
Za djelatnost radiološke dijagnostike, pored opreme,
liječnička ordinacija treba imati slijedeću opremu: rendgenski
aparat za snimanje, trofazni sa 6 - 12 ispravljača jačine 750 1000 mA, te 125 - 150 kV, elektronski pojačivač slike i TV lanac
ili druge dijagnostičke uređaje koji se koriste u rendgenologiji,
stol za rendgenske preglede, opremu za tamnu komoru sa
uređajem za razvijanje i sušenje filma (ako je to nužno za rad),
negatoskop, olovne i končane rukavice za pregled, olovne
naočale i pregaču, filmski dozimetar i odgovarajuću olovnu

