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Dodatok č. i

k Smeľnici
o

číslo12612019

Žiľnskéhosamospľávneho kľaja
zriadení Rady ľiaditel'ov zdľavotnícl<ych zariadení v zriaďovatel'skej pôsobnosti
Zilinského samosprávneho kraja

Týmto dodatkom sa dopĺňa Smeľnica č. 126t201g o zľiadeníRady ľiaditel'ov
zdľavotníclĺychzariadení v zriaďovateloskej pôsobnosti Žilinskoho samosprávneho kraja
a to nasledovne:

Doplnenie článku I.

Zdkladné ustanovenia
Týmto dodatkom sa dopíňa Smernica č,. 12612019 o znadenle poľadného orgánu Rady
riaditeľov zdravottĺckych zariadení a to _ odboľných medicínslrych tímov (ďaiej aj
oMT)' ktoré sú tvoľené primármi (vedúcimi pracormíkmi) oddelení zdravotníckych
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
odborný medicínsky tím je poradným orgánom Rady riaditeľov zdravotníckych zariadeĺi
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žsr 1ľate3 ajRRZZ)
Doplnenie článku II.

Zloženie odborného medicínskeho tímu
odborný medicínsky tím je tvoľený pĺimármilvedúci pracovníkmi jednotliqých oddelení
v zdravotníckych zaríadeníach v zľíaďovateľskejpôsobnosti ŽSK.

Pľimaľioddelení si na svojom ustanor,ujúcom zasadnutí zvoiili tím lídľaza jednotlivé
špecializované odbory, ktoľí sú uvedení v tabuľke.

Oddelenia/odbory

OMT - SYaLZ

LAB/I{TO/OKB,

OKMB/PATOL
OMT - CHIR
OMT - ORT/TRAUM
OMT _ INT/ODCFVPALIAT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT

_ GYN/I\TOV

OAIM
- PED
- NEU
- FRO
- RDG
-

TÍm líder
Ing. Jan Makuka

MUDľ. Rastislav Johanes, PhD
MUDľ. Jan Sedliak
MUDľ. Peter Letavay
MUDr. Tibor Bielik. PhD
MUDľ. BoŽena Hoľanová
MUDľ. BeátaDudášiková
MUDľ. MichalKováčik
MUDr. Arrna Homá
MUDr' Jana Pramuková
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Doplnenie člĺínkuIII.

;

Nóplň činnosti oďboľného meďicínskeho tímu
Náplň čirľrostiodborného medicínskeho tÍmu tvorí najmä:
Spolupľáca pľi:
tvoľbe pľioľítľegionálnej zdľavotnej politiky,
pľi vypracovaní azavedení do praxe štandaľdizovaných postupov pre jednotlivé
špecializačnéodbory.

_
_

Paľticipácia na stanoveru pľiorítv oblasti líekovej politiky, v oblasti ŠZM,
v oblasti efektívneho nákupu avy'ĺlžívanlzdravotrríckej techniky a v ďďších
oblastí v zmysle poŽiaďavkyRRZZ.

Doplneníe článku IV.
ZtÍsady a pravidld riadenia oĺIborných meĺIicínskych tímov

Zasadnutie odbomých medicínskych tímov za jednotlivé oddeienia bude zvo7ávať
riaditei'ka odboru zdtavotnictva Úľadu ŽsKnapravidelnej báze minlmálne i x za
Q.

Výsledky svojej činnosti bude odbonrý meďcínsky tím ľepoľtovaťprostľedníctvom svojích
tím lídľovpre riaditelku odboru zdtavotlíctva a následne ríaditelka poskynre ucelený report
azáĺĺery so zámermi

napRZZŽSK.

Tírn lídľia členovíamedicínskeho tímu budú do svojej čirľrostimenovaní menovacími

dekľétmi

Zúverečnéustanovenia

1.

2.

ostatné ustanovenia Smernice číslo126120i9 ostávajú nezmenené.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej vydania a účinnosťod

Ing.

1.

januaľ a2O20.

Juľiíová

