12. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 17. srpnja 2014. godine
ODLUKE I ZAKLJUČCI
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća održane 24. lipnja 2014. godine
Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća održane 24. lipnja 2014. godine jednoglasno je prihvaćen.
Ad 2) Izvješće o izvršenom programu rada za lipanj i I-VI 2014. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o izvršenom programu rada za lipanj i razdoblje I-VI 2014. godine.
Ad 3) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2014. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2014. godine.
Ad 4) Financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova
ZAKLJUČAK
Prihvaća se financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova u Klinici za psihijatriju Vrapče za
razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2014. godine.
Ad 5) Povjerenstvo za kvalitetu
a) Imenovanje v.d. pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor
b) Razrješenje i imenovanje članova Povjerenstva za kvalitetu
ODLUKA
a) Domagoj Vidović, dr. med. imenuje se za vršitelja dužnosti pomoćnika ravnatelja za kvalitetu
zdravstvene zaštite i nadzor na rok od šest mjeseci.
b) Razrješuju se dosadašnji članovi Povjerenstva za kvalitetu i imenuje novo Povjerenstvo u sastavu:
- Domagoj Vidović, dr. med., predsjednik
- mr. spec. Iva Žegura, prof. psihologije, član
- dr. sc. Mirna Sisek Šprem, dr. med., član
- Marko Ćurković, dr. med., član
- Senka Repovečki, dipl. med. techn., član
Ad 6) Mr. sc. Ivan Bošnjak - zamolba za povećanje plaće
ODLUKA
Ne prihvaća se zamolba mr. sc. Ivana Bošnjaka za povećanje plaće jer zato nema pravnih
mogućnosti.
Ad 7) Sklapanje Dodatka III Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene
zaštite bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje od 1.1. do 30. 6. 2014.
ODLUKA
a) Odobrava se sklapanje Dodatka III Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne
zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razbolje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2014. godine koji se odnosi na razdoblje do 30. rujna 2014. godine.
b) Ovlašćuje se ravnatelj na potpisivanje navedenog Dodatka Ugovoru.
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