15. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 31. prosinca 2018. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća održane 3. prosinca 2018. godine
Prihvaćen je zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća održane 3. prosinca 2018. godine.
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje I-XI 2018. godine i za mjesec studeni
2018. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje I-XI 2018. godine i mjesec studeni
2018. godine.
Ad 3) Prenamjena Plana prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2018. godinu
ODLUKA
Prihvaća se rebalans Plana prihoda i rashoda sa investicijama za 2018. godinu.
Ad 4) Imenovanje pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor i pomoćnice
ravnatelja za ekonomsko-financijske poslove
ODLUKA
I.
Dr.sc. Domagoj Vidović, dr. med., specijalist psihijatar imenuje se pomoćnikom ravnatelja za kvalitetu
zdravstvene zaštite i nadzor u mandatnom razdoblju od četiri godine, a koje počinje teći od 1. siječnja 2019.
godine.
II.
Vesna Mudrovčić, dipl. oec. imenuje se pomoćnicom ravnatelja za ekonomsko-financijske poslove u
mandatnom razdoblju od četiri godine, a koje počinje teći od 1. siječnja 2019. godine.
Ad 5) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Slijedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za 28. siječnja 2019. godine.
Ad 6) Razno
Međunarodni simpozij
Dana 14. prosinca 2018. godine u edukacijskom centru Bolnice održan je Simpozij „Forenzička
psihijatrija na početku 21. stoljeća“. Na Simpoziju su govorili istaknuti forenzički psihijatri iz Austrije, Belgije,
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Finske, Italije, Irske i Hrvatske i predsjednica Svjetske psihijatrijske udruge (WPA) prof. dr. Helene Herrman.
Simpozij je kao moderator vodio prof. Norman Sartorius.
U drugom dijelu Simpozija održan je okrugli stol pod naslovom „Društvene, pravne i psihijatrijske okolnosti
kao čimbenici koji utječu na forenzičko-psihijatrijsku praksu u Hrvatskoj.
Posjet Europske komisije
Predstavnici Europske komisije su u sklopu posjeta Republici Hrvatskoj najavili da će uz tvrtku
Rimac Automobili obići i novi Zavod za forenzičku psihijatriju.
Početak rada CT uređaja i isporuka RTG uređaja
U novouređenim prostorijama na Zavodu za dijagnostiku i intenzivno liječenje pušten je u rad novi
CT uređaj i nabavljen novi RTG.
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