25. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 21. listopada 2019. godine
Prije prihvaćanja dnevnog reda ravnateljica je predložila da se dnevni red dopuni s novim točkama 5. i 6.
-

Donošenje odluke o povlačenju Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče iz procedure davanja suglasnosti
Gradske skupštine radi dorade

-

Prijedlog rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 7. i 8.
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća sa 23. sjednice održane 3. rujna 2019. godine
Budući da članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi na zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća
Bolnice održane 18. rujna 2019. godine koji je dostavljen uz poziv, zapisnik se jednoglasno prihvaća.
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2019.
godine i za mjesec rujan 2019.
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2019.
godine i za mjesec rujan 2019.
Ad 3) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta:
Na neodređeno vrijeme
- medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja
- servirka/spremačica – 4 izvršitelja
Na određeno vrijeme
- medicinska sestra/tehničar – 3 izvršitelja
- KV kuhar – 2 izvršitelj
Ad 4) Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – promjena naziva Zavoda za
forenzičku psihijatriju u Zavod za forenzičku psihijatriju „dr. Vlado Jukić“
ODLUKA
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Klinike za psihijatriju Vrapče kojeg je donijelo Upravno vijeće na
svojoj 29. sjednici od 27. siječnja 2016. godine vrši se sljedeća izmjena:
U članku 8. st. 1. podnaslov „Medicinske organizacijske jedinice“ u točki 12. Zavod za forenzičku
psihijatriju mijenja naziv u Zavod za forenzičku psihijatriju „Dr. Vlado Jukić“.
Ad 5) Donošenje odluke o povlačenju Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče iz procedure davanja
suglasnosti Gradske skupštine radi dorade
ODLUKA
Statut Klinike za psihijatriju Vrapče koji je Upravno vijeće donijelo na svojoj 19. sjednici održanoj
dana 29. travnja 2019. godine povlači se iz procedure davanja suglasnosti Gradske skupštine radi dorade.
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Ad 6) Prijedlog rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu
ODLUKA
Usvaja se rebalans Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu u iznosu od 100.000,00 kuna i to:
- na red. broju 21a - Izdaci za kapitalna ulaganja u dugotrajnu imovinu
- Izgradnja ograde ispred Bolnice -100.000,00 kn
- na red. broju 12 - Popravak dizala
+100.000,00 kn
Ad 6) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Sljedeća sjednica Upravnog vijeća održat će se zadnji tjedan u studenom.
Ad 7) Razno
a) Doc. dr. sc. Domagoj Vidović pripremio je elaborat o radu Zavoda za psihofiziologiju i organski
uvjetovane psihičke poremećaje te o potrebni njegovog daljnjeg razvoja.
Naglasio je da se na Zavodu uspješno dijagnosticiraju i liječe svi poremećaji spavanja, te da Zavod
predstavlja polazišno i ishodišno mjesto liječenja poremećaja spavanja za cijelu Hrvatsku, a nerijetko
i za pacijente iz susjednih država.
Iznio je problem potpuno neprimjerenih prostora i što se tiče smještaja bolesnika, a i samog
somnološkog laboratorija zbog čega nema uvjeta za uvođenje nekih od naprednijih dijagnostičkih
postupaka. Kako bi se unaprijedio rad Centra potrebno je uz osiguranje adekvatnog prostora i
ulaganje u edukaciju osoblja i nabavu nove opreme od koje je za početak najvažnija nabava
aktigrafa i poligrafa, a planira se i nabava polisomnografa, prijenosnog EEG uređaja s video
nadzorom za 24 satno snimanje EEG-a te EEG uređaja za snimanje s više od 32 elektrode za što je
potrebno osigurati prostorne uvjete.
S obzirom da Klinika samostalno ne može realizirati takav projekt predložit ćemo uključivanje Grada
Zagreba u njegovo financiranje.
Taj Centar imao bi i nacionalni značaj jer bi se na jednom mjestu u primjerenim uvjetima moglo
provoditi ne samo liječenje bolesnika nego i provoditi edukacija i znanstvena istraživanja.
b) Doc. dr. sc. Petrana Brečić informirala je članove Upravnog vijeća da je u utorak, 15. listopada 2019.
godine s dr. Ivanom Ćelićem i gđom Ljiljanom Vukšić, dipl.iur. bila na sastanku kod gradonačelnika
Milana Bandića vezano za problem nastavka rekonstrukcije i adaptacije zgrade Odjela
psihogerijatrije nakon što je ugovorni izvođač prekinuo s radovima na objektu. Na sastanku je
zaključeno kako će se putem Gradskog ureda za prostorno uređenje napraviti vještačenje trenutnog
stanja objekta i izraditi troškovnik u svrhu raspisivanja novog natječaja koji će ići početkom iduće
godine. Zatraženo je da se odmah osigura pokrivanje krova radi zaštite objekta i prisutnost zaštitara
na gradilištu.
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