UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 003-06/14-01/02
Ur. broj: 2168-381-01-01-14-4
Pula, 3. 6. 2014. god.

ZAPISNIK
sa 14. sjednice Upravnog vijeća Doma za psihički bolesne odrasle osobe « Vila Maria « Pula,
Šišanska 2, održane dana 3. lipnja 2014. god. u prostorijama Doma s početkom u 15,30 sati.
Prisutni članovi:

Vinko Knez
Elis Strmotić
Valter Žgaljardić

- predsjednik
- zamjenica predsjednika
- član

Odsutni članovi:

Ivica Krajcar
Ivka Vlahović

- član
- član

Ostali prisutni:

Vesna Sperath

- ravnateljica Doma

Zapisničar:

Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Knez otvara 14. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže slijedeći:
DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 12. i 13. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća
2. Suglasnost za sklapanje ugovora o pružanju dodatnih mjera specijalističke zdravstvene zaštite za
korisnike Doma, temeljem Programa javnih potreba Istarske županije u zdravstvu i socijalnoj skrbi
za 2014. godinu sa slijedećim specijalistima:
- specijalist obiteljske medicine dr. Melita Gašpartić
- neurolog dr. Karmen Julijana Franinović-Marković
- fizijatar dr. med. Kristina Vujinović - Poduje
- stomatolog dr. Maja Premate
- izvjestiteljica ravnateljica Doma
3. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća
4. Odluka o korištenju godišnjeg odmora za 2014. god. za Ravnateljicu Doma
5. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.
Zapisnici sa 12. i 13 (telefonske) sjednice Upravnog vijeća jednoglasno su usvojeni.
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Ad. 2.
Ravnateljica Doma informira prisutne članove da je u svibnju 2014. godine potpisan Ugovor o
sufinanciranju dodatnih mjera zdravstvene zaštite korisnika Doma u 2014. godini, temeljem Programa
javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2014. godini u Istarskoj županiji.
Sukladno navedenom ugovoru Istarska županija će sufinancirati dodatne mjere zdravstvene zaštite
korisnika Doma u iznosu od 44.850,00 kn.
Dom će navedena sredstva koristiti za financiranje dolazaka liječnika specijalista (specijalist
obiteljske medicine, neurolog, fizijatar i stomatolog).
Slijedom navedenog, ravnateljica predlaže sklapanje mjesečnih ugovora o pružanju dodatnih mjera
specijalističke zdravstvene zaštite korisnicima Doma za 2014. godinu sa liječnicima specijalistima, kako
slijedi:
 Dr. med. Melita Gašpartić
- specijalist obiteljske medicine
 Dr. med. Julijana Franinović-Marković - specijalist neurolog
 Dr. med. Kristina Vujinović - Poduje
- specijalist fizijatar
 Dr. med. Maja Premate
- specijalist stomatolog
Ravnateljica također navodi da smo od Istarske županije pisanim putem zatražili prenamjenu dijela
sredstava odobrenih za dodatnu zdravstvenu zaštitu, za usluge medicinske pedikure, obzirom da dio naših
korisnika ima problema sa hodanjem zbog kurjih očiju i zadebljanja kože na nekim djelovima stopala, što im
uzrokuje bolove te dodatno negativno utječe na njihovo psihičko stanje, koje je ionako ugroženo zbog
njihove osnovne bolesti. Usluge pedikera nisu u mogućnosti platiti svi potrebiti korisnici. Naime radi se o
osam korisnika koji nemaju vlastitih sredstava, odnosno koji su socijalni slučajevi.
Nakon izlaganja Ravnateljice, Predsjednik upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog o sklapanju
mjesečnih ugovora sa gore navedenim liječnicima specijalistima, odnosno prenamjenu dijela sredstava za
dodatnu zdravstvenu zaštitu, za usluge medicinske pedikure.
Zaključak:
Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog te dalo svoju suglasnost za sklapanje
mjesečnih ugovora o pružanju dodatnih mjera zdravstvene zaštite za korisnike Doma za 2014. godinu, sa
spomenutim liječnicima specijalistima.
Upravno vijeće je također suglasno sa traženom prenamjenom dijela sredstava za dodatnu
zdravstvenu zaštitu, za usluge midicinske pedikure.
Ad. 3.

Predsjednik Upravnog vijeća navodi da se je ukazala potreba za manjim izmjenama i dopunama
Poslovnika o radu Upravnog vijeća te je u skladu s tim izrađena Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika
o radu Upravnog vijeća.
Nakon rasprave o navedenim izmjenama i dopunama, predsjednik Upravnog vijeća daje na
glasovanje predmetnu odluku.
Zaključak:
Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo predložene izmjene i dopune te donijelo Odluku o
izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća.
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Ad. 4.
Predsjednik Upravnog vijeća informira prisutne o vremenu i načinu korištenja godišnjeg odmora za
2014. godinu za Ravnateljicu Doma te isto daje na glasovanje.
Zaključak
Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo način i vrijeme korištenja godišnjeg odmora za Ravnateljicu
Doma za 2014. godinu, te o tome donijelo Odluku.

Ad. 5.
Ravnateljica informira Upravno vijeće da su u svibnju ove godine u Domu održana razna kulturno
zabavna događanja, pa tako izdvaja projekt pod pokroviteljstvom Istarske županije „Djeca osmjehom do srca
Mile Marije“ u kojem su sudjelovala djeca iz dječjeg vrtića „Oblutak“ na način da su izrađivala crteže na
platnu kojima su obujmljena stabla u parku Doma.
Nadalje navodi da je vrtno jezerce opremljeno sa potrebnom opremom i stavljeno u funkciju, te da su
nam donirane i prve ribice.
Također ističe da je u pripremi soba za pušenje za korisnike.
Ujedno obavještava Upravno vijeće da nam je namjera proširiti socijalne usluge na
vaninstitucionalnu skrb, pa tako se pored usluga organiziranog stanovanja, koje već neko vrijeme
provodimo, u sklopu Dnevnog centra planiraju usluge pomoći u kući i psihosocijalne podrške.
Sjednica je završila u 16,15 sati

ZAPISNIČARKA

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Marija Nasipak

Vinko Knez, prof.
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