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Na 43. sjednici Stručnog vijeća Caritasova doma Ivanec, održane dana 29.09.2017. godine, 

a prema dnevnom redu sjednice:

1. Usvajanje zapisnika s 42. sjednice Stručnog vijeća, održane dana 29.06.2017. godine;
2. Prijedlog i donošenje odluke o postupanju sa ostavljenim stvarima preminulih korisnika;
3. Tekuća pitanja vezano za korisnike Caritasova doma Ivanec;
4. Prijedlog za imenovanje glavnog stručnog voditelja pripravnici, mag.soc.rada;
5. Razmatranje i donošenje odluke o zamjeni glavne medicinske sestre u odsustvu;
6. Proširenje kapaciteta Doma;
7. Razno;

doneseni su slijedeći zaključci:

Ad – 1.

Prihvaća se zapisnik s 42. sjednice Stručnog vijeća, održane dana 29.06.2017. godine.

Ad – 2. 

Ostavljene stvari iza preminulih korisnika, a prema Zapisniku o popisu stvari preminulih korisnika, 

ostavljaju se potrebitim korisnicima Caritasova doma Ivanec.

Ad – 3.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka korisnika, a kako se spominju imenom i 

prezimenom korisnici Caritasova doma Ivanec, ne smijemo zaključke objavljivati javno.

Ad – 4.

Svi prisutni članovi Stručnog vijeća suglasni su i podržavaju prijedlog da se socijalna 

radnica Doma, predloži ravnatelju za imenovanje glavne stručne voditeljice (mentorice) pripravnici 

za vrijeme obavljanja pripravničkog staža, a koja se u ustanovi stručno osposobljava za samostalan 

rad..

   Ad – 5. 

Svi članovi Stručnog vijeća, jednoglasno podržavaju odluku da medicinski tehničar P.S. 

mijenja glavnu medicinsku sestru za vrijeme njezinog odsustva..

Ad – 6.

Stručni radnici su informirani da će se krenuti u proširenje kapaciteta ustanove na dio 

građevine kako bi isti služio za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi – doma za starije i nemoćne 
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osobe.

Ad – 7.

Dana, 06.10.2017. godine, biti će održana konferencija u organizaciji Doma i Hrvatskog 

društva medicinskih sestara u palijativnoj skrbi na temu "Život s Alzheimerom". Obvezan je 

dolazak na predavanje stručnom medicinskom osoblju.
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