
 

 

 

 

 

U Zagrebu, 30. kolovoza 2019. godine 

 

 

IZVJEŠTAJI TIJELA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

ZA RAZDOBLJE OD VELJAČE 2019. DO 30. KOLOVOZA 2019. GODINE 

 

Poštovane članice Skupštine Hrvatske komore primalja, u nastavku dostavljamo Izvještaje tijela 

Hrvatske komore primalja koji sadrţavaju najvaţnije aktivnosti koje su se odvijale od zadnje 

sjednice Skupštine Hrvatske komore primalja odrţane 26. veljače 2019. godine pa do 30. kolovoza 

2019., uz napomenu da smo u navedenom periodu organizirali i proveli reizbore za Dopredsjednice 

Komore, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje, Povjerenstvo za 

stručni nadzor i kontrolu kvalitete, te proveli reizbore u 14 Područnih vijeća gdje su izabrane 

nove/stare predsjednice, zamjenice predsjednica i predstavnice. 

 

veljača 2019. 

- kao što i sami znate 26. veljače 2019. odrţana je on line sjednica Skupštine Hrvatske 

komore primalja. Zapisnik sjednice Skupštine objavljen je na sluţbenoj internetskoj stranici 

Komore i moţete ga pročitati ovdje. 

- 27. veljače 2019. Hrvatska komora primalja je, nakon velikog rada i truda, zaprimila dopis 

Ministarstva zdravstva, KLASA: 023-03/15-01/270, URBROJ: 534-02-1-2/2-19-23 od 19. 

veljače 2019. kojim ministar zdravstva daje suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Hrvatske komore primalja koju je donijela Skupština Hrvatske komore primalja dana 

13. prosinca 2018. godine. Isto je objavljeno i na našoj sluţbenoj internetskoj stranici i 

nalazi se ovdje. Nakon zaprimanja suglasnosti započeli smo postupak promjena u Sudskom 

registru te ostalim registrima i institucijama. Započeli smo ujedno proces izmjena drugih 

akata i postupak donošenja novih akata (kao što je primjerice Pravilnik o dobrovoljom 

članstvu) kako bi ih uskladili sa Statutom. 

- 28. veljače 2019. u Novinarskom domu u Zagrebu odrţan je Okrugli stol na kojem je 

predstavljen Prijedlog zakona o sprječavanju i prekidu trudnoće sastavljen od grupe autora: 

dr. sc. Jasenka Grujić, dr. Dubravko Lepušić, dr. sc. Ivana Radačić i Adriana Lamackova. 

Prijedlogom zakona regulira se zaštita reproduktivnog zdravlja, autonomija, privatnost i 

dostojanstvo ţene koja traţi prekid trudnoće. Posebno su istaknute najosjetljivije skupine 

mladih, maloljetnička trudnoća, edukacija mladih kroz zdravstveni odgoj u školama itd. 

Zakon predstavlja boljitak u odnosu na postojeći, human je, štiti dostojanstvo i prava ţena te 

za Hrvatsku predstavlja napredak i nadu u bolju budućnost. Na konstruktivnoj raspravi koja 

se razvila sudjelovala je i predstavnica Hrvatske komore primalja, prvostupnica primaljstva, 

Erika Spirić. 

 

ožujak 2019. 

- 02. oţujka 2019. godine u Uredu Hrvatske komore primalja odrţan je sastanak vezan za 

reviziju Primaljskih lista. Aktivne članice Komore, Suzana Haramina, Banana Kunina, 

Valentina Carboni, Vera Divjak, Marijana Ivančić, Mirjana Mate – Ellö, Erika Spirić i 

Biserka Matok - Glavaš, pregledale su postojeće Primaljske liste te se usuglasile oko nuţnih 

izmjena koje treba napraviti.  

- 09. oţujka 2019. Hrvatska komora primalja je organizirala stručni skup pod nazivom 

„Vratimo poroĎaj ţenama: vaginalni poroĎaj nakon carskog reza (VBAC)“ na Sveučilištu 

Sjever u Varaţdinu. Navedena edukacija je bila izuzetno dobro posjećena, te su istoj 

http://www.komora-primalja.hr/datoteke/Zapisnik%20sa%20sjednice%20Skuptine%2026.02.2019.pdf
http://www.komora-primalja.hr/propisi/propisihkpa/1932-odluka-o-izmjenama-i-dopunama-statuta-hrvatske-komore-primalja


prisustvovale ne samo primalje i drugi zdravstveni djelatnici već i trudnice, majke i doule 

koje su u zajedničkom razgovoru svih zainteresiranih strana ukazali na nuţnost i potrebu 

edukacija ovakve vrste. Osvrt na skup moţete pročitati ovdje. 

- 22. oţujka 2019. na Fakultetu zdravstvenih studija, Sveučilišta u Rijeci odrţao se znanstveni 

skup na temu : „Izazovi i perspektive primaljstva promotreni kroz stečeni stupanj 

obrazovanja primalja“. Na predmetnom skupu, kao predstavnica Hrvatske komore primalja 

sudjelovala je i Biserka Matok-Glavaš, bacc. obs., mag. med. techn., predsjednica 

Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete, koja je odrţala predavanje na temu 

„Uloga Hrvatske komore primalja u primjeni EU Direktive u primaljstvu“. 

- -od 22. – 24. oţujka 2019. godine odrţan je u Rapcu 1. kongres KOKOZ-a i 3. Hrvatski 

kongres medicinskog prava na kojem je prvenstveno, kroz razne edukacije, ukazano na 

nuţnost suradnje svih Komora u zdravstvu. Predstavnice Hrvatske komore primalja su na 

predmetnom kongresu sudjelovale sa dva predavanja pod nazivom „Usporedba primaljske 

djelatnosti kroz zakonske okvire i praksu“ i „Priziv savjesti u primaljstvu“. Navedenim 

predavanjima se prije svega ţeljelo ukazati na probleme s kojima se u svakodnevnom radu i 

ţivotu susreću primalje zbog neadekvatne i/ili nedostane zakonske regulative primaljske 

struke. U sklopu predmetnog kongresa se odrţao i okrugli stol "Kako ostvariti funkcionalniji 

zdravstveni sustav" koji je bio izuzetno dobro i medijski popraćen, a na kojem su sudjelovali 

predstavnici svih komora u zdravstvu i drţavni tajnik prim. Ţeljko Plazonić, dr. med. 

Predsjednica Hrvatske komore primalja Barbara Finderle, bacc. obs. se na okruglom stolu 

osvrnula na promjene u primaljstvu koje je donio novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je 

stupio na snagu 01.01.2019. godine. 

- 23. oţujka 2019. godine se u Domu zdravlja Zagreb Centar odrţao tečaj za edukatore na 

trudničkim tečajevima kako bi se ujednačio i standardizirao program trudničkih tečajeva u 

svim Domovima zdravlja u Republici Hrvatskoj. Kao predstavnica Hrvatske komore 

primalja i kao istaknuta stručnjakinja u ovome području sa predavanjem je sudjelovala i gĎa. 

Erika Spirić. 

 

travanj 2019. 

- Hrvatska komora primalja omogućila je dvjema svojim aktivnim članicama stručno 

usavršavanje na Sveučilišnom kliničkom centru Ljubljana – Ginekološka klinika u razdoblju 

od 01. do 06. travnja 2019. godine s ciljem stjecanja novih znanja i vještina iz područja 

primaljske skrbi. Hrvatske primalje su se tom prilikom upoznale sa načinom rada slovenskih 

kolegica, medicinsko-tehničkim aparatima, jednokratnim medicinskim materijalom, 

pristupima primaljskoj skrbi u poroĎaju, mogućnostima obezboljenja u poroĎaju i drugim 

postupcima. 

- Hrvatska komora primalja započinje sa organiziranjem Kongresa Hrvatske komore primalja 

s meĎunarodnim sudjelovanjem na temu „ZAŠTITA I PROMOCIJA DOJENJA“. Prvotna 

ideja je bila organizirati proslavu 10. godišnjice rada Komore, meĎutim kako se ideja 

razvijala odlučili smo primaljama i drugim zdravstvenim djelatnicima omogućiti 

sveobuhvatnu edukaciju s ciljem stjecanja znanja i vještina u području primaljske skrbi, 

ukazivanja na nuţnost timskog rada i meĎusobnog uvaţavanja i s ciljem korištenja novih, 

stečenih kompetencija. Edukacije su tematikom orijentirane na upravljanje u zdravstvenom 

sustavu, razumijevanje profesionalnih konflikta, promicanje dojenja i poštivanje 

MeĎunarodnog pravilnika o reklamiranju nadomjestaka majčinog mlijeka, identitet primalja 

i stav javnosti i drugih zdravstvenih djelatnika prema primaljama te obrazovanje primalja na 

višim razinama. 

 

svibanj 2019. 

- 02. svibnja 2019. je predstavnica Hrvatske komore primalja Sonja Kočiš Čovran sudjelovala 

na Europskom regionalnom sastanku ICM-a. Tema sastanka bila je izrada regionalnog plana 

za 2019.-2020. strategijom ICM-a kroz jačanje primaljstva na globalnoj razini. Radne teme 

http://www.komora-primalja.hr/1935-skup-varazdin-09-03-2019


bile su vezane za poboljšanje komunikacije zemalja članica udruge i odbora, planiranje 

idućeg sastanka tijekom 2020.-2023. godine te razmjena i poboljšanje specifičnih aktivnosti 

unutar zemalja članica koje se tiču kvalitete, pravednosti i vodstva. 

- Hrvatska komora primalja ove je godine u suradnji s Gradom Zagrebom (Gradskim uredom 

za zdravstvo) povodom MeĎunarodnog dana primalja 05. svibnja 2019. organizirala  

besplatan tečaj za sve zainteresirane trudnice i njihove partnere. Tečaj su vodile primalje kao 

najkompetentniji zdravstveni djelatnici za odrţavanje trudničkih tečajeva, obzirom na 

vaţnost njihove uloge tijekom cijele trudnoće, poroĎaja te prvih mjeseci djetetova ţivota. 

Program tečaja se odrţao u dva dijela: u prvom dijelu su primalje Erika Spirić i Ana-Marija 

Karasman odrţale predavanje o trudnoći i poroĎaju, a u drugom dijelu je primalja i IBCLC 

meĎunarodna savjetnica za dojenje Banana Kunina odrţala predavanje o vaţnosti dojenja, te 

ulozi primalje u procesu uspostave uspješnog dojenja. Tečaj je bio izrazito posjećen te su 

trudnice i njihovi partneri dobili dragocjene savjete i mogli su pitati naše primalje sa 

višegodišnjim iskustvom u primaljskoj struci sve što ih zanima. Navedeni tečaj za trudnice 

je organiziran u sklopu MeĎunarodnog dana primalja i bio je izuzetno dobro medijski 

popraćen, te je ekipa Dnevnika HRT-a snimila i reportaţu o istome. Sada već tradicionalno, 

pojedina rodilišta u Republici Hrvatskoj su na MeĎunarodni dana primalja otvorila svoja 

vrata trudnicama i njihovim partnerima, te su kroz „dane otvorenih vrata“ promovirali 

primaljstvo i vaţnost primalja u ţivotu obitelji. Iskreno se nadamo da će u budućnosti sva 

rodilišta u Republici Hrvatskoj prepoznati ovu hvalevrijednu akciju te u suradnji sa 

Hrvatskom komorom primalja, a u sklopu MeĎunarodnog dana primalja, organizirati ovakav 

način upoznavanja trudnica i njihovih partnera sa rodilištima.  

- u sklopu Twinning projekta Hrvatske komore primalja i Češke komore primalja, 

predsjednica Češke komore primalja posjetila je Ured Komore u Zagrebu kako bi razmijenili 

i usporedili iskustava i rad Komora u Hrvatskoj i Češkoj te je odrţala predavanje o stanju 

primaljstva u Češkoj na XLIII. simpoziju Hrvatske udruge za promicanje primaljstva u 

Vukovaru. 

- 10. svibnja 2019. Predsjednica Komore, predsjednica Vijeća Komore i predsjednica PV 

Vukovarsko-srijemske ţupanije HKP sastale su se s dekanom Veleučilišta Lavoslav Ruţička 

u Vukovaru gospodinom Ţeljkom Sudarićem i raspravljali o mogućnostima otvaranja studija 

primaljstva na tom području. Načelna zainteresiranost za otvaranje navedenog 

preddiplomskog studija primaljstva postoji te se nadamo da će se isti ubrzo otvoriti i 

zasigurno uvelike olakšati obrazovanje primaljama iz tog dijela Hrvatske. 

- 23. svibnja 2019. sudjelovali smo na Konferenciji PrePorod u organizaciji Udruge RODA- 

Roditelji u akciji u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Tema ovogodišnje konferencije bila je 

„Edukacija trudnica u Hrvatskoj i Europi“. Na navedenoj konferenciji kao predstavnica 

Hrvatske komore primalja, prvostupnica primaljstva, Erika Spirić odrţala je predavanje pod 

nazivom „Trudnički tečajevi u Hrvatskoj- što su bili, što jesu i što bi trebali biti“. 

- Izašao je Primaljski vjesnik broj 25/26, a isti u online izdanju moţete pročitati ovdje. 

Nadamo se da ćete i u ovom broju pronaći nešto za sebe i uţivati čitajući ga. Radovalo bi 

nas kada biste podijelile s nama ono u čemu ste najbolje, te pisale o temama s kojima ste 

dobro upoznate, a koje su vezane uz primalje i primaljstvo. Kao i do sada, pozivamo sve 

zainteresirane da pošalju svoje tekstove na našu e-mail adresu primaljski-vjesnik@komora-

primalja.hr. Svi radovi koji budu objavljeni u Primaljskom vjesniku biti će bodovani 

sukladno Pravilniku o sadrţaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja 

primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ca primaljstva i magistara 

primaljstva. 

 

lipanj 2019. 

- u lipnju 2019. godine, na Portalu za e-učenje objavljena su dva nova e-tečaja:  

 "Usporedba primaljske djelatnosti kroz zakonske okvire i praksu" koji se boduje sa 6 

bodova i to kao predavanje sa temom iz područja zakonodavstva u primaljstvu  

http://www.komora-primalja.hr/datoteke/PV%2026_web_final.pdf
mailto:primaljski-vjesnik@komora-primalja.hr
mailto:primaljski-vjesnik@komora-primalja.hr


 "Dobrobiti nošenja djece" koji se boduje sa 6 bodova i to kao predavanje usko vezano uz 

primaljsku djelatnost. 

Na tečajeve se moţete prijaviti putem registracijskog obrasca koji se nalazi ovdje. 

- Iznimno nam je zadovoljstvo obavijestit Vas da je, nakon čitavog niza godina apeliranja 

Hrvatske komore primalja Sveučilište u Rijeci prepoznalo potrebu za visokim obrazovanjem 

primalja i napokon, od ove akademske godine (2019/2020) otvorilo Diplomski sveučilišni 

studij Primaljstva. MeĎutim, na navedeni diplomski studij primaljstva se prima svega 20 

studenata s tim da je 5 mjesta osigurano za strance izvan EU, a prema podatcima kojima 

raspolaţe Hrvatska komora primalja broj zainteresiranih primalja za ovaj diplomski studij je 

puno veći od tog. Diplomski sveučilišni studij Primaljstva otvoren je u cilju unapreĎenja i 

nadogradnje znanja i vještina iz područja primaljske struke i iskreno se nadamo da će se i 

sljedećih godina redovito otvarati. Ove akademske godine (2019/2020) otvoren je i redovan 

i izvanredan Preddiplomski stručni studij Primaljstva u Rijeci, sa ukupno 35 slobodnih 

mjesta.  

- tijekom lipnja 2019. godine Hrvatska komora primalja je dostavila Ministarstvu zdravstva i 

mišljenje o Nacrtu Pravilnika o sadrţaju i načinu voĎenja registra pruţatelja zdravstvene 

zaštite u kojem je iskazala neslaganje sa uvoĎenjem navedenog registra budući bi se istim 

samo nametnule dodatne, nepotrebne obaveze primaljama. 

- tokom 2019. godine Hrvatska komora primalja započela je rad na reviziji kompetencija za 

primalje-asistentice i prvostupnice primaljstva. U tu svrhu osnovana je i Radna skupina za 

izradu tog dokumenta koju čine Biserka-Matok Glavaš, Sonja Kočiš Čovran, Silvija Würth i 

Karmen Cecarko – Vidović. Radna skupina reviziju kompetencija radi na temelju izlaznih 

kompetencija koje nam je dostavila Škola za primalje u Zagrebu za primalje-asistentice i 

Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci za prvostupnice primaljstva. Radna 

skupina je do sada imala nekoliko sastanaka i svoj prijedlog kompetencija prezentirala je 

aktivnim volonterkama Komore, meĎutim, kako se otvorio diplomski studij primaljstva te 

ćemo za 3. godine imati prve magistre primaljstva, odlučeno je da radna skupina napravi i 

kompetencije za magistre primaljstva. U tu svrhu Hrvatska komora primalja i Radna skupina 

dobila je izlazne kompetencije magistre primaljstva od Fakulteta zdravstvenih studija, 

Sveučilišta u Rijeci i nastavlja rad na ovom dokumentu koji će, kada bude završen, dati 

primaljama, s jedne strane, jasnu sliku što se od njih očekuje u primaljskoj struci, a s druge 

strane, upoznati širu javnost sa onime što uključuje primaljska skrb. 

 

srpanj 2019. 

- dana 16. srpnja 2019. godine Hrvatska komora primalja dostavila je Ministarstvu rada i 

mirovinskog sustava popis poslova koje obavljaju prvostupnice primaljstva i primalje – 

asistentice na temelju Zakona o primaljstvu na hrvatskom i engleskom jeziku u svrhu 

popunjavanja EU baze podataka reguliranih profesija 

- tokom srpnja intenzivno smo radili na organizaciji i promicanju Kongresa Hrvatske komore 

primalja koji će se odrţati od 06. – 08. rujna 2019. godine u Poreču, te smo pozvali sve 

glavne sestre i primalje bolnica, primaljske i sestrinske organizacije te patronaţu sluţbu u 

cijeloj RH da posjete naš Kongres. TakoĎer smo dopisom zamolili sve bolnice, ginekološke 

ordinacije, poliklinike i druge ustanove u kojima su zaposlene primalje da svojim 

djelatnicima omoguće sudjelovanje na Kongresu.  

- tokom srpnja poslali smo svim ţupanijama i gradovima u RH zamolbu da u okviru svojih 

mogućnosti podrţe sudjelovanje primalja sa područja njihovog grada i ţupanija na Kongresu 

Hrvatske komore primalja te da i financijski omoguće dolazak primalja na Kongres u Poreč. 

- dana 29. srpnja 2019. godine Hrvatska komora primalja dostavila je Ministarstvu zdravstva 

mišljenje o Pravilniku o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove u 

dijelu koji se odnosi na primaljsku skrb. Hrvatska komora primalja zatraţila je od 

ministarstva da predmetni pravilnik i postupanja vezana za primaljsku skrb usklade sa 

Nacionalnim programom za zaštitu i promicanje dojenja te MeĎunarodnom pravilniku o 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo1NEF44p2AYsAtXt_jvtoGvdUCvYrd-fPchU1oeKCzwooUA/viewform?c=0&w=1


načinu reklamiranja i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko. 

 

kolovoz 2019. 

- tokom kolovoza intenzivno smo radili na organizaciji Kongresa i Skupštine, uz napomenu 

da je Hrvatska komora primalja, u znak zahvalnosti na nesebičnom radu i trudu, te 

promicanju primaljske struke, svim članicama Skupštine s pravom glasa, poklonila 

kotizaciju za Kongres Hrvatske komore primalja i smještaj u Hotelu Valamar Diamant od 

06.09. – 08.09.2019. godine te će im pokriti i putne troškove.    

 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Vijeće HKP je u periodu od veljače 2019. do 30. kolovoza 2019. godine radilo u sastavu: 

predsjednica Vijeća HKP Erika Spirić, zamjenica predsjednice Vijeća HKP Ţeljka Ţivković, članice 

Vijeća HKP Milkica Niţić, Ksenija Šalov, Karmen Cecarko – Vidović, Neda Davidović i Silvija 

Würth.  

 

Vijeće HKP je odrţalo u ovom periodu 13 sjednica Vijeća. 

 

 Na odrţanim sjednicama Vijeće je, izmeĎu ostalog: 

- donijelo odluke o raspisivanju natječaja za Tijela Hrvatske komore primalja 

(Predsjednika/icu HKP, Vijeće HKP, Nadzorni odbor HKP, Dopredsjednice HKP, Sud HKP, 

Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje i Povjerenstvo za 

stručni nadzor i kontrolu kvalitete); 

- donijelo odluke o raspisivanju natječaja za predsjednice, zamjenice predsjednica i 

predstavnica pojedinih Područnih vijeća; 

- na prijedlog Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete usvojilo Listu primalja koje 

će provoditi stručni nadzor u vremenskom periodu od 01. oţujka 2019. - 01. oţujka 2020; 

- utvrdilo pročišćeni tekst Poslovnika o radu Vijeća HKP; 

- utvrdilo pročišćeni tekst Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za 

samostalni rad; 

- usvajalo Zapisnike i zaključke sa sjednica Vijeća; 

- donijelo odluku da se za 2 članice Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje 

Hrvatske komore primalja, na temelju raspisanog javnog natječaja i zaprimljenih prijava 

izaberu S.H. i B.K.; 

- donijelo odluku da se za 3 članice Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete 

Hrvatske komore primalja na temelju raspisanog javnog natječaja i zaprimljenih prijava 

izaberu S.K.Č, B.M.G. i A.B.; 

- donijelo odluku da donira iznos od 6.000,00 kuna HUPP-u za XLIII. Simpozij HUPP-a 

“ Primalja u zajednici“ koji se odrţao 09. - 11. svibnja 2019. godine u Hotelu Lav u 

Vukovaru; 

- usvajalo kandidacijske liste/glasačke listiće za izbor predsjednika/ica, zamjenika/ica 

predsjednika/ica i predstavnika/ica pojedinih Područnih vijeća;  

- odlučivalo o ţalbama na Rješenja tijela Hrvatske komore primalja;  

- donijelo odluku da se za članicu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje 

Hrvatske komore primalja na temelju raspisanog javnog natječaja i zaprimljenih prijava 

izabere V.C; 

- donijelo odluku da se za članice Etičkog povjerenstva Hrvatske komore primalja na temelju 

raspisanog javnog natječaja i zaprimljenih prijava izabere B.P., I.P.Š i D.Ţ.; 

- donijelo odluku da se za članice Suda Hrvatske komore primalja na temelju raspisanog 

javnog natječaja i zaprimljenih prijava izabere K.S., Đ.S. i V.D.; 



- donijelo odluku da se za predsjednicu Suda Hrvatske komore primalja izabere V. D.;  

- usvojilo prijedlog kandidacijske list/glasačkog listića za izbor Predsjednika/ice Hrvatske 

komore primalja; 

- usvojilo prijedlog kandidacijske list/glasačkog listića za izbor sedam članova/ica Vijeća 

Hrvatske komore primalja; 

- usvojilo prijedlog kandidacijske list/glasačkog listića za izbor člana/ice Nadzornog odbora 

Hrvatske komore primalja; 

- donijelo odluku da se za predsjednicu PV Grada Zagreba na temelju raspisanog javnog 

natječaja i zaprimljenih prijava, a budući se dva puta za redom nije mogla odrţati izborna 

sjednica PV zbog nedostatka kvoruma, izabere B.K na mandat koji započinje 15. rujna 

2019. godine; 

- donijelo odluku da se za 9 predstavnica PV Grada Zagreba na temelju raspisanog javnog 

natječaja i zaprimljenih prijava, a budući se dva puta za redom nije mogla odrţati izborna 

sjednica PV zbog nedostatka kvoruma izaberu: N.D., S.K.Č., A.K., B.M.G., I.P.Š., B.R., I.Š., 

S.W., N.M.Z. na mandat koji započinje 15.09.2019. godine; 

- donijelo odluku da se za predsjednicu PV Varaţdinske ţupanije na temelju raspisanog 

javnog natječaja i zaprimljenih prijava, a budući se dva puta za redom nije mogla odrţati 

izborna sjednica PV zbog nedostatka kvoruma izabere A.B. na mandat koji započinje 12. 

rujna 2019. godine;  

- donijelo odluku da se za zamjenicu predsjednice PV Varaţdinske ţupanije na temelju 

raspisanog javnog natječaja i zaprimljenih prijava, a budući se dva puta za redom nije mogla 

odrţati izborna sjednica PV zbog nedostatka kvoruma izabere D.M. na mandat koji 

započinje 12. rujna 2019. godine;  

- donijelo odluku da se za dvije dopredsjednice Hrvatske komore primalja na temelju 

raspisanog javnog natječaja i zaprimljenih prijava izabere S.H. i M.R. na novi mandat koji 

započinje 27. rujna 2019. godine. 

 

Zaključno bi ţeljeli istaknuti da je u ovom vremenskom periodu Vijeće u najvećem dijelu 

odlučivalo o raspisivanju natječaja za članice tijela Komore i za izbor predsjednice, zamjenice 

predsjednica i predstavnice pojedinih Područnih vijeća. Pojedine natječaje smo morali 

raspisivati i po nekoliko puta zbog nepravovremenih ili nepotpunih prijava ili čak i zbog 

nedostatka prijava pa stoga i ovim putem pozivam sve članice Komore koje se ţele aktivno 

uključiti u rad Komore i dati svoj doprinos unapreĎenju primaljske struke da se jave na 

raspisane natječaje, a ukoliko imaju bilo kakva pitanja vezano uz same prijave u svakom 

trenutku se mogu slobodno obratiti u Ured komore gdje će dobiti sve potrebne informacije. 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Etičko povjerenstvo Hrvatske komore primalja je u periodu od veljače 2019. godine do 17. srpnja 

2019. godine radilo u sastavu: Barbara Pahek - predsjednica Povjerenstva, Nikolina Domazetović i 

Mirjana Mate-Ellö - članice Povjerenstva. 

 

Kako je 17. srpnja 2019. godine isticao mandat Predsjednici Etičkog povjerenstva Barbari Pahek i 

članici Povjerenstva Nikolini Domazetović Vijeće Hrvatske komore primalja je raspisalo Javni 

natječaj, te na 102. sjednici odrţanoj dana 20. svibnja 2019. godine na temelju zaprimljenih prijava 

imenovalo Barbaru Pahek, te na 103. sjednici odrţanoj dana 18. srpnja 2019. na temelju 

zaprimljenih prijava imenovalo Ivu Podhorsky Štorek u Etičko povjerensto, obje na petogodišnji 

mandat s početkom od 18. srpnja 2019. godine.  

 

Kako će 14. rujna 2019. godine isteći mandat i trećoj članici Etičkog povjerenstva, Mirjani Mate-



Ellö, Vijeće Hrvatske komore primalja raspisalo je Javni natječaj i na temelju zaprimljenih prijava, 

na 106. sjednici odrţanoj dana 15. srpnja 2019. godine izabralo Dijanu Ţilić na petogodišnji mandat 

koji će započeti 15. rujna 2019. godine. 

 

Dana 22. srpnja 2019. godine odrţana je sjednica Etičkog povjerenstva gdje su članice Etičkog 

povjerenstva (Barbara Pahek, Iva Podhorsky Štorek i Mirjana Mate-Ellö) sa 2 glasa ZA donijele 

odluku da predsjednica Etičkog povjerenstva i dalje bude gospoĎa Barbara Pahek. 

 

Dana 30. svibnja 2019. godine odrţana je sjednica Etičkog povjerenstva vezano za 2 prituţbe na rad 

primalja. Članice Etičkog povjerenstva su u jednom postupku po prituţbi na rad primalje, a nakon 

zaprimljenih očitovanja o dogaĎajima vezanim uz prituţbu, jednoglasno odlučile da nema dovoljno 

osnove za pokretanje disciplinskog postupka. 

Po drugoj prituţbi na rad 2 primalje u tijeku je postupak prikupljanja očitovanja od nadleţnih tijela, 

nakon čega će se Etičko povjerenstvo ponovno sastati i odlučiti o osnovanosti same prituţbe.  

 

U vremenskom periodu od veljače 2019. godine do 30. kolovoza 2019. godine u Komori je 

zaprimljeno 123 zahtjeva za osloboĎenje od plaćanja članarine. Zahtjevi se odnose na oslobaĎanje 

od plaćanja članarine po raznim osnovama. Udovoljeno je zahtjevu u 106 slučaja. 1 zahtjev se 

smatra povučenim jer isti nije bio na vrijeme nadopunjen traţenom dokumentacijom. Trenutno je u 

postupku rješavanja 5 zahtjeva a kod 11 zahtjeva se čeka upotpuna dokumentacije. 

 

Povjerenstvo je u ovom periodu pozvalo 37 članica na plaćanje zaostataka duţne članarine, te je 

većina članica i podmirila svoje obveze.  

 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU SUDA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Sud Komore je u periodu od veljače 2019. do 17. srpnja 2019. godine radio u sastavu Mirjana Mate-

Ellö – predsjednica Suda Komore, Milkica Niţić i Vera Divjak – članice Suda Komore. 

 

Kako je 17. srpnja 2019. godine isticao mandat svim prednje navedenim članicama Suda Komore 

Vijeće Hrvatske komore primalja je raspisalo Javni natječaj, te na 103. sjednici odrţanoj dana 

13.06.2019. godine na temelju zaprimljenih prijava imenovalo Veru Divjak predsjednicom Suda 

Komore, te ĐurĎicu Stokić i Katarinu Svaţić članicama Suda Komore na mandatno razdoblje od 5 

godina počevši od 18. srpnja 2019. godine. 

 

Sud Komore je u vremenskom periodu od veljače 2019. do 17. srpnja 2019. godine zaista 

intenzivno radio budući je odlučivao o Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv jedne 

članice Komore zbog teţe povrede radnih duţnosti i ugleda primaljstva.   

 

Tijekom navedenog disciplinskog postupka Sud Komore je zatraţio očitovanja primalje i ostalih 

aktera uključenih u predmetni dogaĎaj, odrţao glavnu raspravu i omogućio primalji da iznese svoju 

obranu što je ista i učinila na ročištu odrţanom dana 30. svibnja 2019. godine uz prisustvo 

branitelja.   

 

Sud Komore je tijekom ovog postupka s jednakom paţnjom ispitao i utvrdio činjenice koje terete 

primalju protiv koje se vodi postupak, jednako kao i činjenice koje joj idu u korist, te u konačnici 

donio odluku da se primalja proglasi odgovornom za povredu radnih duţnosti i ugleda primaljstva 

koja joj je stavljena na teret, te joj je izrekao ukor. 

 

 



 

 

IZVJEŠTAJ O RADU POVJERENSTVA ZA STRUČNA PITANJA I TRAJNO 

USAVRŠAVANJE 

 

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je u periodu od veljače 2019. godine do 30. 

kolovoza 2019. godine radilo u sastavu Suzana Haramina – predsjednica Povjerenstva, Banana 

Kunina i Valentina Carboni – članice Povjerenstva. 

 

Kako je 07. svibnja 2019. godine isticao mandat Predsjednici Povjerenstva Suzani Haramina i 

članici Povjerenstva Banani Kunina Vijeće Hrvatske komore primalja je raspisalo Javni natječaj, te 

na 99. sjednici odrţanoj dana 15. oţujka .2019. godine na temelju zaprimljenih prijava imenovalo 

Suzanu Haramina i Bananu Kunina na novi petogodišnji mandat s početkom od 08. svibnja 2019. 

godine.  

 

Kako je 17. srpnja 2019. godine isticao mandat i trećoj članici Povjerenstva, Valentini Carboni, to je 

Vijeće Hrvatske komore primalja raspisalo Javni natječaj i na temelju zaprimljenih prijava, na 102. 

sjednici odrţanoj dana 20. svibnja 2019. godine izabralo Valentinu Carboni na novi petogodišnji 

mandat koji je započeo 18. srpnja 2019. godine,  

 

Dana 29. srpnja 2019. godine Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje odrţalo je 

konstituirajuću sjednicu za novi mandat od 5 godina na kojem su izabrale Suzanu Haramina za 

predsjednicu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje. 

 

U vremenskom periodu od veljače 2019. do 30. kolovoza 2019. godine Povjerenstvo je zaprimilo 

12 Zahtjeva za donošenje Odluke o umanjenju broja bodova te je 7 Zahtjeva usvojeno, 1 Zahtjev je 

odbijen kao preuranjen, 1 Zahtjev je odbijen kao neosnovan te su 3 zahtjeva povučena. 

 

U vremenskom periodu od veljače 2019. do 30. kolovoza 2019. godine Povjerenstvo je zaprimilo 

23 Prijava stručne edukacije za 2019. godinu koje se prijavljuju neovisno od Plana stručnih 

sastanaka za 2019. godinu. 

 

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je zaprimilo od veljače 2019. do 30. kolovoza 

2019. godine ukupno 14 zahtjeva za provjerom znanja. Po primitku zahtjeva za provjerom znanja 

Povjerenstvo je provjeravalo formalnu ispunjenost zahtjeva te imenovalo Ispitne komisije koja se 

sastoji od 3 člana. U navedenom vremenskom periodu na provjerama znanja 5 kandidata/kinja je 

zadovoljilo, 4 kandidata/kinje nisu zadovoljile na ispitu provjere znanja, dok su 5 zahtjeva za 

provjerom znanja u trenutku sastava ovog Izvještaja u obradi. 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU POVJERENSTVA ZA STRUČNI NADZOR I KONTROLU 

KVALITETE HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja je u periodu od 

veljače 2019. do 30. kolovoza 2019. radilo u sastavu: Biserka Matok-Glavaš – predsjednica 

Povjerenstva, Sonja Kočiš Čovran i Alenka Blaţi – članice Povjerenstva. 

 

Na 99. sjednici Vijeća Komore odrţanoj 15. oţujka 2019. na novi mandat Povjerenstva za stručni 

nadzor i kontrolu kvalitete ponovno su izabrane Biserka Matok-Glavaš, Sonja Kočiš Čovran i 

Alenka Blaţi na mandat od 08. svibnja 2019. - 07. svibnja 2024.  

 



Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete je u navedenom periodu odrţalo tri sjednice: 

- 14. siječnja 2019. na kojoj su članice Povjerenstva donijele odluku o raspisivanju Javnog 

natječaja za kandidaturu za provoditelje/ice stručnog nadzora Hrvatske komore primalja u 

vremenskom periodu od 01. oţujka 2019. do 01. oţujka 2020. te usvojile tekst istog; 

- 05. veljače 2019. na kojoj su članice Povjerenstva izradile prijedlog liste primalja koje će 

provoditi stručni nadzor i kontrolu kvalitete za razdoblje od 01. oţujka 2019. do 01. oţujka 

2020.; 

- 23. svibnja 2019. na kojoj su članice Povjerenstva izabrale Biserku Matok-Glavaš za 

predsjednicu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja. 

 

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete je u periodu od veljače 2019. do 30. kolovoza 

2019. provelo sedam redovitih stručnih nadzora i to u: 

- Domu zdravlja Zagrebačke ţupanije, Zaprešić Sjever, Ginekološkoj ordinaciji dr. Elvire 

Matijević;  

- Domu zdravlja Virovitičko-podravske ţupanije, Ispostavi Orahovica, Zdravstvenoj zaštiti 

ţena Orahovica Andreja Kuzmanović Kosijer, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije;  

- Općoj bolnici Virovitica;  

- Općoj bolnici Pula;   

- Općoj bolnici Karlovac;  

- Specijalističkoj ginekološkoj ordinaciji Robert Ţivčić te  

- Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske ţupanije, Ispostava Sinj - rodilište. 

 

U navedenom periodu nije proveden niti jedan izvanredni stručni nadzor.  

 

Po provedenim nadzorima sastavljeni su zapisnici i donesena mišljenja koja su dostavljena 

odgovornim osobama, primaljama nad čijim radom je izvršen nadzor i Ministarstvu zdravstva u 

slučaju da su tijekom nadzora utvrĎene nepravilnosti iz nadleţnosti zdravstvene inspekcije. 

 

Ovdje bi ţeljeli istaknuti da je Hrvatska komora primalja dobila informaciju da je Ministarstvo 

zdravstva na temelju provedenih stručnih nadzora zatraţilo očitovanja od ustanova gdje su 

pronaĎene nepravilnosti. 

 

Sukladno Ugovoru izmeĎu Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i Hrvatske komore primalja 

od 28. veljače 2019., Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete HKP redovno krajem 

svakog mjeseca izvještava Ministarstvo zdravstva o obavljenim stručnim nadzorima, te takoĎer 

Ministarstvu zdravstva dostavlja polugodišnje i godišnje izvješće o obavljenim stručnim nadzorima. 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU RADNE SKUPINE ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH 

KVALIFIKACIJA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Radna skupina za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija Hrvatske komore primalja je u 

periodu od veljače 2019. godine do 30. kolovoza 2019. godine radila u sastavu: Erika Spirić, 

Biserka Matok - Glavaš i Sonja Kočiš Čovran. 

 

U periodu od veljače 2019. godine do 30. kolovoza 2019. godine zaprimljeno je ukupno 5 zahtjeva 

za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije. U dva postupka za priznavanje inozemnih stručnih 

kvalifikacija priznata je kvalifikacija i to za 2 prvostupnice primaljstva prema općem sustavu 

priznavanja. U postupku rješavanja su 3 zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije. 

Postupci koji su u rješavanju odnose se na drţavljane trećih drţava, a provode se prema općem 

sustavu priznavanja. 



 

Dana 02.04.2019. godine organizirana je tribina na temu "Priznavanje inozemnih stručnih 

kvalifikacija u Republici Hrvatskoj u biomedicinskim znanostima“ na inicijativu Agencije za 

znanost i visoko obrazovanje i Hrvatske komore dentalne medicine. Osnovni cilj tribine je bio 

skretanje pozornosti na probleme koje komore u zdravstvu imaju u postupcima priznavanja 

inozemnih stručnih kvalifikacija. Na tribini su sudjelovale, Erika Spirić, članica Radne skupine za 

priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija Hrvatske komore primalja i Snjeţana Paklec dipl. iur., 

zaposlenica Hrvatske komore primalja. U nastavku Vam donosimo probleme s kojima se Radna 

skupina za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija susreće u svom radu i teme koje su 

prezentirane ne gore navedenoj tribini. 

 

Na predmetnoj tribini gospoĎa Erika Spirić je istaknula kako Hrvatska komora primalja nema 

mnogo zahtjeva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija te stoga nema niti većih problema 

kod samih postupaka priznavanja. Navela je takoĎer kako je Komora u razdoblju od početka 

primjene Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija 

(„Narodne novine“, broj 82/15) (datum primjene 01.08.2015. godine) i prijenosa ovlasti za 

priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, provela ukupno 14 postupaka priznavanja, od čega se 

u devet postupaka radilo o postupku priznavanja kvalifikacija za prvostupnice primaljstva i to 

većinom iz trećih zemalja. 

 

GospoĎa Erika Spirić upoznala je prisutne o načinu rada Radne skupina za priznavanje inozemnih 

stručnih kvalifikacija Hrvatske komore primalja te naglasila kako uvijek u postupcima priznavanja 

inozemne stručne kvalifikacije za prvostupnice primaljstva Radna skupina traţi od podnositeljica 

dostavu obrazovnog programa koji onda šalje na katedre Fakulteta zdravstvenih studija, Sveučilišta 

u Rijeci ili Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija radi usporedbe. Ukoliko 

postoje manja odstupanja od školovanja u RH i školovanja u zemlji iz koje dolazi podnositeljica 

zahtjeva, iste se upućuju na ispit provjere kompetentnosti. Budući da se radi o podnositeljicama 

zahtjeva koje su godinama radile u struci u zemlji iz koje dolaze, nemaju poteškoća prilikom 

polaganja ispita u RH. Isto tako, vrlo dobro govore hrvatski jezik jer su najčešće u RH došle radi 

sklapanja braka i zasnivanja obitelji.  

 

GospoĎa Erika Spirić istaknula je da sve veći broj prvostupnica primaljstva završavaju studij u 

Mostaru. Njihov program je potpuno identičan programu (na papiru) koji se izvodi na Fakultetu 

zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci te Hrvatska komora primalja nema niti jedan razlog 

posumnjati u to da se programi razlikuju u broju sati, odraĎenoj praksi ili nekoj drugoj stavci, čak 

su i neki profesori koji predaju na fakultetu u Rijeci i Mostaru isti.  

 

GospoĎa Erika Spirić je istaknula da je Hrvatska komora primalja provela 4 postupka priznavanja 

kvalifikacija prema načelu općeg sustava priznavanja za podnositeljice zahtjeva koje su završile 

prvostupništvo u Mostaru. Podnositeljice nisu pristupale ispitu provjere kompetentnosti meĎutim, 

nakon priznavanja kvalifikacije od strane Komore upućene su sukladno Zakonu o reguliranim 

profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 82/15) i 

Pravilniku o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj 

89/13) koji reguliraju priznavanje na Ministarstvo zdravstva koji odlučuje o njihovom 

pripravničkom staţu i polaganju drţavnog stručnog ispita. Komora nema povratne informacije što 

Ministarstvo zdravstva čini u takvim slučajevima odnosno nema informaciju jesu li prvostupnice 

primaljstva u obvezi odraditi pripravnički staţ. 

 

Ono što je bitno naglasiti je to da Komora izdavanjem Odobrenja za samostalan rad jamči da 

prvostupnica moţe samostalno obavljati kompetencije koje su joj dodijeljene Zakonom o 

primaljstvu a to je meĎu ostalima i samostalno voĎenje fiziološkog poroda.  

 



Drugi problem je u tome što nemamo dovoljno studija Primaljstva u RH. U razgovoru sa 

prvostupnicama primaljstva koje se odlučuju na studiranje u Mostaru, saznajemo da bi one vrlo 

rado studirale u RH (radi se najčešće o drţavljankama RH sa područja Dubrovačko-neretvanske 

ţupanije) da se otvori studij npr. u Dubrovniku. Fakultet u Mostaru im je bliţi u odnosu na fakultet 

u Splitu, isto tako fakultet primaljstva u Splitu raspisuje vrlo malo mjesta za upis. 

 

U RH imamo samo 260 prvostupnica primaljstva a u zdravstvenom sustavu ih je potrebno zaposliti 

barem još 111 (prema istraţivanju koje je provela Komora primalja tijekom 2018. godine) s tim da 

ih je na zavodu za zapošljavanje prijavljeno samo 13. 

 

Komora se već godinama zalaţe i radi na tome da se otvori studij Primaljstva u Zagrebu i Osijeku a 

onda kasnije i u drugim dijelovima Hrvatske upravo kako naše primalje ne bi bile prisiljene odlaziti 

u Mostar na studij. 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU RADNE SKUPINE ZA PRIMALJSKU PRAKSU HRVATSKE 

KOMORE PRIMALJA 

  

Radna skupina za primaljsku praksu Hrvatske komore primalja je u razdoblju od veljače 2019. 

godine do 30. kolovoza 2019. godine radila u sljedećem sastavu Marijana Ivančić – predsjednica 

Radne skupine te Mirjana Mate – Ellö i Melani Tomas – članice Radne skupine. 

 

U razdoblju od veljače 2019. godine do 30. kolovoza 2019. godine Radna skupina za primaljsku 

praksu nije zaprimila niti jedan zahtjev za davanje mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne 

prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva koji će obavljati djelatnost 

primaljstva. 

 

U navedenom vremenskom periodu Radna skupina je aktivno sudjelovala u provoĎenju e-

savjetovanja vezano za Nacrt plana zdravstvene zaštite u dijelu koji se odnosi na privatnu praksu. 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU STRUČNOG VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

  

Stručno vijeće Hrvatske komore primalja je u periodu od veljače 2019. do 30. kolovoza 2019. 

godine radilo u sastavu Banana Kunina, bacc. obs., Sonja Kočiš Čovran bacc. obs., Teuta Grdinić, 

bacc. obs., Monika Grgić, bacc. obs. i ĐurĎica Stokić, bacc. obs.  

 

U gore navedenom periodu nije bilo potrebe za odrţavanjem sjednice Stručnog vijeća Hrvatske 

komore primalja. 

________________________________________________________________________________ 

 

IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Nadzorni odbor Hrvatske komore primalja je u razdoblju od veljače 2019. godine do 30. kolovoza 

2019. godine radio u sastavu: Ana Mahnet - predsjednica Nadzornog odbora Komore, Edita Škunca 

i Bruna Markovski – članice Nadzornog odbora Komore. 

 

U razdoblju od veljače 2019. godine do 30. kolovoza 2019, odrţana je jedna sjednica Nadzornog 

odbora 02. kolovoza 2019. godine: 

- na sjednici odrţanoj dana 02. kolovoza 2019. godine Nadzorni odbor Komore je pregledao 



cjelokupno novčano poslovanje Hrvatske komore primalja za vremenski period od 

01.01.2019. do 30.06.2019. godine. Navedenoj sjednici Nadzornog odbora Komore 

prisustvovala je blagajnica Komore Blaţenka Rafaj koja je članicama Nadzornog odbora 

Komore dostavile na uvid svu potrebnu dokumentaciju kao i dodatna pojašnjenja. 

 

Nadzorni odbor Komore je na navedenoj sjednici pregledao sve račune, plaće zaposlenika, prihode i 

rashode (temeljem ugovora i sl.) koji se odnose na prednje navedeni vremenski period te utvrdio da 

nema nepravilnosti u financijskom poslovanju Komore, odnosno: 

 

- da su sve uplate i isplate novčanih gotovinskih sredstava evidentirane kroz blagajničke 

izvještaje uz odgovarajuću dokumentaciju te 

- da se dokumentacija o plaćanjima virmanskim nalozima preko bankovnog računa Komore 

nalazi u arhivi Komore. 

________________________________________________________________________________ 

 

Veselimo se Vašem dolasku i radujemo se zajedničkom druţenju u Poreču.    

 

Predsjednica Hrvatske komore primalja 

                                                                                            Barbara Finderle, bacc. obs. 

 


