U Zagrebu, 24. veljače 2020. godine
IZVJEŠTAJI TIJELA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
ZA RAZDOBLJE OD PROSINCA 2019. DO VELJAČE 2020. GODINE
Poštovane članice Skupštine Hrvatske komore primalja, u nastavku dostavljamo Izvještaje tijela
Hrvatske komore primalja koji sadržavaju najvažnije aktivnosti koje su se odvijale od sjednice
Skupštine Hrvatske komore primalja održane 19. prosinca 2019. godine.
PROSINAC 2019.
- 19. prosinca 2019. održana je on line sjednica Skupštine Hrvatske komore primalja. Zapisnik sa
sjednice Skupštine objavljen je na službenoj internetskoj stranici Komore i možete ga pročitati ovdje.
- 20. prosinca 2019. održan je sastanak s dekanom te profesorima i suradnicima Veleučilišta
"Lavoslav Ružička" u Vukovaru gdje smo razgovarali o mogućnosti otvaranja stručnog
preddiplomskog studija primaljstva na navedenom Veleučilištu.
- 31. prosinca 2019. dostavili smo Ministarstvu zdravstva mišljenje na prijedlog Pravilnika o
normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti u kojem smo definirali primaljska
radna mjesta. Nadamo se da će Ministarstvo zdravstva uvažiti naše prijedloge i primjedbe obzirom
da se istima štite primalje i primaljska radna mjesta, a što je u konačnici nužno radi osiguranja što
kvalitetnije primaljske skrbi u Republici Hrvatskoj. Budući da je dana 29. siječnja 2020. Nacrt
Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti objavljen na Središnjem
portalu za savjetovanja s javnošću (e-savjetovanja) izvršili smo uvid u isti, te smo komentare Hrvatske
komore primalja stavili i na e-savjetovanje. Ministarstvu zdravstva smo ponovno uputili dopis i
apelirali da se prijedlozi HKP uvaže i da se primaljska radna mjesta zaštite te osigura primaljama da
rade unutar svojih kompetencija propisanih zakonom.
SIJEČANJ 2020.
- 2. Kongres KOKOZ-a i 4. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem
održati će se u Rovinju od 13.-15. ožujka 2020. godine. Hrvatska komora primalja će kao
suorganizator na 2. Kongresu KOKOZ-a sudjelovati s dva predavanja:
• „Djelatnost primalja kroz zakonski okvir i praksu u Republici Hrvatskoj“, predavačica:
Kristina Mikuličić, mag. iur.;
• „Ima li u primarnoj zdravstvenoj zaštiti mjesta za primalju?“, predavačice: Sonja Kočiš
Čovran, bacc.obs., mag.med.techn. i Biserka Matok-Glavaš, bacc.obs., mag.med.techn.
te smo stoga početkom siječnja aktivno radili na navedenim aktivnostima.
- 10. siječnja 2020. zaprimili smo na znanje dopis Udruge RODA upućen Ministarstvu zdravstva
povodom nedostatka ginekoloških timova u Zadru i RH. Obzirom da se u navedenom dopisu kao
jedno od rješenja navodi task shifting, odnosno omogućavanje primaljama da pružaju skrb zdravim
ženama, Hrvatska komora primalja podržala je navedeno te je Ministarstvu zdravstva uputila dopis
kojim apsolutno podržava task shifting, no i naglašava potrebu za otvaranjem
preddiplomskih/diplomskih studija primaljstva u većim gradovima u Hrvatskoj kako bi primaljama

bilo omogućeno školovanje i kako bi se s vremenom Hrvatska približila praksi razvijenih zemalja, tj.
praksi jedna primalja na jednu ženu.
- Izvršni odbor Svjetske zdravstvene organizacije proglasio je 2020. godinu „Godinom medicinskih
sestara i primalja“ te će Hrvatska komora primalja povodom obilježavanja „Godine medicinskih
sestara i primalja“ provesti javnu kampanju kako bi odala priznanje primaljama i osvijestila javnost
o njihovoj važnosti. U tu svrhu je u Komori 11. siječnja 2020. održana radionica o oblikovanju
navedene javne kampanje kojoj su prisustvovale aktivne volonterke Komore koje su svojim znanjem
i idejama uvelike doprinijele planiranju i uspješnosti kampanje.
- 17. siječnja 2020. uputili smo dopis Ministarstvu zdravstva i zatražili podršku u javnoj kampanji
koju HKP provodi povodom obilježavanja „Godine medicinskih sestara i primalja“.
- 17. siječnja 2020. uputili smo dopis Uredu UNICEF-a za Hrvatsku za podršku te je 29. siječnja
2020. održan sastanak po tom pitanju.
- 21. siječnja 2020. smo održali sastanak s predsjednikom Hrvatske komore medicinskih sestara
Marijem Gazićem, mag. med. techn. zbog suradnje i zajedničkog nastupa povodom obilježavanja
„Godine medicinskih sestara i primalja“.
- 21. siječnja 2020. održao se sastanak s predstavnicima Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u
RH koji su odlučili financijski podržati Komoru u izradi promo videa te nas pozvali na sudjelovanje
na Kongresu povodom Svjetskog dana zdravlja 06.-07.04.2020. u Zagrebu.
- 23. siječnja 2020. uputili smo dopis KOKOZ-u kako bi se na nadolazećem kongresu KOKOZ-a
obilježila i „Godina medicinskih sestara i primalja“.
- 23. siječnja 2020. obratili smo se Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku za podršku u obilježavanju
„Godine medicinskih sestara i primalja“ te dana 13. veljače 2020. održali sastanak s predsjednicom
Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku doc.dr.sc. Ines Strenja, dr. med. i upoznali ju s problematikom
u primaljstvu (nepostojanje studija primaljstva u svim većim gradovima u RH i Zagrebu, nepostojanje
primaljskih lista, kompetencijama primalja i primaljskim radnim mjestima…). Gospođa doc.dr.sc.
Ines Strenja, dr. med. izrazila je interes za pomoć primaljstvu i organiziranje tematske sjednice pri
Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku o sestrinstvu i primaljstvu.
- 27. siječnja 2020. obratili smo se budućoj prvoj dami RH doc.dr.sc. Sanji Musić Milanović, dr. med.
za podršku u obilježavanju „Godine medicinskih sestara i primalja“ te predložili da našoj inicijativi
bude ambasadorica.
VELJAČA 2020.
- 03. veljače 2020. čestitali smo novom ministru zdravstva izv. prof. dr. sc. Viliu Berošu na
preuzimanju dužnosti te zamolili za održavanje zajedničkog sastanka.
- 04. veljače 2020. obratili smo se Feminističkom kolektivu fAKTIV obzirom da promiču socijalna
prava žena te se zalažu za reproduktivna i seksualna prava žena. Dana 17. veljače 2020. održao se
sastanak s fAKTIV-om na kojem su predstavnice HKP predstavile kampanju „Upoznaj primalje“ i
niz aktivnosti koje Komora planira povodom „Godine medicinskih sestara i primalja“.
- 04. veljače 2020. obratili smo se načelniku Općine Vir, gospodinu Kristijanu Kapoviću, kako bi
zatražili pomoć u organizaciji trudničkih tečajeva na Viru koje bi držale primalje.
- 10. veljače 2020. obratili smo se Gradskom uredu za zdravstvo Grada Zagreba za podršku i suradnju
oko organizacije trudničkih tečajeva/radionica koje bi se održavale online te bi bile namijenjene
ženama, klijenticama, trudnicama i drugim zainteresiranim dionicima koji žive u ruralnim područjima
i otocima kako bi sve trudnice u Hrvatskoj imale istu dostupnu kvalitetnu primaljsku skrb jer često
ako trudnice ne žive u većim gradovima nemaju iste mogućnosti. Dana 17. veljače održan je sastanak
u Gradskom uredu za zdravstvo na kojem su predstavnice HKP predstavile kampanju „Upoznaj

primalje“ koja se provodi u sklopu „Godine medicinskih sestara i primalja“ te u sklopu iste predstavile
jednu od aktivnosti, organizaciju trudničkih tečajeva/radionica koje bi se održavale online te bi bile
namijenjene ženama, klijenticama, trudnicama i drugim zainteresiranim dionicima koji žive u
ruralnim područjima i otocima. Zamjenica pročelnika za zdravstvo Mirela Šentija Knežević izrazila
je veliku podršku i otvorena je za daljnju suradnju oko izrade online trudničkog tečaja te za
promicanje dojenja u RH. Ujedno smo dogovorili suradnju i sudjelovanje za važna pitanja koja se
tiču promocije dojenja u RH.
- 10. veljače 2020. uputili smo dopis Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te zamolili da nas izvijeste
u kojoj je fazi otvaranje studija primaljstva i postupak akreditacije programa studija primaljstva.
Također, primijetili smo da je organiziran program usavršavanja za operacijske medicinske sestre –
instrumentarke, no program mogu upisati polaznici sa završenim preddiplomskim studijem
sestrinstva, obzirom na navedeno napomenuli smo da prvostupnice primaljstva također rade u
operacijskim salama, pogotovo na odjelima ginekologije i opstetricije te da bi istima trebalo biti
omogućeno i dostupno usavršavanje i doškolovanje putem prednje navedenog programa te zamolili
da uvjet upisa glasi: „završenim preddiplomskim studijem sestrinstva/primaljstva“.
- 13. veljače 2020. je održan sastanak u udruzi RODA na kojem su predstavnice Komore predstavile
kampanju „Upoznaj primalje“ koja se provodi u sklopu „Međunarodne godine medicinskih sestara i
primalja.“ Predstavnice RODA su izrazile Komori podršku i suradnju.
- 14. veljače 2020. izrađen je konačni dokument detaljnih kompetencija primalja na svim razinama te
poslan na tiskanje. Isti će se tiskati u obliku knjižice te će biti dostavljen svim rodilištima u RH.
- ažurirane primaljske liste su konačne te će se iste u što kraćem roku dostaviti Ministarstvu zdravstva
uz prijedlog Pravilnika o primaljskim listama na žurno propisivanje sadržaja i obrasca primaljske
liste, odnosno donošenje pravilnika kojim se utvrđuje isto.

IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
Vijeće HKP je u periodu od prosinca 2019. do veljače 2020. godine radilo u sastavu: predsjednica
Vijeća HKP Erika Spirić, zamjenica predsjednice Vijeća HKP Marijana Ivančić , članice Vijeća HKP
Milkica Nižić, Željka Živković, Karmen Cecarko Vidović, Teuta Grdinić i Silvija Würth.
Vijeće HKP je održalo 3 online sjednice Vijeća u periodu od prosinca 2019. do veljače 2020. godine.
Na održanim sjednicama Vijeće je, između ostalog:
-

izabralo za zamjenicu predsjednice PV Sisačko-moslavačke županije na temelju raspisanog
javnog natječaja i zaprimljenih prijava Z.B.;

-

usvojilo Zapisnike i zaključke sa sjednica Vijeća HKP;
usvojilo prijedlog Troškovnika usluga Hrvatske komore primalja;
donijelo odluku o odbijanju žalbe M.L.
usvojilo Listu primalja koje će provoditi stručni nadzor i kontrolu kvalitete za razdoblje od
01.03.2020. do 01.03.2021.

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 prosinca
2019. do veljače 2020. radilo u sastavu: Biserka Matok-Glavaš – predsjednica Povjerenstva, Sonja
Kočiš Čovran i Alenka Blaži – članice Povjerenstva.
Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete je u navedenom periodu održalo dvije sjednice:
• 11.01.2020. na kojoj je donijelo odluku o raspisivanju Javnog natječaja za kandidaturu za
provoditelje/ice stručnog nadzora Hrvatske komore primalja u vremenskom periodu od
01.03.2020. do 01.03.2021. te usvojilo tekst istog;
• 04.02.2020. na kojoj je izradilo prijedlog liste primalja koje će provoditi stručni nadzor i
kontrolu kvalitete za razdoblje od 01.03.2020. do 01.03.2021.
Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete je u periodu od prosinca 2019. do veljače 2020.
provelo dva redovita stručna nadzora i to u Općoj bolnici Varaždin i Općoj bolnici Zadar. U
navedenom periodu nije proveden niti jedan izvanredni stručni nadzor.
Sukladno Ugovoru između 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 također Ministarstvu
zdravstva dostavlja polugodišnje i godišnje izvješće o obavljenim stručnim nadzorima.
Dana 05. veljače 2020. zaključen je Ugovor između Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i
Hrvatske komore primalja kojim se utvrđuju odnosi u svezi troškova provođenja stručnih nadzora
nad radom primalja za 2020. godinu. Sukladno istom, Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu
kvalitete HKP nastavit će vršiti stručni nadzor i izvještavati Ministarstvo zdravstva o istom.

IZVJEŠTAJ O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
Etičko povjerenstvo Hrvatske komore primalja je u periodu od prosinca 2019. godine do veljače 2020.
godine radilo u sastavu: Barbara Pahek - predsjednica Povjerenstva, Iva Podhorsky Štorek i Dijana
Žilić – članice Povjerenstva.
U vremenskom periodu od prosinca 2019. godine do veljače 2020. godine u Komori je zaprimljeno
53 zahtjeva za oslobođenje od plaćanja članarine. Zahtjevi se odnose na oslobađanje od plaćanja
članarine po raznim osnovama. Udovoljeno je zahtjevu u 41 slučaju. Trenutno je u postupku
rješavanja 12 zahtjev za oslobođenje od plaćanja članarine.
Povjerenstvo je u ovom periodu pozvalo 15 članica na plaćanje zaostataka dužne članarine, te je
većina članica i podmirila svoje obveze.

IZVJEŠTAJ O RADU
USAVRŠAVANJE

POVJERENSTVA

ZA

STRUČNA

PITANJA

I

TRAJNO

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je u periodu od prosinca 2019. godine do veljače
2020. godine radilo u sastavu Suzana Haramina – predsjednica Povjerenstva, Banana Kunina i
Valentina Carboni – članice Povjerenstva.
U vremenskom periodu od prosinca 2019. do veljače 2020. godine Povjerenstvo je zaprimilo 5
Zahtjeva za donošenje Odluke o umanjenju broja bodova te je 4 Zahtjeva usvojeno, a 1 Zahtjev je
odbijen kao preuranjen.
U vremenskom periodu od prosinca 2019. do veljače 2020. godine Povjerenstvo je zaprimilo 4 Prijave
stručne edukacije za 2020. godinu koje se prijavljuju neovisno od Plana stručnih sastanaka za 2020.
godinu.
Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je zaprimilo od prosinca 2019. do veljače 2020.
godine ukupno 4 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 4 zahtjeva za provjerom znanja u trenutku
sastava ovoj Izvještaja su u obradi.
Planovi stručnih sastanaka za 2020. godinu objavljeni su 2. siječnja 2020. godine na službenim
mrežnim stanicama Hrvatske komore primalja.

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 prosinca 2019. godine do veljače 2020. godine radila u sastavu: Erika Spirić, Biserka
Matok - Glavaš i Sonja Kočiš Čovran.
Dana 04. veljače 2020. godine Radna skupina za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije održala
je sastanak sa odvjetnicom Komore Kristinom Mikuličić i zaposlenicima Ureda Komore vezano za
provođenje postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije i postupka upisa u Komoru primalja.
Na inicijativu Radne Skupine za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, Komora primalja je
započela s izradom izmjena i dopuna Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore
primalja.
U periodu od prosinca 2019. godine do veljače 2020. godine zaprimljeno je ukupno 2 nova zahtjeva
za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije. U gore navedenom razdoblju priznata je kvalifikacija
u 1 postupku i to za prvostupnicu primaljstva prema općem sustavu priznavanja. U postupku
rješavanja je 5 zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije. Postupci koji su u rješavanju
odnose se na 4 postupka koji se provode prema općem sustavu priznavanja te 1 postupku koji se
provodi po automatskom sustavu priznavanja.

IZVJEŠTAJ O RADU RADNE SKUPINE ZA PRIMALJSKU PRAKSU HRVATSKE
KOMORE PRIMALJA
Radna skupina za primaljsku praksu Hrvatske komore primalja je u razdoblju od prosinca 2019.
godine do veljače 2020. godine radila u sljedećem sastavu Marijana Ivančić, Mirjana Mate – Ellö i
Melani Tomas – članice Radne skupine.
U razdoblju od prosinca 2019. godine do veljače 2020. 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.

IZVJEŠTAJ O RADU SUDA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
Sud Komore je u periodu od prosinca 2019. do veljače 2020. godine radio u sastavu Vera Divjak –
predsjednica Suda Komore, Đurđica Stokić i Katarina Svažić – članice Suda Komore.
U gore navedenom periodu nije bilo potrebe za održavanjem sjednice Suda Hrvatske komore
primalja.

IZVJEŠTAJ O RADU STRUČNOG VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
Stručno vijeće Hrvatske komore primalja je u periodu od prosinca 2019. do veljače 2020. godine
radilo u sastavu Banana Kunina, bacc. obs., Sonja Kočiš Čovran bacc. obs., Teuta Grdinić, bacc. obs.,
Monika Grgić, bacc. obs. i Đurđica Stokić, bacc. obs.
U gore navedenom periodu nije bilo potrebe za održavanjem sjednice Stručnog vijeća Hrvatske
komore primalja.

Predsjednica Hrvatske komore primalja
Barbara Finderle, bacc. obs.

