
 

U Zagrebu, 7. travnja 2016. godine 

PREDSJEDNICAMA PODRUČNIH VIJEĆA 

HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

PREDMET: Međunarodni dan primalja 2016. 

        - Zamolba, dostavlja se 

 

Poštovane, 

 

 Dana 05. svibnja obilježava se Međunarodni dan primalja. Već tradicionalno diljem Hrvatske 

primalje obilježavaju svoj dan raznim aktivnostima. Osim okupljanja i druženja na sam Dan primalja, 

mjesec svibanj je za svaku primalju prožet posebnim duhom primaljstva. Sudjelujući u raznim događanjima 

u svrhu edukacije, informiranja i druženja, primalje imaju priliku razmijeniti iskustva, steći nova znanja i 

osnažiti svoje djelovanje.  

 

 
 

 Kako je veza primalje i žene posebno naglašena u trudnoći i pripremi za porod ove godine 

predlažemo da 05. svibnja u svim rodilištima otvorimo vrata trudnicama kako bi imale priliku upoznati 

rađaonicu i primalje. Ideja je da taj dan primalje u svim rodilištima budu na raspolaganju trudnicama, da se 

organiziraju radionice na kojima bi trudnice dobile informaciju od toga što ih čeka u rađaonici do toga što 

pripremiti za boravak u rodilištu.  



 Ovo je prilika rodiljama upoznati primalje prije poroda, pružiti mogućnost postaviti pitanja, tražiti 

savjet i informacije, što će sigurno doprinijeti boljoj pripremi za sam porod. 

 Također, na prijedlog ICM-a, pozivamo Vas na obilježavanje Dana primalja kampanjom kojom ćemo 

upoznati javnost o tome na kojim sve radnim mjestima primalje rade. Kampanju možete podržati tako što će 

te se slikati s natpisom na kojem piše da ste primalja, gdje radite i zašto volite primaljski posao, slično kao 

na fotografijama u ovom dopisu. Slike možete poslati na info@komora-primalja.hr. Sve dobivene fotografije 

objaviti ćemo na službenoj Facebook stranici Komore a neke i u drugim medijima.  

 

 
 

 Srdačno Vas molimo, ukoliko ste u mogućnosti, podržite našu inicijativu te u svojim rodilištima 

organizirate dan/e otvorenih vrata te nam se pridružite u obilježavanju Međunarodnog dana primalja. 

Podržite ovu plemenitu akciju kako bi trudnice upoznale primalje koje će biti uz njih u posebnom trenutku 

dolaska njihovog djeteta na svijet.  

 

 

S poštovanjem, 

Predsjednica Hrvatske komore primalja 

                                                                                                      Barbara Finderle, bacc. obs. 

mailto:info@komora-primalja.hr

