U Zagrebu, 26.07.2010.

ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE
MLINARSKA CESTA 38, ZAGREB
za gĎu. Maju Čičmir, Ured dekana
------------------------------------------

PREDMET: Prijedlog nastavnog plana i programa stručnog studija primaljstva
mišljenje, dostavlja se

Poštovani,
I
Vašim dopisom od dana 16. lipnja 2010. zamolili ste nas za mišljenje o potrebi osnivanja
studija te nam dostavili Prijedlog Nastavnog plana i programa stručnog studija primaljstva. Na isti
Vam se očitujemo, na način kako slijedi.
II
Sukladno čl. 24. Zakona o primaljstvu na postupak osnivanja, privremene obustave i
prestanka rada privatne prakse primalje primjenjuju se odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti. A
sukladno čl. 145. Zakona o zdravstvenoj zaštiti privatnu praksu može samostalno obavljati
zdravstveni radnik sa završenim sveučilišnim studijem pod odreĎenim uvjetima.
Zakon o zdravstvenoj zaštiti trenutno ne predviĎa mogućnost osnivanja privatne prakse primalja, ali
za očekivati je da će isti (u trenutku kada Izmjenama i dopunama zakona dozvoli tu mogućnost)
uvjetovati obavljanja privatne prakse primalja završetkom sveučilišnog, a ne stručnog studija na
veleučilištu.
III
Nadalje, sukladno preporukama ICM-a, ali i Evaluacijskom izvješću iz travnja 2008.
studenti primaljstva intergrirana znanja iz teorije i prakse moraju dobivati od drugih primalja
odnosno od osoba sa kliničkim iskustvom iz primaljstva.
Iz dostavljenog programa Studija primaljstva, naročito popisa nositelja i nastavnika stručnih
kolegija iz primaljstva razvidno je da se na Vašem popisu predavača ne nalaze osobe – predavači sa
kliničkim iskustvom iz primaljstva, a što je u suprotnosti kako sa preporukama ICM-a tako i sa
Evaluacijskim izvješćem iz travnja 2008. Stoga će, u slučaju otvaranja stručnog studija primaljstva
pri Zdravstvenom veleučilištu, studenti primaljstva biti prisiljeni svoja znanja usvajati od predavača
– "drugih zdravstvenih djelatnika". To se posebno odnosi na nositelje i nastavnike kliničkih vježbe

iz primaljske skrbi, a koji bi zbog specifičnosti profesije trebale biti isključivo primalje s
višegodišnjim iskustvom iz primaljstva.
Nadalje, mišljenja smo da otvaranjem Stručnog studija primaljstva na Veleučilištu, a ne Sveučilištu
de facto se onemogućavaju primalje u daljnjem obrazovanju iz razloga što, sukladno trenutnim
pozitivnim propisima Republike Hrvatske iz područja visokog školstva, završetkom studija koji
predlažete primalja nema mogućnost daljnjeg obrazovanja u stupnju dovoljnom da bude nositelj
stručnih kolegija studija primaljstva.
IV
Podredno, Prijedlog nastavnog plana i programa stručnog studija primaljstva ne udovoljava
zahtjevima Direktive 205/36/EC, a posebice preporuci o 4.600 nastavnih sati.
V
Slijedom prednje navedenog, nažalost, nismo u mogućnosti dati Vam pozitivno
mišljenje vezano uz Prijedlog nastavnog plana i programa stručnog studija primaljstva.

Sa štovanjem,

Dopredsjednica Hrvatske komore primalja
Deana Švaljug, prof.

Na znanje:
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

