
 

 

 

IZVJEŠTAJ 

POVJERENSTVA ZA STRUČNI NADZOR I KONTROLU KVALITETE 

ZA VREMENSKI PERIOD OD 01.10.2013. - 15.02.2014. GODINE 

 

 Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete u vremenskom periodu od 01. 

listopada 2013. do 15. veljače 2014. godine radilo je u neizmijenjenom sastavu Biserka 

Matok Glavaš – predsjednica Povjerenstva, Blaženka Sumpor i Sonja Kočiš Čovran – članice 

povjerenstva.  

 Dana 05. listopada 2013. godine održan je sastanak Povjerenstva zajedno sa 

blagajnicom i odvjetnicom Komore, na kojem su donesene Smjernice za kvalitetnije 

provođenje daljnjih stručnih nadzora i donesene odluke o provođenju ukupno sedam stručnih 

nadzora do kraja 2013. godine.  

 Dana 17. prosinca 2013. godine održana je sjednica Povjerenstva na kojoj je donesen 

Godišnji plan redovitog stručnog nadzora za 2014. godinu kojim je predviđeno 8 redovitih 

stručnih nadzora u ginekološkim ordinacijama i 2 redovita stručna nadzora u bolnicama. 

Godišnji plan redovitog stručnog nadzora za 2014. godinu izrađen je u skladu s visinom 

predviđenih sredstava iz Državnog proračuna. Ukoliko će Komori biti dostavljeni veći iznos 

sredstava Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete naknadno će uskladiti doneseni 

Godišnji plan. Stručni nadzor će se obavljati u ginekološkim ordinacijama i bolnicama, po 

sistemu slučajno odabrane primalje. 

 Godišnji plan stručnih nadzora za 2014. godinu nalazi se na službenim web 

stranicama Hrvatske komore primalja. 

 Od 01. listopada do 31. prosinca 2013. godine provedeno je ukupno šest stručnih 

nadzora od čega jedan izvanredni stručni nadzor i pet redovitih stručnih nadzora. 

Izvanredni stručni nadzor proveden je: 

 dana 30. prosinca 2013. godine u Specijalističkoj ginekološkoj ambulanti Danijel 

Šeba, dr. med. u Zagrebu. 

Redoviti stručni nadzori provedeni su: 

 dana 24. listopada 2013. godine u Specijalističkog ginekološkoj ambulanti DZ 

Zagrebačke županije, Ispostava Velika Gorica, 

 dana 08. studenog 2013. godine u Specijalističkoj ginekološkoj ambulanti DZ 

Koprivničko - križevačke županije u Križevcima, 



 

 dana 25. studenog 2013. godine u Poliklinici za ginekologiju, porodništvo i 

onkologiju dr. Laušin u Osijeku, 

 dana 26. studenog 2013. godine u Specijalističkoj ginekološkoj ambulanti dr. Sanja 

Šota u Vinkovcima, 

 dana 27. studenog 2013. godine u rodilištu OB „dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici. 

 Budući je većina stručnih nadzora provedenih u ovom vremenskom periodu izvršena 

u Domovima zdravlja željela bi istaknuti da stanje u većini ginekoloških ordinacija nije bilo 

zadovoljavajuće i da je većina mišljenja o provedenim stručnim nadzorima dostavljena 

Ministarstvu zdravlja budući je utvrđeno da se radi o povredi propisa iz nadležnosti 

zdravstvene inspekcije. Samim time pred Povjerenstvom za stručni nadzora i kontrolu 

kvalitete je veliki izazov kako bi se ustroj i način rada u ginekološkim ambulantama 

promijenio sukladno pozitivnim zakonskim propisima. 

 Izvanredni stručni nadzor je proveden u Specijalističkoj ginekološkoj ambulanti dr. 

Danijel Šeba, budući je dobivena informacija da u istoj radi primalja bez valjanog odobrenja 

za samostalni rad. Tijekom nadzora ustanovilo se da zdravstvena radnica nad čijim radom se 

trebao provesti stručni nadzor ima završenu srednju stručnu spremu za medicinsku sestru, te 

višu stručnu spremu za medicinsku sestru dispanzersko – patronažnog smjera, međutim kako 

ista nije dostavila dokaz da posjeduje valjano odobrenje za samostalni rad, Izvršno tijelo je 

donijelo odluku da o navedenom izvijesti Hrvatsku komoru medicinskih sestara i 

Ministarstvo zdravlja kako bi isti u sklopu svoje nadležnosti sa sigurnošću utvrdili ima li 

imenovana zdravstvena radnica važeće odobrenje za samostalni rad.  

 Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete je dana 01. veljače 2014 .godine, 

sukladno čl. 5. Pravilnika o stručnom nadzoru, raspisao natječaj o  provoditeljima stručnog 

nadzora  za razdoblje od 01. ožujka 2014. do 01.ožujka 2015. godine.  Nadam se da će se na 

ovaj Natječaj javiti više zainteresiranih primalja iz svih Područnih vijeća nego što je to bilo 

do sada.    

U Zagrebu,  15. veljače 2014. godine                           

 

 

 

 

                                          Predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete                                          

                                                                Biserka Matok Glavaš,  prvostupnica primaljstva                  

 

 

 

                                                       

        

  

         

 


