IZVJEŠTAJI O RADU POVJERENSTAVA I SUDA HRVATSKE KOMORE
PRIMALJA ZA VREMENSKI PERIOD OD 15.02.2014. – 01.05.2014. GODINE
1.) IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA
Vijeće Hrvatske komore primalja je u razdoblju od 15.02.2014.-01.05.2014. radilo u
neizmijenjenom sastavu: Božena Bjelanović, Karmen Cecarko-Vidović, Ksenija Šalov,
Silvija Würth i Neda Davidović – članice Vijeća, Marijana Ivančić – zamjenica predsjednice
Vijeća i Erika Spirić – predsjednica Vijeća. Održalo je 1 sjednicu u živo i 3 on-line sjednice.
Dana 13.03.2014. održana je 69. on – line sjednica Vijeća na kojoj se odlučivalo o
žalbi N.Ž. vezano za oslobođenje od plaćanja članarine. Potvrđena je odluka Etičkog
povjerenstva. Odlučeno je isto tako da se van snage stavlja odluka Vijeća o naknadi troškova
korisnika prava na pristup informacijama od 09. srpnja 2013., te donesena odluka da se svi
postupci po zahtjevima opravu na pristup informacijama koji su u tijeku dovrše sukladno
kriterijima donesenim po Povjerenici za informiranje.
Dana 31.03.2014. održana je 70. on-line sjednica Vijeća na kojoj je jednoglasno
odlučeno da će se iduća sjednica Skupštine HKP održi dana 12.05.2014. u Rijeci. Isto tako
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o objavi oglasa za kandidaturu za dopredsjednice HKP.
Dana 11.04.2014. održana je 71. sjednica Vijeća Hrvatske komore primalja gdje je
raspravljeno i odlučeno da će se i u 2014. godina nastavljati isplaćivati jednokratna novčana
pomoć za članice Komore iz financijskih sredstava Komore za 2014. godinu.
Obzirom na kritike koje su upućene na prošloj sjednici Skupštine vezano za nejasno
prezentiran Godišnji financijski izvještaj nakon kraće rasprave, zaključeno je da će se
zatražiti izrada transparentnijeg pojašnjenja financijskog izvješća te da će isti biti dostavljen
članicama Skupštine. Usvojen je i prijedlog tajnika Komore o Izmjenama i dopunama Statuta
u koji bi se uvrstilo nakladništvo i izdavaštvo čime bi se omogućila direktna prodaja
Primaljskog priručnika od strane Komore, nakon isteka Ugovora s 24 sata d.o.o. Članice
Vijeća odredile su sadržaj Poziva za sjednicu Skupštine, odlučeno je da će sjednici Skupštine
koja će se održati 12.05.2014. prisustvovati javni bilježnik te će se ista i snimati. Vijeće je
donijelo i odluku o osnivanju neovisne radne skupina za provjeru natječajne dokumentacije
koja će pregledati dokumentaciju i pripremiti istu za Vijeće. Članice Vijeća su isto tako
donijele odluke o sadržaju oglasa za kandidaturu za Predsjednika/cu Komore, članova/ica
Vijeća Komore i članova/ica Nadzornog odbora.
Vezano za zahtjev za dostavu informacija o izvještaju o radu Povjerenstva za stručni
nadzor i kontrolu kvalitete koju je zatražila primalja B.S. a koji se svake godine šalje
Ministarstvu zdravlja odlučeno je da će se isti dostaviti ovlaštenici na pristup informacijama
uz naplatu stvarnog materijalnog troška sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade
stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija .

Dana 18.04.2014. održana je 72. on-line sjednica Vijeća na kojoj je Vijeće je donijelo
zaključak o razrješenju dviju Dopredsjednica Hrvatske komore primalja Deane Švaljug i
Slavice Adžije te izabralo dvije nove Dopredsjednice Hrvatske komore primalja; Suzanu
Haraminu i Maju Rečić.
Donesena je odluka o objavi natječaja za Etičko Povjerenstvo, Povjerenstvo za
stručna pitanja i trajno usavršavanje i Povjerenstvo za stručni nadzori kontrolu kvalitete.
Vijeće je isto tako donijelo odluku o podnošenju prijava Etičkom povjerenstvu zbog kršenja
Etičkog kodeksa primalja na sjednici skupštine Hrvatske komore primalja.
Predsjednica Vijeća
Erika Spirić

2.) IZVJEŠTAJ O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA
Etičko povjerenstvo je u ovom periodu radilo u neizmijenjenom sastavu, Petra
Debeljak i Monika Grgić - članice Povjerenstva i Ksenija Romih – predsjednica
Povjerenstva.
U vremenskom periodu od 15.02.2014. - 01.05.2014. Etičko povjerenstvo se bavilo
Zahtjevima za oslobađanje od plaćanja članarine kojih je u Komoru stiglo 64. Obrađeno je 36
zahtjeva a u obradi je 28. Na dan 01.05.2014. godine ukupno je 130 primalja oslobođeno od
plaćanja članarine.
Etičko povjerenstvo je u ovom razdoblju zaprimilo prijavu građanke M.B na rad
primalje A.L. Ovdje se radi o jako teškom slučaju koji je nažalost završio smrtnim slučajem
novorođenčeta. Isto tako Etičkom povjerenstvu, zbog kršenja odredbi Etičkog kodeksa
prijavljene su primalje E.S i K.C.-V. od primalje B.S. Sve tri prijave su u postupku rješavanja.
Predsjednica Etičkog povjerenstva
Ksenija Romih

3.) IZVJEŠTAJ O RADU POVJERENSTVA ZA STRUČNA PITANJA I TRAJNO
STRUČNO USAVRŠAVANJE
Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje HKP-a u prednje navedenom
periodu radilo je u sastavu Banana Kunina i Maja Rečić – članice Povjerenstva, te Suzana
Haramina- Predsjednica Povjerenstva.
U vremenskom periodu od 15.02.2014. - 01.05.2014. Povjerenstvo je zaprimilo 12
Zahtjeva za donošenje Odluke o umanjenju broja bodova te je 9 Zahtjeva usvojeno, 2 su
odbijena kao neosnovana a 1 Zahtjev je odbijen kao preuranjen.
Početkom godine, kao što ste bile upoznate na prošloj sjednici Skupštine, stupio je na
snagu novi Pravilnik o provjeri znanja , te smo do 01.05.2014. zaprimili 2 prijave za provjeru
znanja primalja koje se nisu u roku od 3 godine od polaganja stručnog ispita upisale u
Komoru primalja. Imenovan je ispitna komisija u sastavu Suzana Haramina, Josipa Vdović i
Biserka Matok Glavaš te će provođenje ispitnog postupka biti određeno u narednom
razdoblju.
Predsjednica Povjerenstva za
stručna pitanja i trajno usavršavanje
Suzana Haramina

4.) IZVJEŠTAJ O RADU POVJERENSTVA ZA STRUČNI NADZOR I KONTROLU
KVALITETE
Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete u vremenskom periodu od
15.02.2014. - 01.05.2014. godine radilo je u ne izmijenjenom sastavu Biserka Matok Glavaš
– predsjednica Povjerenstva, Blaženka Sumpor i Sonja Kočiš Čovran – članice povjerenstva.
Dana 06. 03. 2014. održana je sjednica povjerenstva na kojoj je uz članice
povjerenstva bio nazočan i tajnik komore Hrvoje Perinić.
Na sjednici je Povjerenstvo temeljem zaprimljenih prijava imenovalo 15 kandidata za
provoditeljice stručnog nadzora budući su iste ispunjavale uvjete propisane pravilnikom.
Dana 07. 04. 2014. zaprimljen je dopis od Ministarstva zdravlja u kojem su nas
obavijestili da su nam, jednako kao i svim ostalim komorama u zdravstvu, sredstva za
provedbu stručnih nadzora za 2014. godinu ukinuta zbog trenutne financijske situacije. U
dopisu napominju da će sredstva za provedbu stručnih nadzora u skladu s raspoloživim
sredstvima planirati za slijedeću godinu.
Predsjednica Povjerenstva za stručni
nadzor i kontrolu kvalitete
Biserka Matok-Glavaš

5.) IZVJEŠTAJ O RADU POVJERENSTVA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH
KVALIFIKACIJA
Povjerenstvo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u razdoblju od 15.02.
2014. - 01.05.2014. radilo u nepromijenjenom sastavu: Predsjednica Povjerenstva- Deana
Švaljug, profesorica te članice Povjerenstva Renata Huzanić, prvostupnica primaljstva i
Željka Kuljak, prvostupnica sestrinstva.
Povjerenstvo je rješenjem od 23.04.2014. obustavio postupak priznavanja inozemne
stručne kvalifikacije podnositeljice zahtjeva Bogdane Vasiljević jer nije predujmila troškove
provođenja postupka.
Predsjednica Povjerenstva za priznavanje
inozemnih stručnih kvalifikacija
Deana Švaljug

6.) IZVJEŠTAJ O RADU SUDA KOMORE
Sud Komore je u razdoblju od 15.02.2014.-01.05.2014. radilo u neizmijenjenom
sastavu, predsjednica Suda Vera Divjak i članice Suda-Vesna Bednjanić i Gordana Kucljak.
Pred Sudom Komore trenutno je u tijeku 18 disciplinskih postupaka gdje se primalje
terete za lakše i teže povrede odredbi Pravilnika o disciplinskim postupcima.
Predsjednica Suda Komore
Vera Divjak

