U Zagrebu, 06. prosinca 2018. godine
IZVJEŠTAJI TIJELA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
ZA RAZDOBLJE OD SVIBNJA 2018. DO PROSINCA 2018. 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 09. svibnja 2018. godine.
SVIBANJ 2018.
- 05. svibnja 2018. smo obilježili Međunarodni dan primalja pod sloganom „Primalje utiru put
kvalitetnoj skrbi“. Komora je izradila materijale te u suradnji sa sponzorima Violeta i PreMama
duo, Alkaloid svim rodilištima u RH poslala poklon pakete, koji su sadržavali plakate i bedževe za
primalje te slinčeke, naljepnice „Beba u autu“, knjige „Moja trudnoća“ i promotivne materijale
naših sponzora kako bi se povodom našeg dana darivale majke i novorođene bebe. Međunarodni
dan primalja bio je i medijski popraćen u emisijama "Dobro jutro Hrvatska", RTL danas, "Ključ
zdravlja“ te i drugim lokalnim TV emisijama.
- 09. svibnja 2018. održana je sjednica Skupštine Hrvatske komore primalja uživo u Čakovcu.
Zapisnik sa sjednice Skupštine objavljen je na službenoj internetskoj stranici Komore i možete ga
pročitati ovdje.
- Od 10. - 12. svibnja 2018. godine u Čakovcu, Hotelu Park održao se XLII. Simpozij Hrvatske
udruge za promicanje primaljstva pod nazivom „Samostalnost - izazov ili potreba". Simpozij je
sadržavao pregršt zanimljivih i poučnih predavanja te i jedno od obaveznih predavanja,
„Zakonodavstvo u primaljstvu“. Komora je povodom Simpozija HUPP-a predsjednicama
Područnih vijeća u znak zahvale za aktivno sudjelovanje u radu Komore poklonila kotizacije, koje
su, ukoliko nisu bile u mogućnosti prisustvovati, mogle prenijeti na svoje zamjenice ili predstavnice
Područnog vijeća.
- kao što ste obavješteni na prethodnoj sjednici Skupštine HKP, dana 18. travnja 2018. godine
uputili smo pismo indikativnog iskaza interesa za Operativni program "Učinkoviti ljudski
potencijali za razdoblje 2014.-2020." za projekt pod nazivom „Kontinuirano dodatno neformalno
usavršavanje primalja iz područja primaljske skrbi“. Ministarstvo zdravstva nas je 15. svibnja
izvijestilo da je projekt stavljen na rezervnu listu te da se vrše pregovori s Ministarstvom rada i
mirovinskog sustava u svrhu osiguravanja dodatnih financijskih sredstava kako bi se širem krugu
dionika u sustavu zdravstva omogućilo financiranje projektnih ideja iz Europskog socijalnog fonda.
Također su nas izvijestili da ćemo biti obaviješteni o ishodu kao i svi ostali koji se nalaze na
rezervnoj listi u skladu s načelom jednakog postupanja.
- Europsko udruženje primalja - EMA (European Midwives Association), čiji je Komora član već
dugi niz godina, podržala je prijedlog Twinning projekta između Češke komore primalja i Hrvatske
komore primalja. Povodom Twinning projekta predstavnici HKP-a otputovali su u Češku kako bi
razmijenili znanja i iskustva. Na Kongresu Češke komore primalja održanog 19. svibnja 2018. u
Pardubicama održali smo predavanje pod nazivom „Primaljstvo u Hrvatskoj“. Predavanje je
potaknulo raspravu i razmjenu znanja i iskustva obiju Komora. Dogovoreno je da će nas
predstavnici Češke komore primalja posjetiti, čemu se posebno veselimo.
- 21. svibnja 2018. predsjednica Hrvatske komore primalja izabrana je na mjesto članice Borda-a
ELACTA-e na konferenciji u Rotterdamu. ELACTA je krovna organizacija svih IBCLC udruga u
Europi i predstavlja profesionalnu skrb oko dojenja, skrbi za majke i djecu te njihovo zdravlje.

žig Hrvatske komore primalja je rješenjem Državnog zavoda za
intelektualno vlasništvo registriran te se osigurava Hrvatskoj komori primalja isključivo pravo na
usluge koje su njime obilježene.
- 25. svibnja 2018. obaviješteni smo od strane Ministarstva zdravstva da je predstavnik Komore
imenovan u Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
obveznom zdravstvenom osiguranju. Na sastancima, koji su se održavali sve do listopada 2018.
godine predstavnici Hrvatske komore primalja su aktivno sudjelovali, međutim svi naši prijedlozi,
nažalost, nisu usvojeni.
LIPANJ 2018.
- 08. lipnja 2018. Predsjednica Komore primalja nazočila je obilježavanju 60. obljetnice rada
Medicinske škole u Varaždinu koja ima dugogodišnju tradiciju školovanja primalja. Prva generacija
primalja izašla je iz te škole još davnih 80-ih godina kada je u Varaždinu bio kronični nedostatak
primalja. Od tada je školovano nekoliko generacija primalja. Važno je istaknuti da je navedena
škola jedna od rijetkih koja je uvijek nastojala osigurati da primalje educiraju primalje. Primalje su
u Varaždinu uvijek učile od primalja i to puno prije Direktive EU i europskih preporuka za
školovanje primalja. Primalje školovane u Varaždinu su vrijedne, pouzdane, svuda hvaljene i dobro
prihvaćene, a to je najbolji pokazatelj koliko je važno dobro obrazovanje.
- 15. lipnja 2018. godine Ured Komore preseljen je na novu adresu Ulica grada Mainza 11, Zagreb.
Iz navedenog razloga Ured Komore nije radio za osobni prijem članova/ica u periodu od 11. –
15.06.2018. o čemu je stavljena obavijest na službenu internetsku stranicu Komore, no djelatnici
Komore su bili dostupni članovima/icama na mobitelima Komore.
SRPANJ 2018.
- 09. srpnja 2018. Komora je opetovano pristupila izradi i objavi na e-savjetovanje Prijedloga
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja iz razloga promjene sjedišta
Ureda Komore. Naime, trenutno u Statutu HKP u čl. 2. st. 4. stoji da se sjedište Komore nalazi u
Zagrebu, na adresi Kutnjački put 2A te je isto potrebno službeno izmijeniti budući da je Ured
Komore preseljen. Iz tog razloga ćete na ovoj online sjednici Skupštine Komore, 13. prosinca
2018., glasovati ponovno o usvajanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske
komore primalja
- 19. srpnja 2018. održan je sastanak s E. B. po pitanju Strateškog plana Hrvatske komore primalja.
Na sastanku je odlučeno da će se Strateški plan HKP, koji je određen za period od 2016. – 2018.
godine, revidirati za naredni period od samo 1 godine (tj. do 2019. godine).
KOLOVOZ 2018.
- s obzirom na medijske natpise u vezi porođaja u ambulanti Hitne medicinske pomoći u Makarskoj
te slučajeva slične naravi (kao npr. porođaj u helikopteru), Komora je objavila na službenu
internetsku stranicu priopćenje po tom pitanju. Isto možete pročitati ovdje.
RUJAN 2018.
- od 05. - 08. rujna 2018. održavao se XXVI Europski kongres perinatalne medicine u St.
Petersburg-u, Rusija. Na istom su aktivno sudjelovale naše primalje te održale predavanje o
razlikama u djelatnosti primaljstva u Europi i predavanje o utjecaju inicijative „Baby friendly
hospital“ na djelovanje zdravstvenih djelatnika po pitanju porođaja i dojenja.
- 12. rujna 2018. godine Komora je povodom preseljenja organizirala otvorenje novog poslovnog
prostora te pozvala putem Facebooka i službene internetske stranice sve kolege/ice i suradnike koji
su se rado odazvali i družili u novom prostranom prostoru.

LISTOPAD 2018.
- od 05. - 06. listopada 2018. održavao se EMA sastanak u Ateni, Grčka. Predsjednica Komore je
kao delegat EMA-e i članica EMA Board-a prisustvovala istom, a primalje Biserka Matok-Glavaš i
Sonja Kočiš Čovran prisustvovale su sastanku u sklopu twinning projekta s Češkom komorom
primalja, koji je sufinancirala EMA. Primalje Biserka Matok-Glavaš i Sonja Kočiš Čovran su
održale predavanje o dosadašnjim aktivnostima u sklopu Twinning projekta između Hrvatske
komore primalja i Češke komore primalja te podnijele izvještaj o počecima Twinning projekta,
općim i specifičnim ciljevima, aktivnostima te razlikama u radu Hrvatske komora primalja i Češke
komore primalja.
- 18. listopada 2018. poslali smo Predsjednici RH gospođi Kolindi Grabar – Kitarović zamolbu za
održavanje sastanka kako bismo ju upoznali sa statusom primaljstva u RH. Već smo se u par navrata
obratili Predsjednici RH sa istom zamolbom te se nadamo skorom sastanku.
- 26. listopada 2018. dopisom smo se obratili Ministarstvu znanosti i obrazovanja kako bismo im
ukazali na važnost osnivanja preddiplomskog studija primaljstva u Zagrebu i diplomskih studija
primaljstva u RH i zamolili da poduzmu adekvatne korake da se navedeni studiji otvore.
- 30. listopada 2018. poslali smo dopis UNICEF-u kako bismo ukazali na odstupanja u pojedinim
rodilištima koja su sudjelovala u projektu „Rodilišta - prijatelji majki i djece“. Naime, voditelji tima
primaljske skrbi trebale bi biti prvostupnice primaljstva, a to nije slučaj u svim rodilištima.
- nastavljamo s dopisima upućenim Ministarstvu zdravstva po pitanju propisivanja sadržaja i
obrasca primaljskih lista, odnosno donošenja pravilnika kojim se utvrđuje isto. Kao što i znate
Komora još od 2014. godine nadležnom ministarstvu redovito šalje dopise i požurnice, no budući
da Ministarstvo zdravstva, iako ima zakonsku obavezu, još uvijek nije donijelo pravilnik kojim bi
utvrdilo sadržaj i obrazac primaljskih lista, Komora je izradila prijedlog Pravilnika o primaljskim
listama te će isti dostaviti navedenom ministarstvu.
- 31. listopada 2018. poslali smo dopis po pitanju otvaranja diplomskog studija primaljstva u
Čakovcu. Dana 05. studenog 2018. zaprimili smo odgovor da je dopis zaprimljen i da načelno
zainteresiranost za otvaranje navedenog studija postoji te da će nam se naknadno javiti za
pojedinosti.
- 31. listopada 2018. Hrvatska komora primalja objavila je priopćenje u vezi akcije
#prekinimošutnju. Isto možete pročitati ovdje.
STUDENI 2018.
- 02. studenog 2018. Komora je svim rodilištima u RH poslala dopis kojim traži dostavu podatka o
potrebi zapošljavanja primalja-asistenata/ica i prvostupnika/ica primaljstva. Komora će o
prikupljenim podacima obavijestiti Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo znanosti i obrazovanja s
ciljem poticanja zapošljavanja primalja te s ciljem otvaranja preddiplomskih i diplomskih studija
primaljstva diljem Republike Hrvatske. Komora na redovnoj bazi objavljuje na web stranici
natječaje za radna mjesta primalja.
- kao što smo vas i prethodno obavještavali, još 17. listopada 2016. održan je sastanak s dekanom
Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i njegovim suradnicima na kojem se razgovaralo o potrebi i
mogućnosti otvaranja studija primaljstva u Zagrebu: redovnog, izvanrednog te bridging programa
za primalje. Dekan Zdravstvenog veleučilišta iskazao je veliki interes za sve programe, posebice za
izvanredni studij primaljstva. Stoga Komora redovito šalje upite kako bismo saznali u kojoj je fazi
otvaranje spomenutog studija. Prema zaprimljenim informacijama od 01. listopada 2018.,
Povjerenstvo za izradu studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Primaljstvo izradilo je
studijski program te je isti u rujnu 2018. godine upućen članovima Povjerenstva za recenziju
studijskog programa, te se o istome još mora očitovati Povjerenstvo za nastavu. Nakon pozitivnog
mišljenja povjerenstva, izrade studije opravdanosti te odluke Stručnog vijeća, program će biti
upućen u postupak akreditacije pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Zdravstveno
veleučilište Zagreb nas je 13. studenog 2018. izvijestilo da je jedan recenzent odgovorio na program
studija Primaljstvo te da se čeka odgovor još dva recenzenta, a nakon njihovih korekcija će, uz
elaborat o izvedivosti programa, isti biti upućen u Agenciju za znanost i visoko obrazovanje.

- 05. studenog 2018. godine opetovano smo Ministarstvu zdravstva poslali zamolbu da u Pravilnik o
specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara dodaju odredbu prema
kojoj bi i drugi zdravstveni djelatnici (primalje) imali mogućnost specijalističkog usavršavanja.
- 07. studenog 2018. održan je sastanak u Hrvatskoj liječničkoj komori na temu 1. Kongresa
KOKOZ-a koji će se održati u Rapcu od 22. – 24. ožujka 2019. godine. Hrvatska komora primalja
je za navedeni Kongres predložila sljedeće teme predavanja:
1. Priziv savjesti u primaljstvu
2. Usporedba primaljske djelatnosti kroz zakonske okvire i praksu
Više informacija o navedenom Kongresu ćemo imati naknadno te ćemo Vas pravovremeno
obavijestiti o istome.
- 07. studenog 2018. potpisali smo već treću godinu za redom Ugovor o poslovnoj suradnji s
HKMS kojim se obje Komore obvezuju na priznavanje stručnog usavršavanja članu svoje Komore
u organizaciji druge Komore.
- 13. studenog 2018. održan je sastanak s predstavnicima Libertas međunarodnog sveučilišta u vezi
otvaranja studija primaljstva. Predstavnici Libertasa su na sastanku iskazali interes za otvaranje
redovnog i izvanrednog sveučilišnog preddiplomskog studija 2020. godine, a zatim i diplomskog
studija 2021. godine uz napomenu da će konačnu odluku vezanu uz otvaranje predmetnih studija
donijeti početkom 2019. godine.
- Komora je u više navrata tražila bolnice u RH da dostave svoje Pravilnike o unutarnjem ustroju i
sistematizaciji radnih mjesta te ih redovito upozoravamo na neusklađenosti njihovi pravilnika sa
Zakonom o primaljstvu. Naime, pojedini poslodavci za radna mjesta voditelja tima primaljske skrbi
sklapaju ugovore s prvostupnicama sestrinstva, umjesto s prvostupnicama primaljstva. O
navedenom smo također obavijestili i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada.
- 13. studenog 2018. izašlo je online izdanje Primaljskog vjesnika br. 25, a možete ga pročitati
ovdje. Radovalo bi nas kada biste i Vi podijelile s nama svoja iskustva i znanje kroz rad u
Primaljskom vjesniku. Te Vas stoga molimo da pošaljete svoje radove na naš e-mail primaljskivjesnik@komora-primalja.hr. Objavljeni radovi će se bodovati sukladno Pravilniku o sadržaju,
rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih
asistenata, prvostupnika/ca primaljstva i magistra primaljstva.
- 14. studenog 2018. u Narodnim novinama je objavljen Zakon o zdravstvenoj zaštititi („Narodne
novine 100/2018) prema kojem se u najbitnijem navodi u čl. 30. st. 2. primaljska skrb kao djelatnost
zdravstvene zaštite na primarnoj razini te su čl. 49. primalje naznačene kao zdravstveni radnici koji
mogu obavljati privatnu praksu iz svoje kvalifikacije stečene obrazovanjem. Zakon o zdravstvenoj
zaštiti će stupiti na snagu 01. siječnja 2019. godine. Kompletni Zakon možete pročitati ovdje .
- nastavno na prijedlog sa sjednice Skupštine održane 09. svibnja 2018., Komora je pristupila
organizaciji proslave 10. godišnjice rada Hrvatske komore primalja koja će se održati u Poreču,
Hotelu Valamar Diamant od 06. – 08. rujna 2019. godine. U sklopu proslave 10. godišnjice rada
Komore, održati će se i razne edukacije, uz domaće, sudjelovati će i izvrsni predavači iz inozemstva
- Amy Brown, profesorica javnog zdravstva na Swansea University u Velikoj Britaniji i Gina
Weissman, savjetnica za dojenje iz Izraela. S obzirom da će se proslava 10. godišnjice rada
Hrvatske komore primalja održati u periodu između svjetskog tjedna dojenja i tjedna dojenja koji
lokalno slavimo u našoj zemlji, edukacija će biti na temu: "Zaštita i promocije dojenja". Vas bismo
ovim putem zamolili da o navedenom događaju obavijestite svoje kolegice te da isprintate
dokument "save the date" koji smo vam dostavili i objesite na oglasu ploču ili u prostoriju za
primalje kako bi što više kolegica bilo obaviješteno o proslavi 10. godišnjice rada Komore i
prisustvovalo istoj. U sklopu edukacije održati će se i izborna Skupština Komore.
- predstavnici Komore i dalje aktivno sudjeluju u Radnoj skupini za "Rodilišta prijatelji djece" te
Povjerenstvu za zaštitu i promicanje dojenja i Radnoj skupine za izradu standarda kvalitete i sustava
ocjenjivanja u programu promicanja dojenja.
- prema informacijama zaprimljenim od strane Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, diplomski
studij za primalje je u završnoj fazi i sljedeće godine bi trebao biti otvoren.

IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
Vijeće HKP je u periodu od svibnja 2018. do prosinca 2018. godine radilo u sastavu: predsjednica
Vijeća HKP Erika Spirić, zamjenica predsjednice Vijeća HKP Željka Živković, članice Vijeća HKP
Milkica Nižić, Ksenija Šalov, Karmen Cecarko Vidović, Neda Davidović i Silvija Würth.
Vijeće HKP je održalo u ovom periodu 7 sjednica Vijeća.
Na održanim sjednicama Vijeće je, između ostalog:
-

donijelo odluku o razrješenju glavne i odgovorne urednice glasila Komore A.O.
donijelo odluke o raspisivanju natječaja za predsjednice, zamjenice predsjednica i
predstavnica pojedinih Područnih vijeća;
donijelo odluku da se za članicu Suda Komore izabere M. M. E.
donijelo odluku da se za predsjednicu Suda Komore izabere M. M. E.
donijelo odluke da se sufinanciraju kotizacije za edukacije članicama Komore
usvajalo Zapisnike i zaključke sa sjednica Vijeća
donijelo odluku da se za predsjednicu PV Šibensko-kninske županije izabere S.T.
usvojilo Pravilnik o zaštiti podataka;
donijelo odluku o potpisivanju Ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa K.S. za
radno mjesto tajnice Komore;
usvojilo prijedlog Pravilnika o Izmjenama i dopunama Pravilnika provjeri znanja;
odlučivalo o žalbama na rješenja tijela Hrvatske komore primalja
donijelo odluku da će se Hrvatska komora primalja uključiti u projekt s
uredništvom Sestrinski edukativni portal (SEP);

Ured Komore je dana 26.09.2018. godine putem e-maila zaprimio poziv za suradnju u projektu
uredništva Sestrinski edukativni portal (SEP). SEP poziva HKP da kao partneri sudjeluju u projektu
koji će biti platforma za brz i jednostavan pristup najnovijim i informacijama i znanjima u području
sestrinstva. Ured Komore poslao je upit uredništvu hoće li primalje moći koristiti portal te uključuje
li suradnja u ovom projektu i određeno financijsko sudjelovanje HKP. Uredništvo je odgovorilo na
upit Komore te je obrazložilo da bi se putem portala svakako objavljivale sve informacije o
događajima i temama vezane za sve zdravstvene djelatnike te da bi i primalje isto tako bile
uključene. Napomenuli su da je Portal izrađen i financiran od strane Hrvatskog društva medicinskih
sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije.
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
svibnja 2018. do prosinca 2018. radilo u sastavu: Biserka Matok-Glavaš – predsjednica
Povjerenstva, Sonja Kočiš Čovran i Alenka Blaži – članice Povjerenstva.
Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete u navedenom periodu nije održalo niti jednu
sjednicu.
Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete je u periodu od svibnja 2018. do prosinca 2018.
provelo 10 redovitih stručnih nadzora i to u Rodilištu & Poliklinici Podobnik, Općoj bolnici
Karlovac, Općoj bolnici ''dr. Ivo Pedišić'', Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin,
Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski

Brod, Općoj županijskoj bolnici Pakrac i bolnici hrvatskih veterana te u specijalističkim
ginekološkim ordinacijama.
U navedenom periodu nije proveden niti jedan izvanredni stručni nadzor.
Sukladno Ugovoru između Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i Hrvatske komore primalja
od 05. veljače 2018., 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.

IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
Nadzorni odbor Hrvatske komore primalja je u razdoblju od svibnja 2018. godine do prosinca 2018.
godine radio u sastavu: Ana Mahnet - predsjednica Nadzornog odbora Komore, Edita Škunca i
Bruna Markovski – članice Nadzornog odbora Komore.
U razdoblju od svibnja 2018. godine do prosinca 2018, održana je jedna sjednica Nadzornog odbora
12. rujna 2018. godine:
•

Na sjednici održanoj dana 12. rujna 2018. godine Nadzorni odbor Komore je pregledao
cjelokupno novčano poslovanje Hrvatske komore primalja za vremenski period od
01.01.2018. do 30.06.2018. godine. Navedenoj sjednici Nadzornog odbora Komore
prisustvovala je blagajnica Komore Blaženka Rafaj i predsjednica Komore Barbara Finderle
koje su članicama Nadzornog odbora Komore dostavile na uvid svu potrebnu dokumentaciju
kao i dodatna pojašnjenja.

Nadzorni odbor Komore je na navedenoj sjednici pregledao sve račune, plaće zaposlenika, prihode i
rashode (temeljem ugovora i sl.) koji se odnose na prednje navedeni vremenski period te utvrdio da
nema nepravilnosti u financijskom poslovanju Komore, odnosno:
•
•

da su sve uplate i isplate novčanih gotovinskih sredstava evidentirane kroz blagajničke
izvještaje uz odgovarajuću dokumentaciju te
da se dokumentacija o plaćanjima virmanskim nalozima preko bankovnog računa Komore
nalazi u arhivi Komore.

IZVJEŠTAJ O RADU SUDA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
Sud Komore je u periodu od svibnja 2018. do prosinca 2018. godine radio u sastavu Mirjana MateEllö – predsjednica Suda Komore, Milkica Nižić i Vera Divjak – članice Suda Komore.
Sud Komore je u periodu od svibnja 2018. do prosinca 2018. godine održao jednu sjednicu uživo
19. rujna 2018. godine.
Sud Komore na sjednici održanoj dana 19. rujna 2018 godine odlučivao je o Zahtjevu za pokretanje
disciplinskog postupka protiv jedne članice Komore. Navedeni postupak je još uvijek u tijeku.

IZVJEŠTAJ O RADU
USAVRŠAVANJE

POVJERENSTVA

ZA

STRUČNA

PITANJA

I

TRAJNO

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je u periodu od svibnja 2018. godine do
prosinca 2018. godine radilo u sastavu Suzana Haramina – predsjednica Povjerenstva, Banana
Kunina i Valentina Carboni – članice Povjerenstva.
U vremenskom periodu od svibnja 2018. do prosinca 2018. godine Povjerenstvo je zaprimilo 16
Zahtjeva za donošenje Odluke o umanjenju broja bodova te je 13 Zahtjeva usvojeno, 2 Zahtjeva su
odbijena kao preuranjena te je 1 Zahtjev odbijen kao neosnovan.
U vremenskom periodu od svibnja 2018. do prosinca 2018. godine Povjerenstvo je zaprimilo 15
Prijava stručne edukacije za 2018. godinu koje se prijavljuju neovisno od Plana stručnih sastanaka
za 2018. godinu.
Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je zaprimilo od svibnja 2018. do prosinca
2018. godine 23 zahtjeva za provjerom znanja. 12 kandidata/kinja je zadovoljilo na ispitu provjere
znanja, 4 kandidata/kinje nisu zadovoljile za ispitu provjere znanja, 7 zahtjeva za provjerom znanja
su u obradi.
Hrvatska komora primalja je do 01. studenog 2018. godine zaprimila Planove stručnih sastanaka za
2019. godinu za 20 Područnih vijeća Hrvatske komore primalja. Područno vijeće Zagrebačke
županije nije dostavilo Hrvatskoj komori primalja Plan stručnih sastanaka za 2019. godinu. PV
Zagrebačke županije redovito organizira stručne sastanke putem obrasca HKP za prijavu stručne
edukacije.
Planovi stručnih sastanaka za 2019. godinu biti će objavljeni na službenim mrežnim stanicama
Hrvatske komore primalja početkom siječnja 2019. godine.
IZVJEŠTAJ O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
Etičko povjerenstvo Hrvatske komore primalja je u periodu od svibnja 2018. godine do prosinca
2018. godine radilo u sastavu: Barbara Pahek - predsjednica Povjerenstva, Nikolina Domazetović,
Mirjana Mate-Ellö - članice Povjerenstva.
Dana 15. lipnja 2018. godine održana je sjednica Etičkog povjerenstva vezano za anonimnu
pritužbu na rad članice Hrvatske komore primalja koju nam je na nadležno postupanje proslijedilo
Ministarstvo zdravstva. Članice Etičkog povjerenstva donijele su odluku da neće postupati po
anonimnoj prijavi i to sukladno čl. 17. st. 3. Pravilnika o radu Etičkog povjerenstva koji kaže da se
anonimne pritužbe na rad članica Komore neće razmatrati.
Dana 07. studenog 2018. godine održana je sjednica Etičkog povjerenstva vezano za pritužbu na
ponašanje članice Hrvatske komore primalja koju nam je na nadležno postupanje također
proslijedilo Ministarstvo zdravstva. Postupak po navedenoj pritužbi je u tijeku.
U navedenom vremenskom periodu u Komori su zaprimljena 144 zahtjeva za oslobođenje od
plaćanja članarine po raznim osnovama. Udovoljeno je zahtjevu u 135 slučaj, a 1 zahtjev je odbijen
kao neosnovan. Trenutno je u postupku rješavanja 7 zahtjeva te 1 zahtjev čeka na upotpunu
dokumentacije.
Povjerenstvo je u ovom periodu pozvalo 21 članicu na plaćanje zaostataka dužne članarine.

IZVJEŠTAJ O RADU STRUČNOG VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
Stručno vijeće Hrvatske komore primalja je u periodu od svibnja 2018. godine do prosinca 2018.
godine radilo u sastavu Sonja Kočiš Čovran bacc. obs., Teuta Grdinić, bacc. obs., Monika Grgić,
bacc. obs. i Đurđica Stokić, bacc. obs. - članice Stručnog vijeća te Banana Kunina, bacc. obs.
Predsjednica Stručnog vijeća.
Dana 17. listopada 2018. godine održala se 2. sjednica Stručnog vijeća HKP na kojoj se raspravljalo
o trenutnoj situaciji primaljstvu u Republici Hrvatskoj. Na održanoj sjednici, Stručno vijeće je
između ostalog predložilo da se:
1. Napiše dopis Predsjednici Republike Hrvatske te da je se zamoli za razgovor u vezi trenutne
situacije u primaljstvu i položaju primalja u RH;
2. Napravi revizija bolnica kojima Komora nije poslala dopise za dostavom Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjestu, a onim ustanovama koje nisu
dostavile iste, ponovno ih zamoliti da pošalju. Ukoliko Komora ne dobije nikakav odgovor
potrebno je obratiti se Povjerenici za informiranje;
3. Pošalje dopis Uredu UNICEF Hrvatska kako bismo ukazali na odstupanja u pojedinim
rodilištima koja su sudjelovala u projektu „Rodilišta - prijatelji majki i djece“;
4. Pošalje upit Ministarstvu rada i mirovinskog sustava - Inspektoratu rada i Ministarstvu
zdravstva da izvijeste o poduzetim radnjama u svezi provedbe inspekcijskih nadzora;
5. Pošalje Agenciji za znanost i visoko obrazovanje upit u kojoj je fazi studij primaljstva u
Zagrebu;
6. Pošalje dopis svim rodilištima u Republici Hrvatskoj (na Ravnateljstvo, predstojnika,
glavne sestre, predsjednicama PV) s upitom o brojčanom stanju prvostupnica primaljstva,
primalja-asistentica sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora,
radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.
7. Pošalje upit gospođi prof. dr. sc. D. M. u kojem će ju se zamoliti za informaciju vezano za
otvaranje diplomskog studija primaljstva na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u
Rijeci.
8. Pošalje dopis Ministarstvu znanosti i obrazovanja da je hitno potrebno otvoriti diplomski
studij primaljstva kako bi primalje mogle predavati primaljama, sukladno preporukama
Europske komisije te ih obavijestiti o potrebi za otvaranjem preddiplomskog studija
primaljstva u Zagrebu.
9. Zatražiti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podatak o broju nezaposlenih prvostupnica
primaljstva i primalja-asistentica.
10. Organizira edukacija za dvije primalje koje će provesti 2 tjedna u rodilištu u Sloveniji.
Komora je preko službene internetske stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje došla do podatka
da se u statistici evidencije nezaposlenih HZZ-a 2018. godine vodi 110 primalja i 13 prvostupnica
primaljstva.
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 svibnja 2018. godine do prosinca 2018. godine radila u sastavu: Erika Spirić, Biserka
Matok - Glavaš i Sonja Kočiš Čovran.
U periodu od svibnja 2018. godine do prosinca 2018. godine priznata je inozemna stručna
kvalifikacija u 3 postupka za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i to kvalifikacija za 1
primalju-asistenticu prema općem sustavu priznavanja te kvalifikacija za 1 prvostupnicu primaljstva
prema općem sustavu priznavanja i kvalifikacija za 1 prvostupnicu primaljstva prema automatskom

sustavu. U postupku rješavanja je 1 zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.
IZVJEŠTAJ O RADU RADNE SKUPINE ZA PRIMALJSKU PRAKSU HRVATSKE
KOMORE PRIMALJA
Radna skupina za primaljsku praksu je u razdoblju od svibnja 2018. godine do prosinca 2018.
godine radila u sljedećem sastavu Marijana Ivančić – predsjednica Radne skupine te Mirjana Mate
– Ellö i Melani Tomas – članice Radne skupine.
U razdoblju od svibnja 2018. godine do prosinca 2018. godine Radna skupina za primaljsku praksu
nije zaprimila niti jedan zahtjev za davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse,
grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva koji će obavljati djelatnost primaljstva.
Predsjednica Hrvatske komore primalja
Barbara Finderle, bacc. obs.

