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PREDMET: sastanak sa predstavnicima MZSS, traži se

Poštovani,
Ovim Vas izvješćujemo da Hrvatska komora primalja svakodnevno zaprima veliki broj upita
svojih članica koje izražavaju zabrinutost zbog mogućeg gubitka radnog mjesta, a sve iz
razloga što njihov status još uvijek zakonski nije reguliran.
Naime, najveću zabrinutost za svoja radna mjesta su nam izrazile 2 skupine naših članica:
primalje koje rade na poslovima medicinskih sestara / tehničara (sukladno tome i
medicinske sestre / tehničari koji rade na poslovima iz primaljstva) i
osobe koje su stekle srednju stručnu spremu za primalje i višu stručnu spremu za
medicinske sestre ili su prvostupnice sestrinstva, a rade na poslovima iz primaljstva,
Hrvatska komora primalja ovim predlaže rješavanje statusa prednje navedenih skupina
zdravstvenih djelatnika na način kako slijedi;
Osobama koje su završile srednju i/ili višu stručnu spremu za primalje, a u trenutku stupanja
na snagu Zakona o primaljstvu (25. listopada 2008.) radile su na poslovima medicinskih
sestara / tehničara priznaje se zatečeno stanje na način da i dalje ostaju raditi na tim radnim
mjestima, iste su obvezne članice Hrvatske komore primalja (koja im izdaje odobrenje za
samostalni rad), a trajno stručno usavršavanje su dužne provoditi sukladno svom radnom
mjestu.
Osobama koje su završile srednju stručnu spremu za medicinske sestre, a u trenutku stupanja
na snagu Zakona o primaljstvu (25. listopada 2008.) radile su na poslovima iz primaljstva
priznaje se zatečeno stanje na način da i dalje ostaju raditi na tim radnim mjestima, iste su
obvezne članice Hrvatske komore medicinskih sestara (koja im izdaje odobrenje za
samostalni rad), a trajno stručno usavršavanje su dužne provoditi sukladno svom radnom
mjestu.

Osobe koje su stekle srednju stručnu spremu za primalje i nakon toga višu stručnu spremu za
medicinske sestre, a u trenutku stupanja na snagu Zakona o primaljstvu (25. listopada 2008.)
radile su na poslovima iz primaljstva priznaje se zatečeno stanje na način da i dalje ostaju
raditi na tim radnim mjestima, iste su obvezne članice Hrvatske komore primalja (koja im
izdaje odobrenje za samostalni rad), sukladno čijim općim aktima provode i trajno stručno
usavršavanje.
Ovdje bismo Vam svakako željeli napomenuti kako smo mišljenja da je priznavanje
zatečenog stanja, odnosno rješavanje problema na prednje navedeni način, najbolje moguće
rješenje i to prvenstveno iz razloga što navedeni zdravstveni djelatnici imaju dugogodišnje
iskustvo na svom radnom mjestu i stoga, kao takvi, predstavljaju najbolji mogući izbor
upravo za to radno mjesto.
Također Vas izvješćujemo kako smo mišljenja da bi se status prednje navedenih zdravstvenih
djelatnika najbezbolnije mogao riješiti kroz prijelazne i završne odredbe Zakona o
primaljstvu odnosno kroz Izmjene i dopune zakona o primaljstvu koje su u tijeku.
Slijedom prednje navedenog ovim Vas molimo za hitan sastanak na kojem će prisustvovati
predstavnici Hrvatske komore primalja, predstavnici Hrvatske komore medicinskih sestara i
predstavnici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, a na kojem bismo raspravili prednje
navedenu problematiku.
S poštovanjem,
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