25 PRIMALJA UPISALO STUDIJ KOJI SUBVENCIONIRA HRVATSKA KOMORA PRIMALJA
Zagreb, 18. listopad 2013. - Hrvatska komora primalja danas je obavijestila javnost kako se na
razlikovni premošćujući (bridging) program primaljstva koji dijelom subvencionira Hrvatska
komora primalja prijavilo ukupno 25 primalja. Riječ je o primaljama, članicama Komore, koje su
upisale studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci koji je premosnica od studija
sestrinstva na studij primaljstva za sve koji rade u primaljskoj struci, a kao oblik edukacije
odnosno indirektni upis na studij primaljstva spominje se i u direktivi EU. Dovršetkom ovog
studija članice Komore steći će diplomu prvostupništva primaljstva.
Vijeće Hrvatske komore primalja nakon brojnih upita članica i razgovora na tu temu na Skupštini
održanoj početkom listopada u Zagrebu, odlučilo je financijski podržati članice Komore i ovakav
oblik studiranja te donijelo odluku kako će, sukladno svojim mogućnostima, Hrvatska komora
primalja od ukupne školarine studija koja iznosi 6.600 kuna, svim prijavljenim primaljama
subvencionirati iznos od 1.500 kuna.
Kako je kapacitet studija u ovoj školskoj godini veći od broja prijavljenih primalja, sve primalje
koje su se prijavile su i upisane, a svim članicama Komore koje su se prijavile studij je
subvencioniran u istom iznosu.
U Hrvatskoj komori primalja smatraju kako su članice
važan za njihov osobni profesionalni rast i razvoj te
ustanovama u kojima rade. Isto tako, odluka Vijeća
ulaganje u boljitak i razvoj struke primaljstva koja
Europske unije.

Komore ovime učinile značajan iskorak
prepoznatljivost i status u medicinskim
o subvencioniranju predstavlja izravno
se približava postojećim standardima

Naime, u Hrvatskoj ima premalo primalja na broj stanovnika, a moguće je i smanjenje njihovog
broja uslijed očekivanog odlaska primalja u mirovinu u slijedećem razdoblju te zabrane
zapošljavanja novih primalja u državne institucije. Uz to, kako u Hrvatskoj studij primaljstva nije
postojao skoro 30 godina, želeći se dalje usavršavati i educirati te napredovati u struci i na
radnom mjestu, mnoge primalje odlučile su upisati srodne studije poput primjerice studija
sestrinstva, čime dolazi do odljeva kvalitetnog primaljskog kadra u druge struke.
U Komori ističu kako su već sada, a pogotovo ulaskom Hrvatske u EU, razlike u edukaciji i
stručnim poslovima između primaljstva i sestrinstva sve značajnije.
U Hrvatskoj komori primalja kažu kako ova odluka Vijeća te veliki interes koji su pokazale
primalje predstavljaju početak rješavanja jednog od gorućih problema primaljstva u Republici
Hrvatskoj. Nadaju se i podršci nadležnih državnih institucija u rješavanju ovog i ostalih pitanja, o
čemu je bilo riječi na nedavno održanoj Skupštini Komore i sastancima u resornim
ministarstvima, kao i na godišnjem sastanku Europske asocijacije primalja održanom u
Zagrebu.
Hrvatska komora primalja u međuvremenu planira osnovati zakladu koja bi podržala studiranje
primalja. Ujedno, po uzoru na Poljsku koja je bila u sličnoj situaciji kao i mi prije ulaska u EU,
ljetos je iz Komore u Ministarstvo zdravlja upućen prijedlog projekta financiranja velikog broja
edukacija za primalje, koji Ministarstvo može prijaviti za sufinanciranje iz fondova EU.
Nažalost, u ovom trenutku razlikovni premošćujući program studiranja otvoren je samo na
Sveučilištu u Rijeci, dok se na Sveučilištu u Zagrebu, bez obzira na nastojanja Komore još
uvijek nije otvorio niti preddiplomski studij primaljstva.
U Komori ističu kako su svjesni da je u današnje vrijeme, uz razne poslovne i obiteljske
obaveze sve teže odvojiti svoje vrijeme i novac radi dodatnog studiranja te izražavaju
zadovoljstvo što se ipak 25 kolegica iz cijele Hrvatske odlučilo na ovaj korak.

