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04. veljače 2014., Zagreb 

Sastanak predstavnika Ministarstva zdravlja i Hrvatske komore primalja 

 

Hrvatska komora primalja dostavila prijedlog Primaljskih lista 

Nakon prvog koordinativnog sastanka održanog u studenom prošle godine, Hrvatska komora primalja je 

dostavila prijedlog primaljske dokumentacije i dobila snažnu podršku Ministarstva zdravlja u idućim koracima 

koji će dovesti do primjene iste    

Dana 04. veljače 2014. održan je novi koordinativni sastanak sa zamjenikom ministra zdravlja prim.mr.sc. 

Marijanom Cesarikom i predstavnicima Hrvatske komore primalja; predsjednicom Komore Barbarom Finderle i 

tajnikom Komore Hrvojem Perinićem. U skladu sa zaključcima s prošlog sastanaka, predstavnici Komore su uručili 

Zamjeniku ministra zdravlja Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, 

radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Navedenim prijedlogom bi se 

konkretizirao prethodni dogovor za definiranjem broja primalja u rađaonicama sukladno broju poroda, kao i vrsta 

zdravstvenih djelatnika na odjelima ginekologije i opstetricije.  

Također, predstavnici Komore su dostavili zamjeniku ministra zdravlja prim.mr.sc. Marijan Cesariku prijedlog 

primaljske dokumentacije te dobili snažnu podršku  za daljnji korak; verifikaciju iste kroz pilot projekte u hrvatskim 

bolnicama. Zamjenik ministra je najavio i održavanje zajedničkog sastanka predstavnika Hrvatske komore 

medicinskih sestara, Hrvatske komore primalja i Hrvatske komore dentalne medicine na kojem bi se finalizirane 

pravne smjernice i koordinacija rada komora vezanih uz zatečeno stanje i rad primalja na radnim mjestima 

dentalnih tehničara i medicinskih sestara.  

Dio sastanka bio je posvećen i predloženim izmjenama Statuta Hrvatske komore primalja i potrebnim doradama 

kako bi se iste što prije uvažile. Prema najavama Ministarstva zdravlja, predložene izmjene bi uskoro trebale biti 

odobrene; što bi omogućilo uspostavljanje dobrovoljnog članstva te olakšavanje pozicije članicama koje ne rade 

na primaljskim radnim mjestima. 

Na sastanku se također razgovaralo o izmjeni odredba Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 

2/11, 14/13) koje obvezuju primalje sa položenim stručnim ispitom nakon srednje škole; na ponovno polaganje 

istog nakon stjecanja diplome prvostupnice primaljstva. Ova inicijativa je prepoznata i od strane Ministarstva 

zdravlja te su najavljeni koraci po pitanju izmjene predmetnog pravilnika, a prijedlog istih će dostaviti Hrvatska 

komora primalja u što kraćem roku. 

Kraj sastanka je bio posvećen i razgovoru o nadolazećoj prvoj primaljskoj knjizi u regiji, a čiji se izdavanje očekuje 

krajem veljače. 

 


