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Sastanak predstavnika Ministarstva zdravlja i Hrvatske komore primalja 

Dogovorena unaprjeđenja primaljske struke 
Nakon razgovora predstavnika Ministarstva zdravlja i Hrvatske komore primalja prilikom održavanja prvog 

sastanka Europske asocijacije primalja u Republici Hrvatskoj krajem rujna, 18. studenog su u Ministarstvu 

zdravlja napravljeni novi, vrlo važni koraci za unaprjeđenje i razvoj hrvatskog primaljstva 

Dana 19. studenog 2013. održan je koordinativni sastanak o zajedničkim aktivnostima usmjerenim na 

unaprjeđenje i  razvoj  primaljstva u Republici Hrvatskoj. Zamjenik ministra zdravlja prim.mr.sc. Marijan Cesarik 

primio je u Ministarstvu zdravlja predstavnike Hrvatske komore primalja - predsjednicu Komore Barbaru Finderle, 

predsjednicu Suda komore Veru Divjak, odvjetnicu Komore Kristinu Mikuličić i tajnika Komore Hrvoja Perinića. Na 

sastanku načelno je prihvaćen prijedlog Komore za definiranjem broja primalja u rađaonicama sukladno broju 

poroda. Zamjenik ministra prihvatio je prijedlog predstavnika Komore te je dogovoreno da će se Ministarstvu 

hitno dostaviti prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i 

medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, kojim bi se preciznije definirao broj primalja u 

rađaoni, kao i zdravstvenih djelatnika na odjelima ginekologije i opstetricije.  

Predstavnici Komore ukazali su zamjeniku ministra na problem specijalizacije primalja jer sukladno važećim 

zakonskim i podzakonskim aktima trenutno nije dopuštena specijalizacija primalja u našoj zemlji. Zamjenik 

ministra se složio sa stavom Komore da bi primaljama trebala biti dopuštena specijalizacija te je dogovoreno da će 

Hrvatska komora primalja u što kraćem roku dostaviti Ministarstvu prijedlog pravilnika o specijalizaciji primalja.  

Zamjenik ministra prim.mr.sc. Marijan Cesarik na sastanku je također ustvrdio kako bi primalje morale biti 

sastavni dio patronažnog tima, u dijelu patronaže koja se odnosi na skrb nad trudnicom,  rodiljom i babinjačom, 

kao i novorođenčetom te se mogu se očekivati daljnje aktivnosti obiju tijela po tom pitanju.  

Zamjenik ministra je istaknuo potrebu za pokretanjem dodatnih razlikovnih bridging  i preddiplomskih studija na 

cijelom području Republike Hrvatske, kako bi se osigurao što veći broj kvalitetno educiranih prvostupnica 

primaljstva te vrhunska primaljska skrb u svim hrvatskim regijama. Primalje imaju punu podršku Ministarstva 

zdravlja za otvaranje primaljskih studija tamo gdje je to moguće provesti. Također, najavljene su i izmjene 

strukovnih zakona svih zdravstvenih djelatnosti, a prilikom koje će u Zakon o primaljstvu biti uveden i priziv 

savjesti, u sklopu prethodno dogovorenih mjera osnaženja već postojećih zaštitnih mehanizama primalja po tom 

pitanju. 

Zamjenik ministra je naglasio da je primaljstvo jedno od najljepših i u zdravstvenom sustavu najvažnijih zanimanja, 

čijem unaprjeđenju i daljnjem razvoju treba posvetiti posebnu, zajedničku pozornost, za boljitak trudnica, rodilja i 

novorođenčadi. Sastanak je ocijenjen iznimno uspješnim od strane svih sudionika te je dogovoren slijed 

postupanja kojim će se riješiti neki od gorućih problema primaljstva, ali i osigurati nova poboljšanja za samu 

struku. 

 


