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Predmet: Priznavanje visokog obrazovanja kroz izmjene Uredbe o nazivima
radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Poštovana, poštovani
Hrvatska komora medicinskih sestara svjesna je važnosti rješavanja problema priznavanja
visokog obrazovanja za medicinske sestre na svim razinama zdravstvene zaštite. Stoga smo u
protekle dvije godine aktivno i angažirano pristupili rješavanju tog problema.
S obzirom na izuzetan značaj ove teme, kako za Vas tako i za sve ostale naše kolegice i kolege,
željela bih Vas i osobno obavijestiti o cijelom nizu aktivnosti koje smo poduzeli kako bismo
utjecali na priznavanje visokog obrazovanja i što brže rješavanje ovog problema.
Kao što Vam je poznato Hrvatska komora medicinskih sestara je regulatorno tijelo s jasno
određenim javnim ovlastima. Stoga Komora nema ovlasti donositi odluke o promjeni
koeficijenata za medicinske sestre. Izrada prijedloga Uredbe Vlade RH, kojom se reguliraju
radna mjesta i koeficijenti za medicinske sestre u nadležnosti je Ministarstva zdravstva.
Ministarstvo zdravstva predlaže izmjene ili dopune te Uredbe, a Vlada RH donosi konačnu
odluku o Uredbi. Nažalost mogućnost rješavanja ovog problema zakonski nije u rukama
Komore. Međutim aktivno smo se angažirali s konkretnim prijedlozima i aktivnostima na
zagovaranju rješenja. Stoga smo naše napore za priznavanje visoke stručne spreme u protekle
dvije godine usmjerili prema Ministarstvu zdravstva, Vladi RH, Hrvatskom saboru i prema
javnosti

i

medijima.

Cilj nam je bio osvijestiti zdravstvenu administraciju na nužnost rješavanja ovog problema i
ukazati na njegovu važnost te na taj način utjecati na donositelje odluka. Želeći dati

konstruktivan doprinos rješenju, Komora je izradila prijedlog popisa radnih mjesta koja
zahtijevaju visoku stručnu spremu i uputila ga Ministarstvu zdravstva.
U 2017. i u 2018. učinili smo sljedeće konkretne korake kako bismo utjecali na rješenje
problema:
upućen je niz dopisa Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu znanosti i obrazovanja kojim se
ukazivalo na potrebu rješavanja ovog pitanja
održano je nekoliko sastanaka na ovu temu s ministrom zdravstva i njegovim
suradnicima zaduženim za radna mjesta i koeficijente, a na kojima se inzistiralo na priznavanju
visoke stručne spreme
inicirali smo održavanje tematske sjednice Saborskog odbora za zdravstvo, koja je održana
prošle godine
aktivno sudjelujemo u radu Povjerenstva za sestrinstvo Ministarstva zdravstva
u studenom 2018. pripremili smo i Ministarstvu zdravstva predali dokument koji sadrži
razrađen popis radnih mjesta koja zahtijevaju visoko obrazovanje medicinskih sestara
kroz članstvo u Povjerenstvu za palijativnu skrb, doprinijeli smo priznavanju visokog
obrazovanja koordinatorima u palijativnoj skrbi
o ovoj temi su članovi vodstva Komore održali nekoliko sastanaka s Predsjednicom RH
od glavnih sestara zdravstvenih ustanova zatražen je popis svih radnih mjesta koja
zahtijevaju visoko obrazovanje. Ovo je rezultiralo time da su neki ravnatelji zdravstvenih
ustanova podržali naše zahtjeve, a neki su napisali dopis Vladi RH, premijeru Plenkoviću, o
potrebi priznavanja visokog obrazovanja u sestrinstvu.
o ovoj temi progovaralo se na svim panel diskusijama na kojima su sudjelovali predstavnici
Komore,
-u svim medijskim nastupima isticana je nužnost što bržeg rješavanja ovog problema
Zakonski okviri su takvi da Komora predlaže, upozorava, zalaže se i ukazuje na nepravilnosti.
To smo činili i to ćemo činiti sve dok zdravstvena administracija i Vlada ne riješe ovaj problem.
Očekujemo i nadamo se da će Ministarstvo u narednih nekoliko mjeseci do ljeta, pripremiti i
Vladi uputiti na usvajanje Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova
u javnim službama koja će uključivati priznavanje visoke stručne spreme za medicinske sestre
u

skladu

s

prijedlogom

koji

smo

uputili

Ministarstvu.

Hrvatska komora medicinskih sestara i ja kao njezina predsjednica ćemo do tada nastaviti i
dalje proaktivno zagovarati priznavanje visoke stručne spreme za medicinske sestre.
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