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ZAPISNIK

Sa 137. sjednice Vijeia Hrvatske komore medicinskih sestara (u daljnjem tekstu: Komora)
odrLane 2. svibnja 2022. godine s podetkom u 11 sati u prostorijama HKMS, Maksimirska
11112 sa sljede6im:

Dnevnim redom:

l. Usvajanje zapisnika sa 136. sjednice Vijeia HKMS,
2. Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenjaza samostalan rad,
3. Pravilnik o vodenju Registra dlanova HKMS,
4. Zamolba za financijskom podr5kom u obiljeZavanju Medunarodnog dana sestrinstva i

promocij a Zadarsko g bij elog srca 2022.,
5. Zamolba Medicinske Skole Bjelovar,
6. Humanitarna akcija,,Hrvatske sestre za sestre Ukrajine",
7. Lista provoditelja strudnog nadzora,
8. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Nazodno je 20 dlanova Vije6a.

Ad1)
Usvajanje zapisnika sa 136. sjednice Vijeda HKMS
Zapisnik sa 136. sjednice Vijeia jednoglasno je usvojen.

Ad2)
Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad
Clanovi Vijeca zaprimili su primjedbe na Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju
Odobrenja za samostalan rad koje su pristigle tijekom rasprave sa zainteresiranom javnoS6u.
Clanica Vijeca Agneza Aleksijevii izjasnila se kako povladi svoje primjedbe.
Tajnik Komore obrazloLilaje kako primjedba Danice Horvat nije u nadleZnosti Komore, niti
se pitanja iz primjedbe mogu regulirati ovim Pravilnikom.
Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenjaza samostalan rad jednoglasno je
usvojen.

Ad3)
Pravilnik o votlenju Registra ilanova HKMS
elanica Vijeia AgnezaAleksijevii izjasnila se kako povladi svoje primjedbe na prijedlog
Pravilnik o vodenju Registra dlanova HKMS. Pravilnik je jednoglasno usvojen.



Ad4)
Zamolba za financijskom podr5kom u obiljeiavanju Medunarodnog dana sestrinstva i
promocija Zadarskog bijelog srca 2022,
Predsjednik Vijeia podsjetio je kako je Komora u pro5losti uvijek financijski podrLala
Zadarsko bijelo srce. Predsjednik Komore rekao je kako manifestacije nije bilo zadnje dvije
godine radi epidemile. Zamolba je da Komora sufinancira manifestaciju sa 7.000 Kuna.
Zamolba j e j edno glasno usvoj ena.

Ads)
Zamolba Medicinske Skole Bjelovar
Predsjednik Komore pojasnio je kako Medicinska Skola Bjelovar traLi dodatak Pravilniku o

dodatnom usavrSavanjLr, avezano uz.Program dodatnog usavrSavanja medicinskih
sestara"/medicinskih tehnidara zarad u timu opie/obiteljske medicine. Nakon rasprave
predloZeno je da se Medicinskoj Skoli u Bjelovaru odgovori da se prije slanja prijedloga
kozultiraju s odgovarajuiim strudnim druStvom te nakon togazajednidki poSalju prijedlog
izmjene Pravilnika, Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad6) : 
',

Humanitarna akcija ,,Hrvatske sestre za sestre Ukrajine"
Predsjednik Komore izvijestio je kako je upladeno malo sredstava, unatod tome Sto se javnost
viSe puta izvjeStavala. Do sada je prikupljeno oko 63.000 Kuna. PredlaZe da dio sredstava
donira Komora kao institucrja, kao Sto su to udinile i druge Komore u zdravstvu. PredloZio je
da Komora donira jo5 37,000 Kuna kako bi ukupan iznos donacije bio 100.000 Kuna. Zata
sredstva nabavila bi se oprema u dogovoru s bolnicom u Drohobychu.
Prijedlog da Komora donira joS 37.000 Kuna jednoglasno je usvojen.
Predsjednik Komore je pojasnio kako ie kontaktirati s kolegicom koja povezuje donatore sa
ukrajinskim institucijama i samom spomenutom bolnicom, nakon dega ie setralititri ponude
za kupnju, a na sljede6oj sjednici Vije6a Predsjednik ie izvijestiti o svemu Sto se poduzelo,

Ad7)
Lista provoditelja strudnog nadzora
Poja5njeno je kako Povjerenstvo za strudni nadzor predlaLe Listu provoditelja strudnog
nazdora, a konadnu odluku o tome donosi Vijeie. Predsjednik Vijeia je predloZio da dlanovi
Vijeca do 15. svibnja po5alju prijedlog imena provoditelja iz svoje Lupanije kako bi se mogli
uvrstiti na listu koja 6e biti predloZena na sljedecoj sjednici Vijeda, Uvjet je 5 godina radnog
iskustva, vaLece Odobrenje za samostalan rad i zavr5en studij sestrinstva.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad8)
Razno
Predsjednik Komore izvijestio je o obiljeZavanju Medunarodnog dana sestrinstva u suradnji sa

strudnim udrugama i sindikatom i aktivnostima koje se poduzimaju.

Sjednica je zavrlila s radom u I2.I5
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