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Poštovane kolegice i ko-
lege,
Na samom začetku  rada 

u organiziranju naše Hrvatske 
komore zdravstvenih radnika , 
ustanove s javnim ovlastima, 
bilo je malo kolega koji su vje-
rovali da ćemo se uspjeti održati.
Velikim trudom, zalaganjem i 
radom svih članova tijela Ko-

more uspjeli smo ispoštovati skoro sve zakonske obaveze u 
zadanom roku.
Uspostavili smo ured komore, donijeli brojne podzakonske 
akte,organizirali upis u registar naših članova, izdali dozvole 
za samostalni rad i članske iskaznice i do kraja godine poći 

ćemo u stručni nadzor.
U uredu komore imamo četiri zaposlenika, a pravnu službu 
vodi pravnica Komore.
U iznajmljenom stanu koji je premalen za brojne aktivnosti 
uspijevamo odraditi posao za naše članove, kojima smo prila-
godili i radno vrijeme.
HKZR je jedinstvena i različita od svih drugih komora u 
zdravstvu u RH. Jedina objedinjuje četiri različite zdravstvene 
struke. Trebalo je znati  i moći osluškivati naše probleme, 
želje, neslaganja, realne i neralne prijedloge ,odluke koje su 
moguće ili nemoguće za provesti.
Vjerojatno smo   ogledno društvo na koje se pozorno gleda 
kako će funkcionirati kako će se ustrojiti i kako će opstati. Ima 
u nama svima zajedno i snage i znanja i energije i mudrosti.

Popuštanje i iznalaženje rješenja s kojima će se svi zadovoljiti, 
umijeće je koje učimo da bi opstali.
Glasnik ćemo izdavati dva puta godišnje, kako bi ukratko in-
formirali članstvo  o događanjima i radu Komore.
Bez materijalne pomoći ,bez moralne potpore, bez vjere dru-
gih u opstojnost uz nebrojene neprilike uspjeli smo ostvariti 
dugogodišnju želju o vlastitoj komori i brizi o struci.

U ime predsjedništva kojega čine predstavnici struka; za DSI 
kolega Mirko Kelava, za ZRTD kolegica Helena Medvedec, 
za DRT kolegica Saša Radić i za MLD Jasna Matić  zahvalju-
jem svima, koji su nas podržali i vjerovali u naš rad i odluke.

Srdačno Vas pozdravljam
Vaša
 
Jasna Matić
glavna urednica GLASNIKA     

UVODNA RIJEČ
Jasna Matić

“Ima u nama svima zajedno 
i snage i znanja i energije i mudrosti.”

“HKZR je jedinstvena i različita od svih 
drugih komora u zdravstvu u RH”
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Dana 03. veljače 2010. godine osnovana je Hrvatska ko-
mora zdravstvenih radnika (HKZR). Osnivanje, način 
djelovanja i uvjeti za obavljanje djelatnosti HKZR-

a određeni su  Zakonom o djelatnostima u zdravstvu, koji je 
donio Hrvatski sabor na sjednici održanoj 10.srpnja 2009. go-
dine. Zakon je stupio na snagu 29.srpnja 2009. godine.
HKZR je samostalna i neovisna strukovna organizacija sa 
svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. Komora obavlja 
sljedeće javne ovlasti:
• vodi registar svojih članova, 
• izdaje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalan rad 

svojih članova u okviru čega propisuje sadržaj, rokove i 
postupak provjere stručnosti i osposobljenosti u vezi s ob-
navljanjem Odobrenja za samostalan rad, 

• obavlja stručni nadzor nad radom svojih članova

Osnivač Komore je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 
RH, Hrvatska sanitarna udruga, Hrvatsko društvo inženjera 
medicinske radiologije, Hrvatska udruga radnih terapeuta i 
Hrvatska udruga laboratorijske medicine.

U studenom 2009. godine navedene Udruge imenovale su svo-
je predstavnike u Osnivački odbor Komore. Osnivački odbor 
imao je 16 članova i to 8 članova iz Ministarstva zdravstva i 
socijalne skrbi RH i 8 članova Udruga osnivača (svaka Udruga 
po 2 člana). 

Osnivačka skupština Hrvatske komore zdravstvenih radnika 
održana je 03. veljače 2010. godine, u 14 sati, u Ministarstvu 
zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. 

Osnivačka skupština imala je 35 predstavnika i to: 
7 predstavnika Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, 7 pred-
stavnika Hrvatske sanitarne udruge, 7 predstavnika Hrvatsk-
og društva inženjera medicinske radiologije, 7 predstavnika 
Hrvatske udruge radnih terapeuta i 7 predstavnika Hrvatske 
udruga laboratorijske medicine.
Osnivačku skupštinu sazvao je predsjednik Osnivačkog od-
bora Zdravko Batarilo, bacc.med.tech.
Osnivačka skupština, po Odluci o osnivanju HKZR, donešenoj 
na sjednici 21.siječnja 2010. imala je obavezu:
• donijeti Statut,
• donijeti Poslovnik o radu Skupštine,
• na prijedlog Hrvatske sanitarne udruge, Hrvatskog društva 

inženjera medicinske radiologije, Hrvatske udruge radnih 
terapeuta i Hrvatske udruge laboratorijske medicine iza-
brati predsjednika i 3 dopredsjednika Komore,

• na prijedlog Hrvatske sanitarne udruge, Hrvatskog društva 
inženjera medicinske radiologije, Hrvatske udruge radnih 
terapeuta i Hrvatske udruge laboratorijske medicine iza-
brati članove Vijeća Komore. 

         Na Osnivačkoj skupštini usvojen je Statut Komore te 
izabrano Predsjedništvo i Vijeće Komore na mandat od četiri 
godine.

Delegati Osnivačke skupštine HKZR-a

Pva predsjednica HKZR-a
Jasna Matić, bacc.med.lab.diagn.

Predsjedništvo HKZR-a

Članovi Vijeća HKZR-a

HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
Đurđa Sakal / Helena Medvedec
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1. Redovna Skupština HKZR 

Prva Redovna Skupština HKZR održana je dana 11.lipnja 2011.
godine u Zagrebu, u Hotelu „I“. Skupštini su nazočila 53 del-
egata Skupštine, Predsjedništvo HKZR, Vijeće HKZR,članovi 
tijela Strukovnih razreda, te zaposlenici komore (administra-
tori i pravnica HKZR). Skupština je tonski snimana. Započela 
je s radom u 11.35, a završila u 19.40h.

HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA - NASTAVAK
Đurđa Sakal / Helena Medvedec

Vijeće HKZR održalo je 6 (šest) redovnih te 1 (jednu) 
Izvanrednu sjednicu. Dvije sjednice, (nastavak kasni-
je preimenovan u 24.) i 25., nisu imale dovoljan broj 

članova za donošenje pravovaljanih odluka. U tom razdoblju, 
na sjednicama Vijeća se raspravljalo o sljedećem: Pravilnik o 
načinu oglašavanja i isticanja naziva privatne prakse, Pravil-
nik o radu, Izmjene i dopune Pravilnika o financijskom po-
slovanju, Privremeni financijski plan HKZR, Odluka o visini 
troškova davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne 
prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva ..
Vijeće je donijelo sljedeće:
Pravilnik o izdavanju ,obnavljanju i oduzimanju odobrenja za 
samostalni rad
Izmjene i dopune Pravilnika o izborima tijela komore
Odluka o prijenosu dužnosti predsjednika i zamjenika pred-
sjednika Vijeća komore
Odluka o sklapanju Ugovora o radu za administratora
Odluka o izmjeni odluke o visini upisnine i članarine
Odluka o raspisivanju izbora za delegate Skupštine HKZR, te 
predlaganje kandidata za Nadzorni odbor te Sudove komore u 
I i II stupnju
Odluka o imenovanju članova povjerenstva za usavršavanje i 

napredovanje u struci Strukovnog razreda za medicinsku labo-
ratorijsku djelatnost ,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju izbora 
za delegate Skupštine HKZR te predlaganje kandidata za Nad-
zorni odbor te Sudove komore u I i II stupnju
-Ostale aktivnosti:
Izmjene i dopune članova stalnih Povjerenstava svih Stru-
kovnih razreda
Usvajanje Prijava planova trajnog usavršavanja svih Stru-
kovnih razreda

IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA KOMORE HKZR: (OŽUJAK-LIPANJ 2011.)
Damir Ciprić
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Na poticaj i prijedlog članova Strukovnog razreda 
01.ožujka.2011 je donesena odluka o formiranju 
nestalnog povjerenstva (temeljem čl. 9. Pravilnika 

o radu Strukovnih razreda HKZR).Potpisnica je voditeljica 
Strukovnog razreda medicinsko-laboratorijske djelatnosti gđa. 
Jasna Matić, bacc. med.lab.diagn. 
Plan rada ovog povjerenstva bilo je:
• Proučiti edukaciju i kompetencije prvostupnika i mag. 

struke u nekoliko država Europe zajedno sa kurikulumom 
te napraviti komparaciju. 

• Učiniti anketu za lab. djelatnike o zainteresiranosti za 
daljnju edukaciju uz rad 

• Provjeriti stav u zdravstvenim ustanovama u kojima 
radi naš profil o daljnjoj edukaciji te kako Komora može 
pomoći da se laboratorijskim tehničarima koji čine veći 
dio članstva omogući daljnja edukacija

• Provjeriti stav zdravstvenih veleučilišta ili Medicinskih 
fakulteta pri kojima djeluje redovan studij za prvos-
tupnike MLD  o mogućnosti  studiranja uz rad.

• Pokretanje inicijative za edukaciju na našim visokoobra-
zovnim ustanovama.

• Uklopivost naše struke u Direktivu 2005/36
• Održavanje okruglog stola s temom „Nepriznavanje di-

ploma stečenih na fakultetu zdravstvenih studija Univer-
ziteta u Sarajavu, u zdravstvenom sustavu RH-e “ – više 
o tome na:  http://www.hkzr.hr/index-model-mld-akcija-
vijest-id-111.htm

Svi zadaci predviđeni planom su izvršeni. Rezultati učinjenog 
navedeni su slijedom: 

KOMPARAcIJA	EDUKAcIJE
Proučena je edukacija u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, BiH  
i Italiji. Analizom se došlo do zaključka da je u analizira-
nim državama ( a tako je i u većini EU država), edukacija 
omogućena kroz sva tri stupnja; prva razina prvostupnik, dru-
ga razina magistri struke i treća razina  doktorski studij dok je 
Hrvatska zastala na, isključivo, edukaciji prve razine tj. razine 
prvostupnika.
Edukacija u europskim državama za naš profil odvija se ug-
lavnom na Medicinskim fakultetima. Nastavni plan i program 
Studija MLD  u europskim državama je uglavnom
ujednačen.

ANKEtNI	UPItNIK
Podaci koji su se unosili određeni su i obrađeni po: sta-
rosti, spremi, području rada, zainteresiranosti za nastavak 
edukacije i do koje razine anketirani priželjkuju edukaciju, 
načinu izvođenja nastave, načinu plaćanja i podacima o stavu 
ustanove u kojoj anketirani radi prema edukaciji.
Razina u obrazovanju koju anketirani priželjkuju je:
• prvostupnik – 38. 20 %
• druga razina obrazovanja - 61.77 %
 
Više o analizi anketnog  upitnika može se pročitati na  web 
stranici strukovnog razreda medicinsko laboratorijske djelat-
nosti HKZR-a.

Srdačno Vas pozdravlja,
Predsjednica povjerenstva
Ernevaza Kopačin, dipl. ing. med. lab. dijagn.

POVJERENSTVO ZA USAVRŠAVANJE I NAPREDOVANJE U STRUCI
Ernevaza Kopačin
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POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR I STRUČNA PITANJA
Ankica Bojčić

Drage kolegice i kolege u želji da pokažemo stručnost
i kvalitetu našeg rada,a eventualne propuste popravi-
mo, osnovali smo povjerenstvo za stručni nadzor.

Povjerenstvo je izradilo:
- Pravilnik o stručnom nadzoru
- Prijedlog odgovarajućih obrazaca za provedbu stručnog nad-
zora
- Zapisnik o provedbi stručnog nadzora
- Protokol o postupku provođenja stručnog nadzora
- U pripremi ima kriterije za provođenje srtučnog nadzora

Predložili smo da se raspiše natječaj za provoditelje stručnog 
nadzora.
Svi koji imate radno iskustvo u različitim vrstama laborato-
rijske dijagnostike i  volju za rad te udovoljavate uvjetima 
iz Pravilnika, javite se  u HKZR, kako bi mogli započeti sa 
nadzorom do  kraja godine, potvrditi naše kompetencije  i po-
praviti eventulne propuste.
Predsjednica povjerenstva
Ankica Bojčić bacc.med.lab dijag.

KONgRES	HKZR-a
U rujnu 2011. godine je odlučeno da će Strukovni razred MLD sudjelovati u organizaciji Kongresa HKZR-a zajedno sa Stru-
kovnim razredom-DSI. Kongres će se održati 2012. godine. 

UgOVOR	O	POSLOVNOJ	SURADNJI	S	RAIFFEISEN	bANK	AUStRIA	d.d.
U rujnu 2011. godine prihvaćena je ponuda Raiffeisen Bank Austria d.d. po kojoj će članovi HKZR - Strukovni razred MLD i Stru-
kovni razred DSI dobrovoljno moći koristiti pogodnosti koje mogu ostvariti u RBA kao članovi HKZR-a. Navedenom suradnjom 
HKZR nema materijalnih obveza prema RBA, a korištenje pogodnosti za članove HKZR – Strukovni razred MLDje dobrovoljno.
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STRUKOVNI RAZRED DJELATNOSTI SANITARNOG 
INŽENJERSTVA                                                                              Mirko Kelava

REgULIRAN	PRIPRAVNIČKI	StAŽI	
StRUČNI	 ISPIt	 ZA	 DJELAtNIKE	
SANItARNOg	INŽENJERStVA

Problem obavljanja pripravničkog staža i pola-
ganja stručnog ispita za djelatnike sanitarnog 
inženjerstva je riješen 04.01.2011. godine ob-

javom “Pravilnika o pripravničkom stažu zdravst-
venih radnika” (N.N. 02/11). Navedenim Pravil-
nikom zdravstveni radnici u djelatnosti sanitarnog 
inženjerstva koji su na dan stupanja na snagu Pravil-
nika imali više od godinu dana radnoga iskustva na 
poslovima sanitarnog inženjerstva oslobođeni su  
obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog 

ispita, a oni koji su imali manje od godinu dana rad-
noga iskustva na poslovima sanitarnog inženjerstva 
nakon stečenih godinu dana radnoga iskustva mora-
ju položiti stručni ispit.
Prema dostavljenim informacijama Ministarstva 
zdravstva i socijalne skrbi RH, iz travnja 2011. go-
dine, zdravstveni radnici kojima se prizna ili polože 
stručni ispit u sanitarnom inženjerstvu, a nakon toga 
se školuju za višu razinu u istoj struci, Pravilnik 
ne predviđa ponovno polaganje stručnog ispita ili 
provođenje pripravničkog staža.
HKZR - Strukovni razred djelatnosti sanitarnog 
inženjerstva poslao je 24.06.2011. godine prijedlog 
Plana i programa pripravničkog staža za djelatnike 
sanitarnog inženjerstva Ministarstvu zdravstva i so-
cijalne skrbi RH. Od sredine srpnja 2011. očekujemo 
njegovu objevu u Narodnim novinama.

EDUKACIJA I TRAJNO USAVRŠAVANJE
Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje Stru-
kovnog razreda DSI, do rujna 2011. godine, donijelo 
je 18 Odluka o vrednovanju trajnog usavršavanja te 
je odobrilo 5  pojedinačnih Zahtjeva za vrednovanje 
trajnog usavršavanja i 11 prijedloga Plana trajnog 

usavršavanja na razini zdravstvene ustanove.

ODObRENJA	ZA	SAMOStALAN	RAD
Povjerenstvo za staleška pitanja Strukovnog razreda 
DSI, nakon pregledavanja pristigle dokumentacije, 
donijelo je odluke o izdavanju Odobrenja za samo-
stalan rad svim članovima HKZR – Strukovni raz-
red DSI iz Registra članova. Odobrenje za samosta-
lan rad zajedno s članskom iskaznicom poslano je 
tijekom srpnja 2011. godine na kućne adrese.

StRUČNI	NADZOR
Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i 
kvalitetu Strukovnog razreda DSI, do rujna 2011 
godine, obavilo je sve pripremne radnje za obavl-
janje stručnog nadzora nad radom zdravstvenih rad-
nika djelatnosti sanitarnog inženjerstva.

 KONgRES	HKZR-a
U svibnju 2011. godine je predloženo, a u rujnu 
2011. godine je odlučeno da će Strukovni razred 
DSI sudjelovati u organizaciji Kongresa HKZR-a, 
koji se treba održati 2012. godine. Kongres orga-
niziraju Strukovni razred DSI i Strukovni razred 
MLD, dok ostala 2 Strukovna razreda u HKZR-u 
nisu zainteresirana za sudjelovanjem u organizaciji. 
U svezi s navedenim imenovan je i Organizacijski 
odbor.

UgOVOR	O	POSLOVNOJ	SURADNJI	S	
RAIFFEISEN	bANK	AUStRIA	d.d.
U rujnu 2011. godine prihvaćena je ponuda Raif-
feisen Bank Austria d.d. po kojoj će članovi HKZR 
- Strukovni razred DSI dobrovoljno moći koristiti 
pogodnosti koje mogu ostvariti u RBA kao članovi 
HKZR-a. Ponudu RBA prihvatio je i Strukovni raz-
red MLD. Navedenom suradnjom HKZR nema ma-
terijalnih obveza prema RBA, a korištenje pogod-
nosti za članove HKZR – Strukovni razred DSI je 
dobrovoljno.

“Problem obavljanja pripravničkog staža 
i polaganja stručnog ispita za djelat-

nike sanitarnog inženjerstva je riješen 
04.01.2011. ...”
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STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO - 
TEHNOLOŠKU DJELATNOST                                                                      Helena Medvedec

Poštovani članovi,
• Obzirom da je ovo prvo, informativno iz-

danje Glasnika HKZR, pokušat ćemo u krat-
kim crtama nabrojati najvažnije zajedničke 
aktivnosti članova tijela našeg strukovnog raz-
reda (voditelj, zamjenik voditelja, član vijeća, 
stalna povjerenstva) u proteklom periodu.  

• Sudjelovali smo u izradi i davanju mišljenja 
na Pravilnik o akreditacijskim standardima 
za bolničke zdravstvene ustanove, zatim na 
Pravilnik o obrazovanju potrebnom za ru-
kovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i prim-
jenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja i 
Pravilnik o pripravničkom stažu  zdravstvenih 
radnika. Dali smo prijedlog izmjena Pravil-
nika o minimalnim uvjetima u pogledu pros-
tora, radnika i medicinsko tehničke opreme za 
obavljanje zdravstvene zaštite, te izmjena “Za-
kona o zdravstvenoj zaštiti” i “Zakona o djelat-
nostima u zdravstvu”, kao i Statuta HKZR. 

• Izradili smo novi plan i program pripravničkog 
staža za prvostupnike radiološke tehnologije 
i dali prijedlog ispitivača na stručnim ispitima 
pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. 

• Članovi tijela strukovnog razreda sudjelova-
li su  u organizaciji Radionice radiološke 
tehnologije, koja je održana u Splitu  (KBC 
Split i Hotel “Zagreb”) od 20-22.svibnja 
2011. Na radionici je sudjelovalo  200 osoba.  

• Stalno povjerenstvo za etiku i deontologiju 
izradilo je “Kodeks profesionalnog odno-
sa prema poslodavcu, korisniku usluga i 
međusobnom odnosu za djelatnost zdravstvene 
radiološke tehnologije“. Povjerenstvo je radilo 
na izradi Kodeksa etike i deontologije HKZR. 

• Stalno povjerenstvo za staleška pitanja vodilo je 
brigu o registru članova, te je pregledalo i raz-
vrstalo svu dokumentaciju članstva pristiglu u 
komoru. Članovi povjerenstva sudjelovali su u 
izradi općih akata komore vezano uz članstvo i 
licenciranje.

• Stalno povjerenstvo za edukaciju i stručno 
usavršavanje zaprimalo je pojedinačne pri-
jave našeg članstva i prijave planova stručnog 
usavršavanja zdravstvenih ustanova, te 
donosilo Odluke o bodovanju na temelju 
zahtjeva a sukladno „Pravilniku o sadržaju, 
rokovima i postupku provjere stručnosti“. 

• Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pi-
tanja i kvalitetu razmatralo je Pravilnik o 
stručnom nadzoru, pripremilo potrebne obrasce 
i postupnike za provedbu i dokumentiran-
je, te izradilo plan nadzora za 2011.godinu. 

• Ukoliko imate pitanja ili prijedloga, ili nam 
želite pomoći u radu, slobodno nam pišite na 
sljedeće e-mail adrese :

•	 Edukacija:	(Ivanka	Herman)	 
ivanka.herman@gmail.com

•	 Stručni	nadzor:	(Velimir	Karadža)	 
vkaradza@kbc-zagreb.hr

•	 Etika	i	deontologija:	(Julio	Pirović)		 
julio.pirovic@zd.t-com.hr

•	 Staleška	pitanja	(Maja	Karić)	 
maja.karic@ri.t-com.hr,

• ili     radioloska.tehnologija@hkzr.hr
•	 Voditelj	i	zamjenik	voditelja	:	 

helena.medvedec@gmail.com,   
damir.cipric@gmail.com
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STRUKOVNI RAZRED ZA DJELATNOST RADNE TERAPIJE
Saša Radić

UVOD

U okviru svojih obveza i odgovornosti utvrđenih Pravil-
nikom o radu Strukovnih razreda HKZR-a, Statuta 
HKZR-a te ostalim aktima Komore, Strukovni razred za 

djelatnost radne terapije poduzeo je niz aktivnosti. Uzimajući u 
obzir da postojeća zakonska regulativa još uvijek nije usuglašena 
s Zakonom o djelatnostima u zdravstvu, odnos državnih insti-
tucija prema Komori mogao je biti nešto više podržavajući te 
početnim izazovima u radu ipak provedene aktivnosti polagano 
daju očekivane  rezultate. Ipak, tijekom vremenskog perioda 
03.02.2010.-01.07.2011. članovi tijela Strukovnog razreda osig-
urali su temeljne uvjete za rad strukovnog razreda, pripremali su 
potrebne provedbene akte te nastojali osigurati implementaciju 
zakonske legislative vezane uz djelatnost radne terapije. Sve na-
vedeno je provedeno sa ciljem da Strukovni razred za djelatnost 
radne terapije postane snažniji dionik u zdravstvenom i socijal-
nom sustavu Republike Hrvatske.

OPĆI	POSLOVI
U travnju 2010. godine je predložilo članove Stalnih povje-
renstava Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije te ga 
je Vijeće Komore na sjednici održanoj dana 14. travnja 2010. 
godine potvrdilo. Tijekom godine Strukovni razred za djelatnost 
radne terapije je prodložilo izmjene članova Stalnih povjeren-
stava koje je Vijeće Komore potvrdilo.
Članovi Stalnih povjerenstava Strukovnog razreda za djelat-
nost radne terapije sudjelovali su izradi radnih verzija niza do-
kumenata potrebnih za rad Komore i Strukovnih razreda, poput 
Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti, 
Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti 
osnivanja privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog 
društva koje obavljaju djelatnost radne terapije, Pravilnika o iz-
davanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad, 
Pravilnika o načinu oglašavanja  i_isticanja naziva privatna prak-
sa, Pravilnika o stručnom nadzoru, Kodeksa etike i deontologije 
djelatnosti sanitarnog inženjerstva,Izdravstveno radiološko-
tehnološke djelatnosti, djelatnosti radne terapije i medicinsko-
laboratorijske djelatnosti Hrvatske komore zdravstvenih radnika. 
U veljači 2011. godine Strukovnog razreda za djelatnost radne 
terapije sukladno zahtjevu Ministarstva zdravstva i socijalne 
skrbi za dostavljanjem prijedlog ispitivača koji bi sudjelovali na 
stručnim ispitima za prvostupnike radne terapije (Klasa: UP/I-
011-01/11-01/32, Ur.broj: 534-05-1-4/6-11-2) provelo postupak 
izbora ispitivača. Od 4 prijavljena, Stručno vijeće Strukovnog 
razreda za djelatnost radne terapije odabralo je 2 kandidata.

UNAPREĐENJE	 KVALItEtE	 RADA	 DJELAtNOStI	
RADNE	tERAPIJE
U listopadu 2010. godine Strukovni razred za djelatnost radne 
terapije nakon potvrde Vijeća Komore, je poslalo Standarde 
prakse u djelatnosti radne terapije na suglasnostu Ministru 
zdravstva i socijalne skrbi. 
U listopadu 2010. godine Strukovni razred za djelatnost radne 
terapije je donio Upute o vođenju radnoterapijske dokumenatcije 
koje je Vijeća Komore potvrdilo na 13. sjednici održanoj 19. lis-
topada 2010.

           
U prosincu 2010. godine Strukovni razred za djelatnost radne 
terapije je na poslani prijedlog Ministarsva zdravstva i socijalne 
skrbi Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika 
uložio prijedloge izmjena i dopuna koje su i usvojene u siječnju 
2011. od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
U siječnju 2011. godine Strukovni razred za djelatnost radne ter-
apije na poslani prijedlog Ministarsva zdravstva i socijalne skrbi 
Pravilnika o akreditacijskim standardima bolničkih ustanova 
uložio prijedloge izmjena i dopuna navedenog Pravilnika.
U siječnju 2011. godine Strukovni razred za djelatnost radne ter-
apije na poslani prijedlog Ministarsva zdravstva i socijalne skrbi 
Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika 
i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelat-
nosti uložio prijedloge izmjena i dopuna navedenog Pravilnika.
U veljači 2011. godine predstavnici Strukovnog razreda za djelat-
nost radne terapije je održan sastanak s pomoćnikom ravnatelja 
za zdravstvenu zaštitu HZZO-a, mr. Mariom Bagatom, dr.med. 
Na sastanku su izloženi problemi s kojima se susreću prvostupni-
ci radne terapije u sustavu zdravstvene zaštite RH te su razma-
trani načini rješavanja navedenih problema.
U travnju 2011. godine Strukovni razred za djelatnost radne tera-
pije uložio prijedloge Izmjena i dopuna Zakona o edukacijsko 
rehabilitacijskoj djelatnosti.
U lipnju 2011. godine Strukovni razred za djelatnost radne je na 
zahtjev Ministarsva zdravstva i socijalne skrbi o dostavljanju 
Programa pripravničkog staža za zdravstvene djelatnike pri-
premio Programa pripravničkog staža za zdravstvene djelatnike 
u opsegu djelatnosti radne terapije u skladu s Europskim tenden-
cijama i potrebama radnoterapijske djelatnosti u RH.

EDUKACIJA I TRAJNO USAVRŠAVANJE
U prosincu 2010. godine Strukovni razred za djelatnost radne 
terapije je predložilo, a Vijeće Komore potvrdilo plan trajnog 
usavršavanja Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije za 
2011. godinu.
U svibnju 2011. godine Strukovni razred za djelatnost radne 
terapije je održao besplatnu radionicu Vođenje radnoterapijske 
dokumentacije. Na radionici je sudjelovalo više od 60 radnih 
terapeuta iz svih dijelova Hrvatske. Predavači na radionici su bili 
Saša Radić, bacc.therap.occup., Ivana Klepo, bacc.therap.occup., 
Andreja Bartolac, bacc.therap.occup., Jadranko Lisak, bacc.ther-
ap.occup., Nevenka Marković, bacc.therap.occup. i Ivana Brus, 
bacc.therap.occup. 
    
Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje Strukovnog raz-
reda za djelatnost radne terapije tijekom vremenskog perioda 
03.02.2010.-01.07.2011. bodovalo je 25 individualnih zahtjeva, 
8 zahtjeva vanjskih organizatora i 57 planovi trajnog stručnog 
usavršavanja na razini zdravstvenih ustanova.
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POVIJESNI KUTIĆ
Mirko Kelava (zato ga nema na slikama)

" FOTELJE ZA SVE KOJI IH ŽELE "
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