
  

 

Roditelji u akciji - Roda 

Žerjavićeva 10, 10000 Zagreb 

Telefon: 01/6177500, www.roda.hr  

 

Milan Kujundžić, ministar 

Ministarstvo zdravstva RH 

kabinet@miz.hr  

 

18. prosinca 2019. 

 

Predmet: Može li ministar zdravstva spasiti Božić za rodilje diljem Hrvatske?  

Urudžbiranje peticije za slobodan izbor pratnje na porodu Ministarstvu 

zdravstva 

 

 

Poštovani, 

 

Danas službeno urudžbiramo potpise prikupljene u peticiji Moj porod - Moja pratnja - Moj izbor, u 

kojoj potpisnice od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske traže da HITNO svim rodilištima naloži 

da: 

 

1. omoguće svakoj rodilji da uz nju za vrijeme poroda bude pratnja po njenom izboru, 

2. ukinu sve uvjete i ograničenja koje pratnja na porodu treba ispunjavati (pohađanje tečaja, 

srodstvo s rodiljom, plaćanje naknade, itd.) 

3. uvedu mogućnost pratnje za vrijeme carskog reza pod spinalnom anestezijom, za dobrobit 

majke i djeteta te mogućnost kontakta koža na kožu djeteta s ocem kada ga majka nije u 

mogućnosti ostvariti. 

 

Praksa omogućavanja pratnje na porodu u rodilištima vrlo je neujednačena diljem Hrvatske - u nekim 

rodilištima rodilja je slobodna odabrati pratnju po vlastitoj želji, u drugima je pratnja moguća tek uz 

plaćanje, dok je u trećima pratnja uvjetovana pohađanjem tečaja. Prisutnost pratnje za vrijeme 

carskog reza pod spinalnom anestezijom i dalje je gotovo nemoguća u Hrvatskoj, iako je to praksa 

koja u Europi postoji desetljećima. 

 

Detaljan popis uvjeta za pratnju na porodu nalazi se uz ovaj dopis. 

 

Uz sva ograničenja, u mnogim je rodilištima i dalje praksa da se pratnji omogući ulazak u rađaonicu 

tek pred izgon djeteta, iako je rodilji najvrijednija pratnja u ranijim i dužim fazama poroda. Ovom 

peticijom želimo dati do znanja da bi rodilje trebale imati mogućnost pratnje tijekom cijelog poroda, 

ne samo na kraju. 

 

Smatramo da je ovo pitanje oko kojeg Vi, kao ministar, možete u kratkom vremenu postići veliki 

pomak prema poboljšanju uvjeta za rađanje za žene u cijeloj Hrvatskoj.  

 

Ukoliko je potrebno, članice udruge Roda spremne su pružiti informacije iz prve ruke i predložiti 

korake koje smatramo nužnima, a lako su izvedivi.  

 

 

 

S poštovanjem, 

 

 

Udruga Roda 

 

Prilozi:  

1) potpisana peticija 

2) uvjeti za pratnju u rodilištima  
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Uvjeti za pratnju na porodu  

 

U listopadu 2019., volonterke udruge Roda su anketirale rodilišta u Hrvatskoj kako bi ažurirale popis 

uvjeta za pratnju na porodu za svako rodilište. Rezultati su opisani niže. 

 

  

 

KBC Zagreb (Petrova) 

Vaginalni porod: bilo tko sa završenim 

bolničkim tečajem, koji se naplaćuje 400 kn 

(više informacije na stranicama KBC Zagreb) 

Carski rez: nije moguće 

 

 

KB "Sestre milosrdnice" (Vinogradska) 

Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati 

završen tečaj 

Carski rez: nije moguće 

 

 

KB "Merkur" 

Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati 

završen tečaj; pratnja mora kupiti jednokratno 

odijelo u ljekarni (opaska: cijena jednokratnog 

odijela je do 100 kn) 

Carski rez: nije moguće 

 

 

KB "Sveti Duh" 

Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati 

završen tečaj 

Carski rez: nije moguće 

 

 

KBC Rijeka 

Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati 

završen tečaj 

Carski rez: moguće; mogućnost kontakta koža 

na kožu sa ocem djeteta je omogućeno nakon 

carskog reza (pod uvjetom da su dijete i majka 

dobro) 

 

 

KBC Split 

Vaginalni porod: bilo tko, mora imati završen 

tečaj (bolnički, plaća se 400 kn; ukoliko je 

prošlo više od 4 godine od pohađanje tečaja 

plaća se 100 kn. Opširnije pročitajte ovdje) 

Carski rez: nije moguće 

 

 

KBC Osijek 

Vaginalni porod: bilo tko, mora imati završen 

tečaj (nije jasno koji tečaj; bolnički tečaj i tečaj 

doma zdravlja u Osijeku naplaćuju se 400 kn) 

Carski rez: nije moguće 

 

 

Opća bolnica Bjelovar 

Vaginalni porod: samo suprug, koji mora doći 

sa potvrdom o završenom tečaju (nije jasno 

koji tečaj niti ako se naplaćuje) 

Carski rez: nije moguće 

OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica 

Vaginalni porod: bilo tko, mora doći sa 

potvrdom o završenom tečaju (bolnički ili od 

lokalne doule) 

Carski rez: nije moguće 

 

 

OB "Dr. Josip Benčević" Slavonski brod 

Vaginalni porod: bilo tko, mora doći sa 

potvrdom o završenom tečaju (nije jasno koji 

tečaj niti ako se naplaćuje) 

Carski rez: nema podataka 

 

 

Opća bolnica Karlovac 

Vaginalni porod: samo suprug, koji mora doći 

sa potvrdom o završenom tečaju (bolnički 

tečaj, koji se naplaćuje 300 kn) 

Carski rez: nije moguće 

 

 

Opća bolnica Gospić 

Vaginalni porod: bilo tko, mora doći sa 

potvrdom o završenom tečaju (nije jasno koji 

tečaj niti ako se naplaćuje) 

Carski rez: nema podataka 

 

 

Opća bolnica Knin 

Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati 

završen bolnički tečaj 

Carski rez: nije moguće 

 

 

OB Nova Gradiška 

Vaginalni porod: osoba u pratnji mora biti 

suprug, ne mora imat završen tečaj 

Carski rez: nema podataka 

 

 

Opća bolnica Ogulin 

Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imat 

završen tečaj (potrebno je napomenuti 

liječniku tko će biti osoba u pratnji) 

Carski rez: nema podataka 

  

 

Opća bolnica Pula 

Vaginalni porod: bilo tko, mora doći sa 

potvrdom o završenom tečaju (bolnički ili 

doma zdravlja); samo osoba navedena na 

potvrdi o pohađanju tečaja smije biti pratnja 

Carski rez: nije moguće 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Opća bolnica Šibenik 

Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati 

završen tečaj 

Carski rez: nije moguće 

 

 

Opća bolnica Varaždin 

Vaginalni porod: isključivo suprug ili životna 

partnerica, ne mora imati završen tečaj 

Carski rez: nije moguće 

 

 

Opća bolnica Vinkovci 

Vaginalni porod: bilo tko, mora imati završen 

tečaj (bolnički, nije jasno ako se isti naplaćuje) 

Carski rez: nije moguće 

 

 

OB "Dr. Ivo Pedišić" Sisak 

Vaginalni porod: bilo tko, mora imati završen 

tečaj (bolnički, nije jasno ako se isti naplaćuje) 

Carski rez: nije moguće 

 

 

Opća bolnica Virovitica 

Vaginalni porod: bilo tko, mora imati završen 

tečaj (bolnički, nije jasno ako se isti naplaćuje) 

Carski rez: nije moguće 

 

 

Opća bolnica Vukovar 

Vaginalni porod: samo suprug, ako želi neka 

druga osoba mora doći na razgovor kod šefa 

odjela koji odlučuje ako će drugu osobu pustiti 

ili ne 

Carski rez: nije moguće 

 

 

Opća bolnica Zadar 

Vaginalni porod: bilo tko, mora imati završen 

tečaj (bolnički ili doma zdravlja) 

Carski rez: nije moguće  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opća bolnica Dubrovnik 

Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imat 

završen tečaj  

Carski rez: nema podataka 

 

 

Opća županijska bolnica Požega 

Vaginalni porod: bilo tko, mora imati završen 

tečaj (bolnički, nije jasno ako se naplaćuje) 

Carski rez: nije moguće 

 

 

Opća županijska bolnica Našice 

Pratnja nije uopće moguća 

 

 

Opća županijska bolnica Pakrac 

Vaginalni porod: isključivo suprug, mora imat 

završen tečaj (bolnički ili onaj iz druge 

zdravstvene  

ustanove). Ako je tečaj pohađan u prijašnjim 

trudnoćama nije ga potrebno obaviti ponovno. 

Carski rez: nema podataka 

 

 

Županijska bolnica Čakovec 

Vaginalni porod: bilo tko, mora imati završen 

tečaj (bilo koji) 

Carski rez: nije moguće, ali tata može ostvariti 

kontakt koža na kožu nakon poroda 

 

 

Opća bolnica Zabok 

Vaginalni porod: osoba mora biti u srodstvu sa 

rodiljom (ne može biti prijateljica), ne mora 

imati završen tečaj 

Carski rez: nije moguće 

 

 

DZ Sinj 

Vaginalni porod: ovisi o dogovoru sa liječnikom 

Carski rez: ne izvodi se 

 

 

DZ Metković 

Vaginalni porod: ovisi o dogovoru sa liječnikom 

Carski rez: ne izvodi se 

 

 


