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Međunarodna godina medicinskih sestara i primalja 

Zahvalnost primaljama za sve što rade 

 

Međunarodna godina primalja #2020 zamišljena je kao godina slavlja, veselja i druženja. Osmišljene su razne 

edukacije i radionice na kojima su primalje trebale trudnicama i rodiljama prikazati svoj rad, ispričati što ih 

čeka na porodu, naučiti ih i pokazati im kako da se što bolje pripreme za najvažniju i najljepšu ulogu u životu 

– onu majčinsku. Primalje su u međunarodnoj godini primalja i medicinskih sestara planirale unaprijediti 

svoje znanje i vještine zajedničkim edukacijama i sastancima.  

 

A onda se dogodila 2020. godina. Dogodila se pandemija, dogodio se potres u Zagrebu. Svi unaprijed 

napravljeni planovi su odgođeni, stavljeni na čekanje ili otkazani. Primalje su na svojim radnim mjestima 

dok većina svjetskog stanovništva ostaje doma kako izbjegli zarazu koronavirusom. Primalje ostaju na 

svojim radnim mjestima i duže nego inače, odrađujući dvostruke ili čak trostruke smjene. Svjesne su da se 

svaki dan na poslu izlažu opasnosti od zaraze, pa izbjegavaju svoje ukućane kako bi njih zaštitili. Umjesto 

da su izolirane od svog posla, primalje su izolirane od svojih obitelji. 

 

Mjere socijalne distanciranosti koje se preporučaju građanima primalje ne mogu provoditi jer je njihov dodir 

podrške sada više nego ikad potreban rodiljama. Dok ostali provode vrijeme u izolaciji sa svojim obiteljima, 

primalje su obitelj ženama na porodu uz koje sada ne mogu biti partneri. Primalje su one koje sa ženama 

dijele sreću i veselje zbog prvih minuta novorođenog djeteta na ovom svijetu, istovremeno potiskujući svoj 

strah od svega lošega u vanjskom svijetu. Primalje moraju biti dovoljno jake i smirene kako bi svoju snagu 

prenijele na žene koje rađaju. Čak i za vrijeme potresa u Zagrebu dok je vladala sveopća panika, primalje su 

ostale jake, pribrane i nisu napuštale trudnice i rodilje. 

  

Svojim požrtvovnim radom primalje su u ovoj godini već ispunile svoju misiju i pokazale da su dostojne 

svakog izazova. I možda Međunarodna godina primalja i medicinskih sestara neće biti godina slavlja, ali je 

svakako godina koja nam još jednom pokazuje koliko primalje i medicinske sestre doprinose zajednici te 

zašto im moramo iskazivati zahvalnost svakoga dana svake godine.  

 

#upoznajprimalje #godinaprimalja2020 #Midwives2020 
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