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Govor potpredsjednika Hrvatskoga sabora i izaslanika predsjednika HS-a 

akademika Željka Reinera kongresu medicinskih sestara i tehničara KBC-a 

Zagreb „Razvojni putevi sestrinstva III – da se ne zaborave devedesete“ 

KBC Zagreb, 7. prosinca 2018. 

 

Poštovani kolege, 

Dragi uzvanici, 

osobita mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama i što vas mogu 

pozdraviti uime predsjednika Hrvatskoga sabora kao i u svoje osobno ime. 

Svijet sestrinstva danas označava snažni, kontinuirani put prema naprijed. 

Empatija kao srž i konstanta sestrinske profesije, cjeloživotna edukacija, 

usavršavanje i profesionalnost temeljne su odrednice kojemu sestrinstvo 

današnjice teži i u kojem smjeru se razvija.  

No, prisjetimo se na trenutak vrtloga rata u kojemu se naša zemlja našla prije 27 

godina. Uz hrabrost i požrtvovnost naših ratnika, ogroman teret i stradanja 

proživjela je upravo medicinska struka. Medicinske sestre i tehničari dali su 

nemjerljiv doprinos u stvaranju Republike Hrvatske. U mnogim nemogućim 

situacijama i improviziranim uvjetima uspjeli su spašavati živote naših branitelja 

i civila. U ratnim strahotama isplivala je iskonska srž poziva medicinskih 

sestara: briga za svoje pacijente, koji su samo silom prilika bili i njihovi susjedi, 

prijatelji ili članovi obitelji. Danas, iako su ratna stradanja iza nas, želim ukazati 

na važnost medicinske struke u kontekstu potrebe očuvanja zdravlja braniteljske 

populacije u našoj zemlji. Ponovno su medicinske sestre i tehničari njihovi prvi 

njegovatelji i zaštitnici.  

Upravo medicinske sestre i tehničari ostvaruju prvi kontakt s pacijentom, ali i 

prvi kontakt s obitelji. Medicinske sestre brinu o pojedincu, pa time neizravno i 

o cijeloj njegovoj obitelji i zajednici u cjelini. Oni su svojevrsni most empatije i 

ljudskosti koji pacijenti neizmjerno trebaju. Medicinske sestre i tehničari 

pacijentu i njegovoj obitelji su i njegovatelji i psiholozi i medicinski stručnjaci. 
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Tijekom povijesti ova je profesija prolazila trnovitim putem, sve do danas kada 

je medicinskim sestrama otvorena mogućnost obrazovanja sve do doktorata 

znanosti. Sestrinstvo se prvotno razvijalo kao poziv, kroz osjećaj za brigu za 

druge ljude. Poslovima njege bolesnika najčešće su se bavile žene, što je bilo u 

skladu s očekivanjima tadašnjeg društva. S razvojem modernoga društva brišu 

se spolne podjele u profesijama te se i sve veći broj muškaraca odlučuje na ovo 

nadasve humano zanimanje. Međutim, neke spoznaje  koje je postavila Florence 

Nightingale vrijede još i danas. Ona je rekla: „Nikada nemojmo smatrati da smo 

kao sestre sve naučile – moramo učiti tijekom čitavog života.“ Rekla je također: 

„Ako medicinska sestra odbija nešto učiniti za svog pacijenta tvrdeći da to nije 

njezin posao, rekla bih da je ona promašila svoj poziv.“ 

Medicinske sestre i tehničari danas potpuno ispravno pokušavaju postići što 

veću prepoznatljivost u društvu, iako taj proces još uvijek sporo napreduje. Vrlo 

važnu ulogu u jačanju sestrinske profesije ima profesionalna etika, koja 

uključuje daljnju raspravu o esenciji sestrinske struke, njene važnosti u društvu, 

među pacijentima te statusu sestrinstva.  

Nažalost u posljednjih nekoliko godina svjedoci smo odlazaka vrsnih stručnjaka 

iz Hrvatske u inozemstvo, a ova pojava nije poštedjela ni sestrinsku profesiju. 

Manjak kvalificiranog kadra ogroman je problem našeg društva. Politički, ali i 

moralni imperativ mora nam biti osiguravanje boljih uvjeta rada za medicinsko 

osoblje. U Republici Hrvatskoj sestrinstvo je samostalna profesija, ima najviše 

stupnjeve obrazovanja i vrlo kvalitetno školovanje. Preddiplomski i diplomski 

studiji postali su sastavni i važni dio nastavnih aktivnosti na sveučilištima. Iz tog 

razloga mora nam biti važan zadatak zadržati ove stručnjake u Hrvatskoj kako bi 

svojom predanošću i znanjem stvarali još bolji svijet za nas, ali i za generacije 

koje dolaze nakon nas.  

Stoga vam želim iskreno zahvaliti što svojim marljivim radom, nesebičnosti, 

ljubavlju prema poslu ali prije svega prema čovjeku, svakodnevno pridonosite 

kvaliteti cijeloga društva, vraćate vjeru čovjeka u čovjeka te činite naš život 

boljim i ljepšim. Vaša uniforma prepoznatljiv je simbol povjerenja i snage koji 

nam najviše trebaju u najtežim životnim trenucima te vraćaju dostojanstvo kada 

nam je ono najpotrebnije. 
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Hvala na pozornosti. 


