
IZVJEŠĆE O XIV. SIMPOZIJU MEDICINSKIH SESTARA ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI 

                                              održanom u Dubrovniku od 7. do 10. 4. 2022. godine 

Tema ovogodišnjeg XIV. Simpozija medicinskih sestara zdravstvene njege u kući bila je Povezanost 

vrijednosti i postupaka u zdravstvenoj njezi u kući. Simpozij je okupio preko 350 medicinskih sestara i 

medicinskih tehničara – sudionika te vrhunske goste predavače s različitih sveučilišta na kojima se 

odvijaju preddiplomski i diplomski studiji sestrinstva te stručne predavače iz područja zdravstvene 

njege. Simpozij je obuhvatom svih pristiglih i prezentiranih znanstvenih i stručno-istraživačkih radova 

imao status znanstveno-istraživačkog simpozija. Da je zdravstvena njega u kući prepoznata kao 

vrijednost od strane zdravstvenih djelatnika unutar cjelokupnog zdravstvenog sustava, potvrđuje i 

nazočnost ovom simpoziju osim djelatnika zdravstvene njege u kući i nazočnost brojnih kolega i 

kolegica iz patronažne službe, palijativne skrbi te bolničkog sustava. 

Zašto uopće tema o vrijednosti? 

Ako nikada prije, onda u posljednje tri godine kontinuiranog rada u ekstremno nepovoljnim i krajnje 

neočekivanim uvjetima, vrijednost rada medicinskih sestara i medicinskih tehničara zdravstvene njege 

u kući došla je do potpunog izražaja. Prepoznata je. Osvrnemo li se na uvjete rada u Covid-19 pandemiji, 

vremenu prožetom potresima, vrtoglavom rastu cijena potrošnog, a prijeko potrebnog materijala za 

svakodnevni rad – zaštitne obuče i odjeće, još vrtoglavijem rastu cijena energenata za prijevoz, 

postavlja se pitanje kako točno opisati stupanj vrijednosti postojanja djelatnosti zdravstvene njege u 

kući i svakodnevnu opću prisutnost njenih provoditelja na terenu. Bez i jednog trenutka prekida u radu, 

u provođenju potrebnih postupaka zdravstvene njege u kući, medicinske sestre i medicinski tehničari 

požrtvovno su podnijevši na leđima velik teret raznovrsnih troškova, obveza, profesionalnosti i 

predanosti odrađivali sve potrebno kako bi bolesnicima bila osigurana i dostupna potrebna usluga. 

Vrijednost predstavlja temelj koji nam služi i pomaže pri objašnjavanju društva, društvenih organizacija 

i društvenih promjena. Jesmo li u procesu promjena? Hoćemo li znati iskoristiti postojeća znanja i 

postojeće vrijednosti u interesu daljnjeg razvoja zdravstvene njege u kući? Upotrijebimo li u tom 

smjeru posljednjih godina ostvarenu unutarnju koheziju ustanova i privatnih praksa zdravstvene njege 

u kući  sigurno hoćemo. Dodatno ojačanim zajedništvom, nakon 30 prethodnih godina postojanja i 

razvoja zdravstvene njege u kući, promičući istinu, znanje i profesionalnost – daljnji napredak 

zdravstvene njege u kući neupitan je. 

Nakon uspješno održanih, iznimno zanimljivih i konstruktivnih predavanja, članovima udruge 

medicinskih sestara zdravstvene njege u kući prezentirano je Izvješće o radu udruge za 2021. i 2022. 

godinu zaključno s 31.3.2022. godine. Također, najavljen je projekt koji će udruga zdravstvene njege u 

kući provesti uz suradnju sa svojim članovima (prihvaćen od strane nazočnih). Isto tako, nazočni članovi 

izrazili su želju da se kongres zdravstvene njege u kući iduće kalendarske godine održi na području 

Slavonije. Slijedom prikupljenih ponuda, Skupština ZNJUK-i će odlučiti gdje će se isti održati. Svi članovi 

zamoljeni su da prijedloge tema za iduće godišnji kongres dostave zaključno s 31.5.2022. godine na 

mejl vlatka.mrzljak@kr.t-com.hr.  

Na ovogodišnjem simpoziju nazočni članovi obavješteni su o danoj Ostavci aktualne predsjednice 

udruge gospođe Barice Hršak s datumom 1.7.2022. godine zbog zdravstvenih razloga te je na 

primjeren, dostojanstven i simboličan način gđi. Hršak predana Plaketa o imenovanju počasnom 

predsjednicom i poklon u ime članova UO ZNJUK-i i tajnice ZNJUK-i. Ovom prilikom još jednom 

zahvaljujemo gđi. Hršak na dugogodišnjem radu i zastupanju interesa članova ZNJUK-i. 

S poštovanjem, Vlatka Mrzljak, tajnica ZNJUK-i. 
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