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U Zagrebu, 27. rujna  2022. godine 
 
 

n/p izv. prof. dr. sc. Vili Beroš 
ministar 

 
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA RH 

Ksaver 200a, Zagreb 
 

 
PREDMET: PROŠIRENJE KOMPETENCIJA VEZANO ZA PRIMJENU KRVI I KRVNIH 
PRIPRAVAKA NA DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE/ MAGISTRE SESTRINSTVA I 
PRVOSTUPNICE SESTRINSTVA 
 
 
Poštovani gospodine Ministre, 
 
 
slobodni smo Vam se obratiti sa prijedlogom proširenja kompetencija primjene krvi i 
krvnih pripravaka na diplomirane medicinske sestre/ magistre sestrinstva i 
prvostupnice sestrinstva.  
 
Upravni odbor na sjednici održanoj 17. rujna 2022. godine razmatrao je 
problematiku vezanu za primjenu krvi i krvnih pripravaka i donio zaključak kako je 
proširenje kompetencija za primjenu krvi i krvnih pripravaka na diplomirane 
medicinske sestre/ magistre sestrinstva nužan i opravdan te također donio zaključak 
da se pokrenu sve aktivnosti vezane za prijedlog promjene zakonske regulative u 
ovom području. Upravni odbor također smatra kako bi prijenos kompetencija 
također bio moguć i za prvostupnice sestrinstva uz dodatnu izobrazbu prema 
programu koji Vam dostavljamo u prilogu.  
 
Upravni odbor smatra kako je zakonadavac ostavio mogućnost proširenja 
kompetencija u članku 16. Zakona o sestrinstvu gdje je navedeno da se kompetencije 
mogu proširivati s razinom obrazovanja i obavljenim tečajevima trajne edukacije te 
da tu mogućnost želimo iskoristiti u ovoj incijativi.  
 
Dopis dostavljamo  Hrvatskoj komori medicinskih sestara kao regulatornom tijelu 
medicinskih sestara i tehničara Republike Hrvatske te smo uvjereni kako će tijela 
HKMS podržati ovu inicijativu.  
 
 
 



 
 

KBC Zagreb, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb 
Tel: 01 23 67 080 • Gsm: 091 33 44 777 • Web: www.hdmsarist.hr • E-mail: info@hdmsarist.hr 
Poslovni račun: IBAN HR62248400811103109811• Matični broj: 1959492 • OIB: 09766892864  

Predsjednik • Adriano Friganović, Dopredsjednik • Josip Brusić, Tajnik • Kristian Civka 

 

HRVATSKO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA ANESTEZIJE, 

REANIMACIJE, INTENZIVNE SKRBI I TRANSFUZIJE 

 
w w w . h d m s a r i s t . h r 

Str. 2 od 2 

 
 
 
Budući da je Zakonom o liječništvu  (Narodne novine broj 121/03, 117) obuhvaćeno 
da davanje pripravaka krvi i krvnih derivata  spada u liječničku djelatnost obratit 
ćemo se s prijedlogom Hrvatskoj liječničkoj komori te vjerujemo kako ćemo dobiti 
podršku.  
 
Također smo mišljenja kako je u ovom procesu važan partner Hrvatski strukovni 
sindikat medicinskih sestara/ medicinskih tehničara te dopis dostavljamo i njima na 
znanje. Za ovu inicijativu zatražit ćemo podršku svih sestrinskih udruga kako bi 
zajedno mogli pronaći najbolje rješenje.  
 
Slobodni smo Vam predložiti organizaciju sastanka po ovom pitanju. 
 
Nadamo se pozitivnom rješenju i veselimo budućoj suradnji. 
 
 
Ostajemo s poštovanjem.  
 
 
 
 

     dr. sc. Adriano Friganović, dipl. med. techn. 
                                         

 
     predsjednik HDMSARIST-a 
 
 
 
 
 
Na znanje: 
 

1. Hrvatska komora medicinskih sestara 
2. Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara/ medicinskih tehničara 
3. Hrvatska liječnička komora 
4. Hrvatski nacionalni savez sestrinstva 
5. sestrinske udruge - SVIMA 

 
      
 


