
 

 

 

 

 

 

Obilježavanje 

Međunarodnog dana sestrinstva 
 

Svečana akademija  

Velika dvorana Časničkog doma na Hrvatskom vojnom učilištu 

"Dr. Franjo Tuđman", Ilica 256 b, Zagreb 

Petak, 12.5.2017. 18.00 – 20.00 

 

Glas Hrvatske udruge medicinskih sestara za 

zdravlje hrvatskih branitelja  

 

 

Obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva Prošećimo s medicinskim sestrama za zdravlje 
12. svibnja 2016. 

 



 
 

Poštovani, 

Hrvatska udruga medicinskih sestara (HUMS) i naše Društvo 

medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata ove godine 

obilježit će Međunarodni dan sestrinstva pod nazivom Glas 

medicinskih sestara i tehničara za zdravlje hrvatskih 

branitelja i skrenuti posebnu pozornost na očuvanje i 

unapređenje zdravlja braniteljske populacije u Republici 

Hrvatskoj.  

Povodom Međunarodnog dana sestrinstva organizirat ćemo 

stručna predavanja u suradnji s Ministarstvom branitelja i 

braniteljskim udrugama na temu „Za očuvanje i unapređenje  

zdravlja hrvatskih branitelja“ kroz podružnice Hrvatske udruge 

medicinskih sestara (HUMS-a), a bit će upućeno hrvatskim 

braniteljima i njihovim obiteljima.  

Pozivamo Vas na proslavu Međunarodnog dana sestrinstva koji 

obilježavamo 12.5.2017. godine u 18.00 h svečanom akademijom 

u velikoj dvorani Časničkog doma na Hrvatskom vojnom učilištu 

"Dr. Franjo Tuđman", Ilica 256 b, Zagreb. 

 

 

Društvo medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata 

HUMS-a 

Hrvatska udruga medicinskih sestara 

 

 

 

 



PROGRAM 

Svečana akademija povodom Međunarodnog 

dana sestrinstva 

Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, Ministarstva 

branitelja i Grada Zagreba 

Velika dvorana Časničkog doma na Hrvatskom vojnom učilištu 

"Dr. Franjo Tuđman", Ilica 256 b, Zagreb 

Petak, 12.5.2017. 18.00 – 20.00 

Voditeljica: Ljiljana Vinković 

 

1. Pozdravni govori 

 

2. Glazbeni izvođači: 

 

 JAZZ orkestar OSRH, dirigent stn. Davor Dropuljić 

 

 Zbor Zagrebački anđeli, umjetnički voditelj i dirigent Vitomir 

Ivanjek – Vito 

 

 Pjevački zbor medicinskih sestara i tehničara KBC-a Zagreb, 

voditeljica Marija Orlić-Šumić 

 

 Pjevački zbor medicinskih sestara "Immaculata", Hrvatska  

katolička udruga medicinskih sestara i tehničara u Požeškoj 

biskupiji 

 

 Boris Ćiro Gašparac 

 

3. Priče medicinskih sestara iz Domovinskog rata 

 

4. Podjela zahvalnica i priznanja 

 

20.00 h Završetak svečane akademije 



 

 

Izložba postera medicinskih sestara i tehničara iz Domovinskog 

rata u predprostoru dvorane 

 

 

 

Svojim dolaskom uveličajte proslavu  

Međunarodnog dana sestrinstva! 

 

Dobrodošli! 

 
 

 

Organizacijski odbor: 

Tanja Lupieri, Mirna Ignac, Magdalena Gilja, Ljerka Pavković, 

Marija Gilja, Agneza Aleksijević, Nevenka Begić 

 

 

 

Zahvaljujemo na pomoći u organizaciji MORH-u, OSRH, Hrvatskom 

vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“, Ministarstvu branitelja. 

 

 

 

 

 

Informacije: Hrvatska udruga medicinskih sestara (www.hums.hr; 

hums@hums.hr ) 

http://www.hums.hr/
mailto:hums@hums.hr

