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Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo/glavna sestra KBC-a Zagreb od 1. kolovoza 2012. 
do 15. veljače 2016. 

 
Rođena je 20. 09. 1958. Tuhelj (općina Klanjec). Srednju školu za medicinske sestre završila je 1977. 
godine kada se i zaposlila na Klinici za reumatske bolesti i rehabilitaciju KBC-a Zagreb, a Višu školu za 
medicinske sestre u Zagrebu završila je 1982. 
Nakon nekoliko godina postaje odjelna medicinska sestra stacionara na Klinici za reumatske bolesti. 
Već po završetku srednje škola članica je Društva medicinskih sestara u kojem je od 1998. godine 
obnašala dužnosti tajnice regije Zagreb, sve do 1993. godine kada je postala predsjednica Ogranka 
Zagreb, a od 1998. do 2004. i predsjednica Podružnice HUMS-a KBC Zagreb. Sudjelovala je na 
mnogobrojnim stručnim skupovima, tečajevima, kongresima društava HUMS-a. Organizirala je 
radionice, konferencije, tečajeve različitih obima i sadržaja, ali uvijek s istom vodiljom kako bi 
zdravstvenu njegu medicinskim sestrama i samu sestrinsku profesiju učinila kvalitetnijom i 
sigurnijom. 
 
Tijekom postojanja Ogranka Zagreb organizirala je mnoštvo raznih aktivnosti. Po prvi put mjerenje 
tlaka organizirano je za građane Zagreba na ulicama, tribine za studente i srednjoškolce, okrugli stol 
(AIDS), dobrovoljno darivanje krvi, kao i tiskanje brošura; «STOP AIDS», i «Zdravstvena njega u kući 
oboljelih od AIDS-a». Tijekom 1990. i 1991. aktivno se uključuje u Centar za dobrovoljni rad sestara. 
Kroz ratne godine organizira stručne skupove za medicinske sestre o ratnoj tematici. Poratne 1995. 
godine sudionik je Bijelog puta, grupe za zdravstvo kako bi pomagala sestrama i učenicima bolnice u 
Novoj Bili. Za svoj predani rad dobitnica je i niza priznanja: Priznanje za medicinsku sestru zaslužnu za 
promicanje sestrinstva na KBC-u Zagreb dobila je 1998. godine, dok je 2009. primila međunarodnu 
nagradu za ljudska prava i etiku u sestrinstvu Sveučilišta Surrey, Guilford, Velika Britanija. 
Cijenjeno je i priznanje koje je dobila 2010. godine od Honorary Felowship – Royal College of Nursing, 
UK, na kongresu RCN, u društvu Baroness Cumberlege CBE i Dame Carol Black DBE. 
Za predsjednicu nacionalne sestrinske udruge HUMS (Hrvatska udruga medicinskih sestara) 2004. 
godine izabrana je na mandatno razdoblje od 4 godine, a 2008. suvereno i vrlo uspješno nastavlja i 
drugi predsjednički mandat kojeg obnaša do 2012. Od 2004. – 2005. godine glavna je i odgovorna 
urednica Sestrinskog Glasnika. 
Godine 2012. dobrovoljno prestaje obnašati funkciju predsjednice HUMS-a, ali odlukom nove 
predsjednice ostaje delegat za međunarodnu suradnju. Za vrijeme predsjedavanja Hrvatskom 
udrugom medicinskih sestara na mnogobrojnim je kongresima aktivno radila kao članica 
Međunarodnog vijeća sestara, te Europske federacije udruga medicinskih sestara (EFN) u kojoj je od 
2005. obnašala funkciju člana Izvršnog odbora, dok je od 2006. izabrana za predsjednicu Odbora za 
profesiju EFN-a, čiji se prijedlozi o profesionalnom razvoju sestrinstva šalju na rasprave u Europski 
parlament, Europsku komisiju, Vijeće Europe. Za potpredsjednicu EFN-e, izabrana je 2010. na mandat 
od 2 godine, a u listopadu 2012. na godišnjoj skupštini povjeren joj je mandat i na sljedeće dvije 
godine. 
Surađuje s brojnim sestrinskim udrugama iz SAD-a (AONE, STTI), te Uredom europske Komisije za 
razmjenu informacija o tehničkoj pomoći (TAIEX). Govori engleski i slovenski jezik. U Sloveniji je 
pozvani predavač u nekoliko sestrinskih škola. U radu kroz HUMS organizirala je i poticala i 
humanitarni rad, kao tijekom proteklih 17 godina posjete Domu za psihički bolesne odrasle osobe, 
Loborgrad. Organizirala je i sestrinsku službu povodom dolaska Pape Ivana Pavla II. 1994. na 
Hipodromu u Zagrebu i 1998. na Mariji Bistrici. Sudjelovala je i u organizaciji zdravstvene skrbi 



povodom dolaska Pape Benedikta XVI. prilikom posjeta RH 2011. godine. Od 1997. potaknula je i 
obilježavanje Svjetskog dana bolesnika. 
Završila je jednogodišnji program International Nursing Leadership Institute u organizaciji American 
International Health Alliance. Ideju obrazovanja medicinskih sestara na Sveučilišnoj razini promovira 
godinama i ostvaruje je uspješnom realizacijom te početkom obrazovanja SESTARA NA SVEUČILIŠTU. 
Velike napore ulaže u razinu obrazovanja sestara sukladno EU standardima, Direktivi 2005/36/EU. 
Brankica Rimac je bila glavna medicinska sestra KBC-a Zagreb od 1. kolovoza 2012. do 15. veljače 
2016. godine. 
 


