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Zadeva: Pobuda za vključitev rednih in izrednih študentov zdravstvene nege v nemoten proces 

izvajanja zdravstvenega varstva v R Sloveniji 

 

Spoštovani, 

 

skladno s sprejetimi ukrepi Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zdravje za zajezitev in 

obvladovanja epidemije COVID-19 se strokovna organizacija izvajalcev zdravstvene in babiške nege 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic 

in zdravstvenih tehnikov Slovenije poskuša intenzivno vključevati na vseh področjih, kjer so naše 

aktivnosti lahko del rešitev in pomoči. 

 

Do zdaj smo se vključevali v demonstracije obvezne varovalne opreme na terenu, pripravljamo 

strokovna navodila za izvajalce zdravstvene nege in oskrbe, vzpostavili smo brezplačno telefonsko 

številko za svetovanje managementu zdravstvene nege in oskrbe pri organizaciji dela, vzpostavitvi 

higienskega režima, rokovanja z materiali itd. Vzpostavili smo poziv prostovoljcem – strokovnjakom 

zdravstvene nege in oskrbe ter še mnogo drugega. 

 

Na Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport posredujemo pobudo, da se prekinjen proces 

kliničnega usposabljanja za študente programa Zdravstvena nega (VS) prekine in se študenti ponovno 

napotijo v klinična okolja. Zdravstveni zavodi so namreč prekinili klinično usposabljanje študentov ob 

izbruhu epidemije COVID-19. Študenti zdravstvene nege bi se v okviru kliničnega usposabljanja 

nemoteno vključili v izvajanje zdravstvene nege v zdravstvenih zavodih in socialnovarstvenih zavodih 

(domovih za starejše). S prisotnostjo študentov in njihovih mentorjev bi v okoljih, ki so varna in ne 

zajemajo oddelkov pacientov s COVID-19, učinkovito pomagali izvajalcem zdravstvene nege in oskrbe 

tako v domovih za starejše kot v zdravstvenih zavodih. 

 

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 

23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US 

in 73/19) v 64. členu namreč določa, da študijski program prve stopnje na področju zdravstvene nege 

obsega 4.600 ur teoretičnega in kliničnega izobraževanja oziroma usposabljanja, pri čemer trajanje 

kliničnega usposabljanja predstavlja vsaj polovico minimalnega trajanja usposabljanja. Ker je 

izobraževanje za poklic diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik regulirano z evropsko 
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Direktivo (2005, 2013), so študenti dolžni opraviti predpisano usposabljanje, ki jim je trenutno 

onemogočeno. To ni praksa drugih evropskih držav, ki študente vključujejo v delo kljub epidemiji.  

 

Zahvaljujemo se vam za medresorsko usklajevanje in povratno informacijo. Omenjeno pobudo, ki se 

nanaša na delovno področje več ministrstev, v vednost posredujemo tudi Ministrstvu za zdravje in 

Ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti in visokošolskim zavodom, ki 

izobražujejo na tem področju.  

 

S pozdravi 

 

         Monika Ažman, 

 

         predsednica Zbornice – Zveze

  

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, po e-pošti na 

gp.mizs@gov.si 

 

 

V vednost: 

- Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana po e-pošti na gp.mz@gov.si 

- Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana po 

e-pošti na gp.mddsz@gov.si 

- Visokošolski zavodi s področja zdravstvene nege po e-pošti 
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