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Zadeva:               Vključevanje dijakov in študentov izobraževalnih zavodov za poklice v 
zdravstveni negi v delovni proces bolnišnic – poziv 

Število pacientov, obolelih za COVID-19, v bolnišnicah strmo narašča. Ob tem se veča potreba 
po zdravstvenih delavcih s področja zdravstvene nege, ki jih v bolnišnicah že v običajnih 
razmerah primanjkuje. Glede na izredno epidemiološko situacijo in upoštevajoč stanje na 
področju zdravstvene nege je treba v bolnišnicah nemudoma vzpostaviti mehanizme podpore 
na različnih ravneh, in sicer prek začasnega razporejanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev v okviru mreže izvajalcev zdravstvene dejavnosti in z vključevanjem dijakov in 
študentov, ki se izobražujejo za poklice v zdravstvu.

Izobraževalni zavodi, ki izvajate izobraževalne programe za področje zdravstvene nege na 
srednješolski in visokošolski ravni, ste izjemno pomemben deležnik z vidika zagotavljanja 
dodatne podpore pri izvajanju zdravstvene nege pacientov v kliničnem okolju. Pri tem gre  za 
omogočanje dijakom in študentom, da pridobijo neprecenljive delovne izkušnje kot del 
obveznega kliničnega usposabljanja s podporo kliničnih mentorjev, hkrati pa bo prav zaradi 
vključevanja dijakov in študentom zagotovljena dodatna, v tem okoliščinah nujno potrebna, 
zdravstveno-negovalna obravnava pacientov.

Prosimo vas, da se povežete z bolnišnicami, ki so vaši učni zavodi, in glede na dogovore 
omogočite dijakom (zlasti zadnjega letnika) zdravstvene nege in vsem študentom zdravstvene 
nege opravljanje kliničnega usposabljanja v tem obdobju, ko je kriza največja.

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem.

                            Janez Poklukar
                             Minister

Vročiti:
 Izobraževalni zavodi za poklice v zdravstveni negi – po e-pošti
 Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije – po e-pošti,
 Združenja dijakov in študentov zdravstvene nege − po e-pošti.
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