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Visokošolski zavodi podpirajo dokument Poklicne 
kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti 

zdravstvene nege 
  

Ljubljana, 9. oktober 2019 – Vodstva visokošolskih zavodov s področja zdravstvenih 
ved – Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete za zdravstvene vede 
Univerze v Mariboru, Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, Fakultete 
za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah, Fakultete za zdravstvene vede Univerze v 
Novem mestu, Fakultete za zdravstvene in socialne vede v Slovenj Gradcu, Visoke 
zdravstvene šole v Celju ter Alme Mater Europaea – ECM – soglasno podpirajo 
dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene 
nege, ki je skladen z izobraževalnim sistemom na področju zdravstvene nege v 
Sloveniji. Podpirajo aktivnosti nacionalnega, reprezentativnega strokovnega 
združenja Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornice – Zveze) za 
odpravo zatečenega stanja in ureditev razmer na področju zdravstvene nege glede na 
poklicne kompetence izvajalcev zdravstvene nege. 
 

 

V Sloveniji deluje osem visokošolskih zavodov, ki izvajajo javno veljavni študijski program 
prve stopnje Zdravstvena nega, skladen z evropsko direktivo 2005/36 EU, dopolnjen z 
direktivo 2013/55/EU in smernicami Evropske federacije združenj medicinskih sester (EFN).  
 

 

V zadnjem obdobju vodstva visokošolskih zavodov z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v 
dejavnosti zdravstvene nege ob uveljavljanju 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K). Zakon po več desetletjih prizadevanj Zbornice – 
Zveze (od leta 1992) ureja zatečeno stanje na področju zdravstvene nege, ki bi ga bilo treba 
rešiti že zdavnaj. Visokošolski zavodi soglasno podpirajo Zbornico – Zvezo pri ureditvi 
področja, ki bo dolgoročno pozitivno vplivala na zdravstveni in socialni sistem ter na 
zagotavljanje varnosti vsem državljanom, ne le Slovenije, temveč Evropske unije. 
 

 

Grob poseg zdravniških organizacij v avtonomijo stroke zdravstvene nege 
Visokošolski zavodi so še posebej zaskrbljeni nad odzivom zdravniških organizacij, ki grobo 
posegajo v avtonomijo zdravstvene nege. Zdravstvena nega je samostojno strokovno 
področje, ki ga vodi diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik, ki za svoje delo 
prevzema etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost v skladu z Zakonom o 
zdravstveni dejavnosti. 
 

 

Obenem visokošolski zavodi zavračajo očitek o izobraževanju, ki ni usmerjeno k pacientu. 
Vsak študent med študijem opravi najmanj 2300 ur kliničnega usposabljanja ob 
pacientu/uporabniku.Visokošolski zavodi odgovorno pristopajo k izobraževanju medicinskih 
sester/zdravstvenikov*.Diplomanti so opolnomočeni s sodobnimi znanji, da lahko 
pacientom/uporabnikom nudijo kakovostno, varno in holistično obravnavo.Na tem mestu 
visokošolski zavodi opozarjajo, da so diplomanti, ko zaključijo študij, usposobljeni za splošno 
zdravstveno nego. Med študijem spoznajo različna strokovna področja, vendar se ne 
specializirajo za specialno področje zdravstvene nege, zato visokošolski zavodi podpirajo, 
da se tudi na področju zdravstvene nege uvedejo klinične specializacije za posamezna 
področja zdravstvene nege, kot je to urejeno v nekaterih razvitih evropskih državah. 
Podpirajo Zbornico – Zvezo, da pridobi javno pooblastilo za izvajanje kliničnih specializacij 
in slednje kakovostno izvaja v sodelovanju z visokošolskimi zavodi in kliničnimi okolji. 



 
 

 

Dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, ki ga 
je pripravila ekspertna skupina strokovnjakov s področja zdravstvene nege, je skladen z 
razmejitvijo izobraževalnih vsebin glede na srednješolski in visokošolski strokovni študijski 
program zdravstvene nege. Z dokumentom je soglašal najvišji posvetovalni organ ministra 
za zdravje, Zdravstveni svet, ki je sestavljen pretežno iz strokovnjakov s področja 
medicinskih ved. Zato visokošolski zavodi odločno nasprotujejo predlogu, da bi se posegalo 
v obstoječi dokument.  
 

 

 

Za Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani:  
doc. dr. Andej Starc, dekan 
 
Za Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru:  
prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, 
dekanica 
 
Za Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem:  
prof. dr. Nejc Šarabon, dekan 
 
Za Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Jesenice: 
viš. pred. Sanela Pivač, v. d. dekanje 
 
Za Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu:  
doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica 
 
Za Fakulteto za zdravstvene in socialne vede, Slovenj Gradec: 
prof. Dr (Republika Finska) Danica Železnik, dekanica 
 
Za Visoko zdravstveno šolo v Celju: 
izr. prof. dr. Gorazd Voga, dekan 
 
Za Almo Mater Europaea – ECM: 
prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik 
 

 

  
   

V vednost: 
- Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije 
- mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije 
- Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije 
- Aleš Šabeder, minister, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 
- dr. Jernej Pikalo, minister, Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport Republike Slovenije 
- dr. Franc Trček, predsednik Odbora za zdravstvo, Državni zbor Republike Slovenije 
- mag. Peter Požun, državni svetnik za področje zdravstva, Državni svet Republike Slovenije 
- Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze 
- red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica, članica upravnega odbora 
Mednarodnega sveta medicinskih sester – ICN 
- doc. dr. Andreja Kvas, predsednica Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno in 
babiško nego pri Ministrstvu za zdravje RS 
- dr. Zdenka Čebašek-Travnik, predsednica Koordinacije zdravniških organizacij 
 

 

 


