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Zadeva: PROSTOVOLJNO DELO ŠTUDENTOV V ČASU COVID-19 
 
 
 
Spoštovani! 
 
S tem dopisom vas obveščamo o pobudi študentov Laboratorijske biomedicine za pomoč medicinskim 
laboratorijem v času epidemije in o stališčih Fakultete za farmacijo glede možnosti izvedbe in 
varnostnimi ukrepi.  
 
Pobudo smo prejeli od vodje projektov za laboratorijsko biomedicino Društva študentov farmacije 
Slovenije, ki združuje študente vseh smeri na Fakulteti za farmacijo. Tudi v času rednega študija v 
normalnih razmerah študenti UL FFA izkazujejo izjemen obseg obštudijskih dejavnosti, vključno s 
prostovoljstvom in dobrodelnimi akcijami. Tako je pobuda študentov preko Društva študentov 
farmacije hvalevredna in na mestu, pri čemer upoštevamo, da: 

- je študijski proces trenutno otežen, vendar poteka na UL FFA v največji možni meri: predavanja 
in seminarji preko orodij za študij na daljavo, prav tako teoretični deli vaj. 

- vsega pedagoškega dela ni mogoče opraviti na daljavo (praktična izvedba vaj v laboratoriju), 
zato lahko pričakujemo s strani MIZŠ spremembe študijskega koledarja, kar bo vplivalo na 
izvedbo vaj, verjetno v bolj koncentrirani obliki v času po epidemiji, ko bo možnost ponovno 
odpreti eksperimentalne in pedagoške laboratorije. Prav tako bo najverjetneje prišlo do 
prilagoditve izpitnih obdobij, lahko do spremembe študijskega koledarja. 

- študenti v teh okoliščinah največ pridonesejo družbi, če upoštevajo navodila o karanteni 
oziroma o omejitvi gibanja in če opravljajo študijske obveznosti. Družba bo rabila po epidemiji 
diplomante s polnimi kompetencami in pristojnostmi. 

 
UL FFA v času epidemije, karantene in omejevanja gibanja ne sme in ne more napotovati študentov 
na tiste študijske obveznosti po učnem načrtu, ki se ne morejo izvajati na daljavo. Prav tako jih ne 
more napotiti na prostovoljne aktivnosti, jih pa lahko pri tem spodbuja in podpira.  
Tako UL FFA podpira pobudo študentov, da poleg študija pomagajo zdravstvenemu sektorju in 
občanom po svojih močeh in s svojim strokovnim znanjem. Pri tem UL FFA predstavlja informativno 



stično točko med Društvom študentov farmacije in posameznimi inštitucijami, lekarnami, laboratoriji, 
združenji, zbornicami. Posebej poudarjamo, da se študenti samostojno odločajo za prostovoljno delo 
in so pri tem dolžni upoštevati vse aktualne ukrepe Vlade. Zaradi (ne)odločitve za te aktivnosti ne bodo 
deležni niti negativne niti pozitivne diskriminatorne obravnave v študijskem procesu s strani UL FFA. 
 
Pri organizaciji in izvedbi je potrebno dosledno upoštevati, da 
1. je v primeru opravljanja nalog v medicinskih laboratorijih za varnost odgovorna inštitucija, ki ji 
laboratorij pripada – z organizacijo dela, z osebno in skupinsko zaščitno opremo, s konkretnimi 
navodili. 
2. je v drugih primerih pomoči (ne pri delu v medicinskem laboratorju ali zdravstvenem zavodu) 
potrebno oceniti tveganja in jih zmanjšati na najmanjšo možno mero. To mora biti znano pred 
začetkom prostovoljnega dela študentov in je dolžnost organizatorja oz prejemnika pomoči (zavod, ki 
je prejemnik, oziroma Društvo, ki organizira). 
 
Študenti bodo dopolnili spletni vprašalnik, ki je že na voljo lekarnam, tudi za laboratorije. V kolikor 
imate možnost za povezovalno vlogo med študenti in laboratoriji, bo ta dobrodošla. 
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