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Leto 2020 piše unikatne zgodbe. Nihče ni pričakoval takega razvoja dogodkov pred nekaj             
meseci, a nova realnost nas je prislila v drugačen način življenja. V socialno distanco. V               
način, ki ga nismo bili navajeni, pa vendar je bil in še vedno ostaja ključen pri premagovanju                 
pandemije.  
 
V času epidemije so se pričele pisati tudi pozitivne zgodbe. Eno od teh ustvarjamo študenti               
medicine, zdravstvene nege in fizioterapije, ki smo, kot še nikoli doslej, stopili skupaj.             
Prostovoljci iz obeh organizacij, Zveze študentov medicine Slovenije (ZŠMS), pod katero           
delujeta lokalni društvi iz Ljubljane in Maribora, in Sekcije študentov zdravstvene nege in             
babištva (SŠZNB), smo svojo energijo usmerili v pomoč tistim, ki dodatne moči najbolj             
potrebujejo - v socialno-varstvene zavode. In razvijati se je začel navdušujoč primer dobre             
prakse in interdisciplinarnega sodelovanja, na katerega smo vsak dan bolj ponosni. 
 
Študenti iz obeh nacionalnih krovnih organizacij smo se zbrali in v različne            
socialno-varstvene zavode - oziroma domove starejših občanov - poslali že 55 študentov            
prostovoljcev v interdisciplinarnih timih, ki so na pomoč priskočili tam, kjer je bilo             
pomanjkanje največje. V 13-urnih delavnikih in več tedenskih sklopih so prostovoljci oddelali            
več kot 160 ur neplačanega, prostovoljnega dela na osebo. Pred pričetkom in med             
delom se je za njih organiziralo tudi redna izobraževanja s strani vrhunskih            
strokovnjakov, ki so nedvomno dvignila kvaliteto oskrbe v najbolj obremenjenih          
socialno-varstvenih zavodih. S svojo zagnanostjo, mladostno energijo, sveže usvojenim         
znanjem in neskončno željo po delanju dobrega so postali zgled pravega poslanstva            
zdravstvenega delavca. Delo, ki so ga opravljali jim ni prineslo le novih delovnih izkušenj,              
temveč tudi vpogled v delo drugih strok, kar jim bo nedvomno koristilo na njihovi bodoči               
strokovni in poklicni poti.  
 
Študenti medicine, zdravstvene nege in fizioterapije smo pokazali, da skupaj zmoremo.           
Prostovoljno, iz srca. Plačani v najžlahtnejši valuti - nasmehu in hvaležnosti v očeh             
oskrbovancev in zaposlenih, ki smo jim priskočili na pomoč. V Zvezi študentov medicine             
Slovenije in Sekciji študentov zdravstvene nege in babištva smo na naše člane            
neizmerno ponosni, še bolj pa se veselimo, da jim bomo lahko čez nekaj let v bolnišnicah,                
zdravstvenih domovih ter socialno-varstvenih zavodih po Sloveniji lahko rekli sodelavci. 
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