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UČNI NAČRT 
 
Naslov enote: Anatomija, fiziologija in patologija Število kreditnih točk: 6 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: prvi Semester: prvi Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 40 P: 90 SV: 40 LV: / KP: 10 Skupaj: 180 
Opis vsebine 
 
Anatomija (30 P, 15 SV) 

• Splošna anatomija. Definicija anatomije. Definicija histologije. Organi in organski 
sistemi. Zgradba celice in tkiv. 

• Specialna anatomija. Okostje. Zveze med kostmi. Mišičje. Živčevje. Čutila. Prebavila. 
Obtočila. Dihala. Sečila. Spolovila. Endokrini sistem. Koža. 

Fiziologija (30 P, 15 SV) 
• Definicija fiziologije. Fiziološki principi. 
• Celica. Organeli. 
• Telesne tekočine. Kri. Hemostaza. Krvne skupine. 
• Živci in mišice. 
• Srce. Spodbujanje srca. EKG. Mehanska funkcija srca. 
• Krvni obtok. Arterijski pritisk. Definicija. Pulz.  
• Dihanje. Ventilacija. Izmenjava in prenos plinov. Nadzor dihanja. 
• Živčevje. Centralno in periferno živčevje. Somatsko in vegetativno živčevje. Višje 

dejavnosti živčnega sistema. 
• Čutila. Definicija receptorjev. Mišičje, oko, uho, okus, voh. 
• Ledvice. 
• Presnova – termoregulacija. 
• Prebava. Mehanska in kemična prebava.  
• Endokrini sistem.  

Patologija (30 P, 10 SV) 
• Splošna patologija.  
• Preiskovalne metode. 
• Biopsija. 
• Obdukcija. 
• Patogeneza. 
• Etiologija. 
• Poškodba celice, prilagoditev, celjenje. 
• Vnetje. 
• Patologija okužb. 
• Genetske bolezni. 
• Tumorji. 
• Novotvorbe. 
 

Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica 
 

• izpit – 75% ocene (anatomija – 25%, fiziologija – 25%, patologija 25%), 
• seminarske vaje – 25% ocene (anatomija – 10%, fiziologija – 10%, patologija – 5%). 
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Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Mikrobiologija s parazitologijo Število kreditnih točk: 4 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: prvi Semester: prvi Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 30 P: 45 SV: / LV: 30 KP: 15 Skupaj: 120 
Opis vsebine 
 
Mikrobiologija 

• Mikrobiologija. Zgodovina. Področja raziskovanja.  
• Mikroorganizmi (bakterije, glive, virusi, paraziti). 
• Uničevanje mikroorganizmov (sterilizacija, dezinfekcija, kemoterapija).  
• Zaščita pred infekcijami (aktivna, pasivna imunizacija). 
• Virusi. 
• Patogenoza in širjenje okužb. 
• Imunost. 
• Alergične reakcije. 
• Infekcije kože, dihal, spolovil, rodil, ran. 
• Meningitis. 
• Bakteriemija in sepsa. 
• Povzročitelj infekcije dihal. 
• Bolnišnične okužbe. 
• Odvzem in transport posameznih kužnin. 
• Antibiotiki in kemoterapevtiki. 
• Cepljenje. 

Parazitologija 
• Paraziti: praživali, bičkarji, amebe, trakulje, gliste, zoonoze … 
• Metode za odkrivanje jajčec parazitov. 

 
Genetika 

• Zgradba genoma: struktura in funkcije kromosomov, DNA, RNA. 
• Replikacija, rekombinacija, transkripcija in genska regulacija. 
• Genetika in družba. Gensko spremenjeni organizmi. 

 
Vaje 

• Sterilizacija in dezinfekcija. 
• Načini gojitve mikroorganizmov. 
• Odvzem kužnine in njen transport. 
• Metode nacepljanja kužnin na gojišča in izolacija bakterij in gliv.  
• Metode za identifikacijo mikroorganizmov. Antibiogram. 
• Serološke reakcije in uporabnost. 

 
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica 
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• izpit – 60 % ocene, 
• uspešno opravljene laboratorijske vaje s kolokviji – 40 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 

 

Naslov enote: Etika in filozofija zdravstvene nege Število kreditnih točk: 3

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: prvi Semester: prvi Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 LV: / KP: 30 Skupaj: 90 
Opis vsebine 
 

• Pregled filozofskih smeri in pomembnih filozofskih spoznanj skozi zgodovinski razvoj.  
• Sodobni koncepti filozofije zdravstvene nege.  
• Temeljne discipline etike, tradicionalna etika, teorije etike, načela etike, etika in pravo, 

bioetika.  
• Etični koncepti. Pristojnosti, odgovornosti, zagovorništvo in sodelovanje.  
• Modeli za analizo etičnih problemov, dilem in modeli etičnega odločanja.  
• Prepoznavanje, razvijanje in oblikovanje profesionalnih vrednot in reševanje konfliktov. 
• Pravice in odgovornosti etičnega ravnanja medicinskih sester ter s tem povezano 

sprejemanje etičnih odločitev.  
• Etični problemi v zdravstveni negi.  
• Etične pristojnosti in odgovornost medicinske sestre pri ohranjanju zdravja, 

preprečevanju bolezni, dvigu kvalitete življenja in zmanjšanju trpljenja varovancev.  
• Metode uporabne etike v klinični praksi.  
• Kodeks etike medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. 
• Pravice bolnikov, standardi profesionalnega obnašanja. 
• Kodeksi, deklaracije in listine v zdravstveni negi. 

 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 70 % ocene, 
• izdelava, predstavitev in zagovor seminarske naloge – 30 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 

 

Naslov enote: Teorija zdravstvena nege Število kreditnih točk: 11 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: prvi Semester: prvi Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 20 P: 120 SV: 15 KV: 75 KP: 100 Skupaj: 330 
Opis vsebine 
 

• Zgodovina in razvoj zdravstvene nege. Zdravstvena nega kot organizirana dejavnost, 
razvoj sistemov zdravstvenega varstva, izobraževanje medicinskih sester, vpliv združenj 
medicinskih sester, trendi v zdravstveni negi). 
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• Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina. Razvoj znanstvene misli. Oblike znanja v 
ZN (empirično znanje, ZN kot umetnost, osebno znanje, etično znanje, socialna narava 
znanja). Paradigme (kaj so paradigme, pozitivistične paradigme, interpretacijske 
paradigme, kritične paradigme). Razvoj znanosti zdravstvene nege (koncepti, teorije, 
teoretični okviri, teoretični modeli zdravstvene nege, povezava raziskovanja s teorijo in 
prakso, uporaba teorije v praksi). 

• Zdravstvena nega kot profesionalno področje. Značilnosti profesionalnega področja: lik 
diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika, temeljne poklicne 
kompetence, specialne poklicne kompetence, etični kodeks, vloga v družbi, avtonomija. 
Profesionalno okolje: značilnosti profesionalne prakse zdravstvene nege, etične 
dimenzije profesionalne prakse zdravstvene nege; pravne dimenzije profesionalne prakse 
zdravstvene nege. Osebni profesionalni razvoj diplomirane medicinske 
sestre/diplomiranega zdravstvenika: profesionalna identiteta in podoba medicinske 
sestre, stopnje profesionalnega razvoja, karierni razvoj, diplomirana medicinska sestra 
kot vodja zdravstvenega tima, raziskovalka, učiteljica, teoretičarka, menedžerka. Okviri 
(kontekst), v katerih se pojavlja zdravstvena nega: svetovni trendi (politični vidik, 
znanstvenoraziskovalni vidik, razvojni vidik …); demografski elementi in pomen za ZN; 
ekonomski elementi in pomen za ZN; kulturni elementi in pomen za ZN; okoljski 
elementi in pomen za ZN. 

• Zdravstvena nega kot sestavni del zdravstvenega varstva. Vpliv demografskih, 
epidemioloških, ekonomskih sprememb na sistem zdravstvenega varstva in vlogo 
zdravstvene nege. 

• Proces zdravstvene nege. Zdravje kot vrednota. Definicije zdravja, promocija zdravja. 
Zdravstvena nega posameznika, družine, lokalne skupnosti. Pacient v središču 
obravnave. Ocenjevanje stanja. Negovalne diagnoze. Cilji. Načrtovanje, izvajanje in 
vrednotenje zdravstvene nege. Kritično razmišljanje. Klinična presoja. Dokumentiranje v 
zdravstveni negi. Terminologija v zdravstveni negi. Negovalni in zdravstveni tim. 
Kontinuiteta zdravstvene nege. Zagotavljanje kakovosti in standardi v zdravstveni negi. 
Komunikacija. Pomen in namen komunikacije v zdravstveni negi. Splošne in terapevtske 
tehnike komuniciranja.  

• Poučevanje in učenje v zdravstveni negi. Poučevanje in učenje kot proces. Teorije 
učenja. Namen poučevanja in učenja v zdravstveni negi. Spremembe v vedenju. 
Osebnostni razvoj, motivacija, ovire in priložnosti. 

 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 70 % ocene, 
• izdelava, predstavitev in zagovor seminarske naloge – 10 % ocene, 
• kolokvij pri kliničnih vajah – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 

 

Naslov enote: Psihologija Število kreditnih točk: 3 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: prvi Semester: prvi Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 20 P: 30 SV: 15 LV: / KP: 25  Skupaj: 90 
Opis vsebine 
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• Psihologija kot teoretična in aplikativna veda. 
• Osebnost. Biološka in socialna podlaga psihičnega razvoja posameznika. 
• Psihični procesi – mišljenje, čustva, zaznave, motivi. 
• Frustracije in konflikti, obrambni mehanizmi. 
• Stres in obvladovanje stresa. 
• Pojav psihosomatskih motenj in bolezni. 
• Psihološka priprava za medicinske postopke in operativne posege. 
• Psihološki aspekti bolečine. 
• Spremljanje kroničnih bolnikov. 
• Značilnosti posameznih življenjskih obdobij. 
• Socialni procesi v zdravstveni negi. 
• Psihologija skupin in timsko delo. 
• Komunikacija v zdravstvu (z bolniki, svojci in sodelavci). 
• Psihologija zdravja, bolezni in bolnika. 
• Preventiva v zdravstvu. 
 

Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 70 % ocene, 
• izdelava, predstavitev in zagovor seminarske naloge – 30 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Sociologija zdravja Število kreditnih točk: 3 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: prvi Semester: prvi Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 20 P: 30 SV: 15 LV: / KP: 25 Skupaj: 90 
Opis vsebine 

 
• Sociologija in družbeni razvoj: značilnosti družbenega razvoja in različne sociološke 

interpretacije, sodobna industrijska družba in trendi globalizacije.  
• Družbena struktura in družbene skupine: opredelitev in klasifikacije, družbeno 

razlikovanje in družbena mobilnost, hierarhija moči, družbeni razredi in sloji. 
• Zdravje kot družbeni pojav: družbena pogojenost zdravja in bolezni, družbena kakovost 

in kakovost življenja, revščina in socialna izključenost, omrežja socialne opore. 
 
• Zdravstvo kot družbeni sub-sistem: zdravstveno zavarovanje v okviru države blaginje in 

socialne politike, dostop do zdravstvenih storitev, profesionalne skupine v zdravstvu, 
ponudniki in uporabniki zdravstvenih storitev. 

 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica 
 

• izpit – 70 % ocene, 
• izdelava, predstavitev in zagovor seminarske naloge – 30 % ocene. 
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Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Farmakologija Število kreditnih točk: 3 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: prvi Semester: drugi Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV:30 LV: / KP: 15 Skupaj: 90 
Opis vsebine 
 
Splošna farmakologija.  

• Pomen in področja farmakodinamike in farmakokinetike. 
• Vrste, oblike in poimenovanje zdravil. 
• Osnovni mehanizmi in mesta delovanja zdravil. 
• Teorije receptorjev. 
• Absorpcija in porazdelitev zdravil. 
• Biotransformacija zdravil; procesi, mesto, indukcija encimov.  
• Izločanje zdravil iz telesa.  
• Odnos med dozo in učinkom zdravila (moč in učinkovitost zdravila).  
• Doziranje zdravil in terapevtski režim.  
• Farmakogenetika; spremenjena občutljivost za zdravila.  
• Teratogenost, mutagenost in kancerogenost zdravil.  
• Medsebojno delovanje zdravil: antagonizem, sinergizem; pomen in uporaba v terapiji.  
• Toleranca in tahifilaksija.  
• Alergija in idiosinkrazija.  
• Terapevtsko okno, terapevtski indeks, režim doziranja.  
• Vplivi starosti, spola, prehrane in okolja na delovanje zdravil.  
• Zloraba zdravil, doping. Problemi samozdravljenja.  
• Principi klinične farmakologije.  
• Uvajanje novih zdravil; predklinično in klinično preizkušanje zdravil.  
• Zakon o zdravilih, Register zdravil R Slovenije II. Placebo in homeopatija. 

  
Specialna farmakologija. 

• Farmakologija avtonomnega živčnega sistema. Kemični prenašalci in receptorji v 
avtonomnem živčnem sistemu. Dogajanje v sinapsi. Holinergični sistem. 
Parasimpatikomimetiki. Posredni in neposredni parasimpatikolitiki. Zaviralci 
ganglijskega prenosa. Zaviralci nevromišičnega prenosa. Adrenergični sistem; 
simpatikomimetiki, posredni in neposredni, simpatikolitiki, zaviralci alfa in beta 
adrenergičnih receptorjev. Lokalni anestetiki. 

• Farmakologija kardiovaskularnega sistema. Kardiotonični glikozidi in snovi z 
inotropnim učinkom. Antiaritmiki. Zdravila, ki se uporabljajo pri angini pektoris. 
Zdravila, ki se uporabljajo pri zvišanem krvnem pritisku. Zdravila, ki se uporabljajo pri 
hiperlipoproteinemiji. 

• Farmakologija ledvic. Diuretiki. Snovi, ki vplivajo na tubularni transport.  
• Farmakologija krvi. Antianemijska sredstva. Antikoagulantna sredstva. Inhibitorji 

agregacije trombocitov. Fibrinolitiki. Hemostatiki. Derivati krvi in krvni nadomestki. 
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• Farmakologija prebavil. Hormoni v prebavilih. Snovi, ki zmanjšujejo kislost 
želodčnega soka. Snovi, ki povečajo izločanje želodčne kisline. Zdravila za zdravljenje 
peptične razjede. Emetiki in antiemetiki. Odvajala. Antidiaroiki. Spalzmolitiki. 
Zdravila, ki učinkujejo na jetra.  

• Farmakologija dihal. Antiastmatiki. Ekspektoransi in mukolitiki. Zdravila, ki pomirjajo 
kašelj. 

• Farmakologija motoričnega sistema. Depolarizirajoči in nepolarizirajoči mišični 
relaksansi. Miotonolitiki. 

• Farmakologija osrednjega živčevja. Nevrotransmiterji v osrednjem živčevju. 
Psihofarmaka. Anksiolitiki. Uspavala. Antipsihotiki – nevroleptiki. Antidepresivi. 
Psihomotorni stimulansi. Psihozomimetiki. Antiepileptiki. Splošni anestetiki. 
Antiparkinsoniki. Opojni analgetiki. Nesteroidni antipiretični analgetiki. Zdravila in 
snovi, ki povzročajo zasvojenost. Narkotiki. Pomirjevala in uspavala. Stimulansi. 
Halucinogeni. Kanabis. Snovi za vdihavanje. 

• Farmakologija biogenih aminov in peptidov. Histamin in antihistaminiki. Serotonin in 
zaviralci serotoninskih receptorjev. Alkaloidi rženih rožičkov - ergot alkaloidi. 
Angiotenzin in antagonisti. Bradikinin in kinini. Vazoaktivni intestinalni peptid (VIP). 
Snov P (SP). Prostaglandini in drugi eikozanoidi. 

• Antiseptiki, dezinficiensi in insekticidi. Mehanizem, delovanje. Skupine, predstavniki, 
učinkovitost in uporaba. Repelenti in insekticidi. 

• Kemoterapevtiki in antibiotiki. Osnove antimikrobnega zdravljanja. Sulfonamidi, 
trimetoprim in pirimetamin. Penicilini in cefalosporini. Monobaktami. Kloramfenikol 
in tetraciklini. Aminoglikozidi in polimiksini. Tuberkulostatiki. Nitroimidazoli. 
Fungicidi. Antivirusne snovi in snovi proti AIDS. Citostatiki. Antiseptiki za sečila. 
Zdravila proti črevesnim zajedalcem. Antimalariki. Amebicidi. Zdravila proti 
lajšmanijazi in tripanosomiazi. Snovi, ki vplivajo na imunski odgovor.   

• Snovi za lokalno uporabo. Snovi, ki lokalno dražijo. Snovi, ki lokalno zmanjšajo 
vnetje. Zaščitna sredstva. Kavstiki. Fibrinolitiki in nekrolitiki. 

• Nekatere zastrupitve in antidoti. Atropin in skopolamin. Bromidi: etilni alkohol; 
metanol; etilen in dietilin glikol; ogljikov monoksid; cianidi; težke kovine (svinec, živo 
srebro, talij, zlato, arzen, železo, aluminij) insekticidi; rodenticidi; topila; herbicidi; 
preventiva zastrupitev, nevarne snovi v stanovanjih, zdravila, ki so nevarna v 
nosečnosti. 

• Osnove predpisovanja zdravil. Recept, njegovi glavni deli. Vrste in farmacevtske 
oblike zdravil. Doze, doziranje pri odraslih in otrocih. Shranjevanje različnih vrst 
zdravil. Režimi izdajanja zdravil. Register zdravil R Slovenije II. 

 
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 70 % ocene, 
• izdelava, predstavitev in zagovor seminarske naloge – 30 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
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Naslov enote: Biokemija, biofizika in radiologija Število kreditnih točk: 3 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: prvi Semester: drugi Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 45 SV: 15 LV: / KP: 15 Skupaj: 90 
Opis vsebine 
 

• Osnove celične zgradbe. 
• Osnove molekularne zgradbe organizma: ionska sestava in uvod v biomolekule, zgradba 

beljakovin, lipidov in sladkorjev, encimske reakcije, encimi in koencimi. 
• Transport plinov in vzdrževanje pH. 
• Lastnosti nukleinskih kislin, geni in delovanje. 
• Uvod v genetske bolezni in prenatalna diagnostika. 
• Biokemične osnove celične zgradbe (holesterol in funkcije, beljakovine citoskeleta, 

transport po celici, prehod skozi biološke membrane itn).  
• Biokemija prebave in presnove: prebavni encimi in hormoni, transport makro- in 

mikronutrientov, presnova beljakovin, presnova ogljikovih hidratov, presnova maščob, 
sinteza energetsko bogatih molekul (ATP), presnova nukleinskih kislin, presnova 
vitaminov in mineralov. 

• Biokemične osnove vzdrževanja notranjega okolja: prenašanje sporočil znotraj celic 
(kalcij, ciklični AMP), prenašanje sporočil med celicami (osnove hormonskega 
uravnavanja celičnih procesov), beljakovine v plazmi (albumin, imunoglobulini, faktorji 
strjevanja krvi).  

• Biokemija transportnih molekul v krvi, krvne skupine. 
• Molekularna diagnostika genetskih bolezni. 
• Osnove sodobnih metod zdravljenja, ki temeljijo na molekularnih mehanizmih. 
• Biokemične spremembe presnove v različnih življenjskih obdobjih. 
• Biokemične osnove laboratorijskih preiskav. 
• Biofizikalne osnove ultrazvoka, CT, rentgena, NMR. 
 

Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 
• izpit – 80 % ocene (biokemija 30 %, fizika 25 %, radiologija 25 %) 
• izdelava, predstavitev in zagovor seminarske naloge pri biokemiji – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS.  
 

Naslov enote: Biokemija, biofizika in radiologija Število kreditnih točk: 3 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: prvi Semester: drugi Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 45 SV: 15 LV: / KP: 15 Skupaj: 90 
Opis vsebine 
 

• Osnove celične zgradbe. 
• Osnove molekularne zgradbe organizma: ionska sestava in uvod v biomolekule, zgradba 

beljakovin, lipidov in sladkorjev, encimske reakcije, encimi in koencimi. 
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• Transport plinov in vzdrževanje pH. 
• Lastnosti nukleinskih kislin, geni in delovanje. 
• Uvod v genetske bolezni in prenatalna diagnostika. 
• Biokemične osnove celične zgradbe (holesterol in funkcije, beljakovine citoskeleta, 

transport po celici, prehod skozi biološke membrane itn).  
• Biokemija prebave in presnove: prebavni encimi in hormoni, transport makro- in 

mikronutrientov, presnova beljakovin, presnova ogljikovih hidratov, presnova maščob, 
sinteza energetsko bogatih molekul (ATP), presnova nukleinskih kislin, presnova 
vitaminov in mineralov. 

• Biokemične osnove vzdrževanja notranjega okolja: prenašanje sporočil znotraj celic 
(kalcij, ciklični AMP), prenašanje sporočil med celicami (osnove hormonskega 
uravnavanja celičnih procesov), beljakovine v plazmi (albumin, imunoglobulini, faktorji 
strjevanja krvi).  

• Biokemija transportnih molekul v krvi, krvne skupine. 
• Molekularna diagnostika genetskih bolezni. 
• Osnove sodobnih metod zdravljenja, ki temeljijo na molekularnih mehanizmih. 
• Biokemične spremembe presnove v različnih življenjskih obdobjih. 
• Biokemične osnove laboratorijskih preiskav. 
• Biofizikalne osnove ultrazvoka, CT, rentgena, NMR. 
 

Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 
• izpit – 80 % ocene (biokemija 30 %, fizika 25 %, radiologija 25 %) 
• izdelava, predstavitev in zagovor seminarske naloge pri biokemiji – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS.  
 

Naslov enote: Didaktika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja  Št. kreditnih točk: 4 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: prvi Semester: drugi Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 45 SV: 30 LV: / KP: 30 Skupaj: 120 
Opis vsebine 
 

• Zdravstvena vzgoja: definicija, cilji.  
• Ottawska listina, nivoji preventive in zdravstvene vzgoje, področja delovanja, 

promocija zdravja. 
• Normativna urejenost zdravstvene vzgoje.  
• Znanstvene discipline, ki se ukvarjajo s področjem vzgoje in izobraževanja: 

pedagogika, andragogika, didaktika ... Zgodovinska perspektiva.  
• Teoretične osnove zdravstvene vzgoje. Interdisciplinarnost, multidisciplinarnost.  
• Didaktika in zdravstvena vzgoja. 
• Motivacija v vzgojnem procesu. 
• Komuniciranje v vzgojnem procesu. 
• Pouk zdravstvene vzgoje z vidika vzgojnoizobraževalnih ciljev, učne vsebine, učnih 

oblik in učnih metod ter učnih strategij.  
• Učni mediji pri pouku zdravstvene vzgoje. Didaktični materiali v zdravstveni vzgoji. 
• Organizacija in mikroartikulacija vzgojnoizobraževalnega dela. 
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• Metodologija za preverjanje in vrednotenje dosežkov. 
 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 60 % ocene, 
• izdelava, predstavitev in zagovor seminarske naloge ter oddana »Priprava na učno 

enoto« – 40 % ocene. 
 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Informatika v zdravstveni negi in zdravstvu Število kreditnih točk: 3 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: prvi Semester: drugi Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: / LV: 15 KP: 30 Skupaj: 90 
Opis vsebine 
 

• Osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije (strojna, programska in tele-
komunikacijska oprema). 

• Razvoj informatike. Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi. 
• Osnove informacijskih sistemov. Informacijski sistemi v zdravstvu. 
• Standardizirana terminologija in podatkovni standardi v zdravstveni negi. 
• Uporaba informacijske tehnologije pri izobraževanju zdravstvenih delavcev in 

bolnikov. 
• Inteligentni sistemi v zdravstveni negi. 
• Baze podatkov. 
• Internet in iskanje informacij, Intranet, zdravstvena nega na daljavo. 
• Načrtovanje in modeliranje informacijskih sistemov. 
• E-delo. 
• E-učenje. 
• E-zdravje. 
• Programska oprema (Word, Excell, Power Point, Excess). 
• Programsko orodje za urejevanje in obdelavo podatkov. 
• Permanentno izobraževanje za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
 

Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 
• pisni izpit – 80 % ocene, 
• opravljene obveznosti pri laboratorijskih vajah – 20 % ocene. 
 

Ocenjevalna lestvica: ECTS.  
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UČNI NAČRT 
 
Naslov enote: Klinična praksa Število kreditnih točk: 14 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: prvi Semester: drugi Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 0 P: 5 SV: / KV: 15 KP: 400 Skupaj: 420 
Opis vsebine 
 
Postopki zdravstvene nege. 

• Ugotavljanje negovalnih problemov in ustrezno reagiranje. 
• Vrednotenje opravljenih aktivnosti ter vodenje negovalne dokumentacije po procesni 

metodi. 
• Osebna zaščita zdravstvenih delavcev. 
• Preprečevanje bolnišničnih infektov. 
• Postopki čiščenja, dezinfekcija in sterilizacija. 
• Ureditev posteljne enote. 
• Sprejem bolnika in priprava na odpust. 
• Priprava bolnika na operativni poseg. 
• Zdravstvena nega bolnika po operativnem posegu. 
• Priprava bolnika na diagnostično-terapevtske posege in oskrba bolnika po 

opravljenih posegih. 
• Zdravstvena nega bolnika z bolečino. 
• Zdravstvena nega bolnika po anesteziji. 
• Oskrba umrlega. 
• Zdravstvena nega bolnika pri zanj pomembnih življenjskih aktivnostih, priprava za 

samostojno izvajanje oz. s pomočjo zdravstvenega pripomočka/osebja. 
• Preprečevanje nastanka ran zaradi pritiska. 
• Kategorizacija bolnikov. 
• Uporaba računalnika na oddelku (naročanje laboratorijskih preiskav, naročanje 

materiala, kategorizacija bolnikov …). 
• Sledenje življenjskim funkcijam s pomočjo aparatur. 
• Rokovanje z aparaturami (infuzijske črpalke, perfuzorji, črpalke za hranjenje, 

aspiratorji, EKG in defibrilator, inhalatorji, pulzni oksimeter, termometer za merjenje 
telesne temperature v ušesu, dihalni balon, laringoskop, glukometer …). 

• Priprava in transport bolnika. 
• Antropometrične meritve: telesna teža, telesna višina, razni obsegi, BMI … 
• Priprava in kontrola vsebine reanimacijskega vozička. 
• Prepoznavanje znakov šoka in prva pomoč. 
• Ukrepanje pri hiperglikemiji in hipoglikemiji. 
• Priprava in izvedba inhalacij. 
• Zdravstvena nega bolnika na antikoagulantni terapiji. 

 
Diagnostično terapevtski posegi. 

• Merjenje vitalnih funkcij. 
• Aplikacija zdravil: per os, v oči, v nos, v uho, v črevo, intravenozno, pod kožo, v 

mišico, po sondi … 
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• Odvzem kapilarne krvi in kontrola krvnega sladkorja. 
• Odvzem venozne krvi s pomočjo vakumske tehnike. 
• Odvzem krvi za hemokulturo. 
• Dajanje zdravil skozi periferno venozno kanilo. 
• Ukrepi pri zapletih ob dajanju intravenozne terapije. 
• Transfuzija krvi in krvnih derivatov (naročanje, priprava, dajanje, nadzor). 
• Pomoč pri diagnostičnih in terapevtskih punkcijah z namestitvijo v ustrezen položaj, 

opazovanje bolnika med in po posegu. 
• Odvzem urina, blata, sputuma in brisov za preiskave. 
• Organizacija transporta bioloških materialov. 
• Uvajanje in oskrba stalnega urinskega katetra pri ženskah. 
• Asistenca pri uvajanju in oskrbi stalnega urinskega katetra pri moškem. 
• Merjenje bilance tekočin. 
• Oskrba centralnega venskega katetra. 
• Uvajanje, oskrba in odstranjevanje perifernega venskega katetra. 
• Aplikacija klizme. 
• Preveza kirurške rane. 
• Zdravstvena nega dekubitusa in druge kronične rane. 
• Aplikacija obkladkov. 
• Oskrba drenov. 
• Priprava in aplikacija infuzijskih tekočin. 
• Hranjenje po nazogastrični, gastrični in jejuno stomi. 
• Snemanje EKG. 
• Aplikacija kisika. 
• Aplikacija in učenje aplikacije pršil. 
• Aspiracija dihalnih poti. 
• Rokovanje z narkotiki. 

 
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 
 
Pozitivno (uspešno) ocenjeno delo in napredek študenta na klinični praksi v kliničnem okolju. 
 
 

Naslov enote: Strokovni angleški jezik Število kreditnih točk: 3 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: prvi Semester: drugi Jezik: slovenski/ 
angleški 

Individualno delo študenta: 30 P: 15 SV: 45 LV: / KP: / Skupaj: 90 
Opis vsebine 
 

• Obravnava strokovnih tekstov, ki obravnavajo splošne in specialne teme s strokovnih 
področij študijske usmeritve (zdravstvena nega, urgentna medicina, dokumentacija, 
bakteriologija, higiena, farmakologija, etika itd.). 

• Komunikacija med medicinskim osebjem in pacienti. 
• Uporaba različnih tehnik branja strokovnih tekstov tako, da študent čim laže in čim 

hitreje dobi željene informacije. 
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• Spoznavanje strokovne terminologije, specifične za strokovno področje študijske 
usmeritve. 

• Spoznavanje najpogostejših medicinskih in drugih okrajšav v tekstih. 
• Utrjevanje slovničnih struktur in drugih jezikovnih posebnosti, značilnih za to zvrst 

literature. 
 
Avtentična in prirejena gradiva z interneta, radia, s TV, iz časopisov in revij. 
Dodatna  literatura je študentom dostopna na spletni strani šole, internetu, v šolski knjižnici ter 
ostalih splošnih in specialnih knjižnicah in mednarodnih bazah. 

 
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica 
 

• pisni izpit – 50 %, 
• ustni izpit – 30 %, 
• jezikovna mapa s poročili seminarskega dela in oblikah sprotnega preverjanja ter 

predstavitev – 20 %. 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 
 

Naslov enote: Strokovni nemški jezik Število kreditnih točk: 3 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta:obvezni  Letnik: prvi Semester: drugi Jezik: slovenski 
ali nemški 

Individualno delo študenta: 30 P: 15 SV: 45 KV: / KP: / Skupaj: 90 
Opis vsebine 

• Usvajanje strokovne terminologije, specifične za strokovno področje študijske 
usmeritve. 

• Usvajanje najpogostejših okrajšav, merskih enot, simbolov, specifičnih za strokovno 
področje študijske usmeritve. 

• Pregled in uporaba strokovnih gradiv, kot so slovarji, priročniki, strokovne publikacije, 
spletne strani ipd. v nemškem jeziku. 

• Obravnavanje strokovnih besedil v nemškem jeziku, ki obravnavajo splošne in specialne 
teme strokovnih področij študijske usmeritve. 

• Spoznavanje različnih tehnik branja strokovnih besedil. 
• Priprava študenta na komuniciranje z nemško govorečimi pacienti oziroma strokovnim 

osebjem v domačem in mednarodnem okolju. 
• Priprava študenta na bivanje in strokovno delovanje v nemško govorečem okolju. 
• Utrjevanje in usvajanje jezikovnih prvin vsakdanjega in strokovnega nemškega jezika. 
 

Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 
• pisni del izpita – 50 % ocene, 
• ustni del izpita – 30 % ocene, 
• jezikovna mapa s poročili o seminarskem delu in oblikah sprotnega preverjanja ter 

nastop – 20 %. 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
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Naslov enote: Higiena z ekologijo in zdrava prehrana Število kreditnih točk: 4 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: drugi Semester: tretji Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 20 P: 45 SV: 15 KV: / KP: 40 Skupaj: 120 
Opis vsebine 
 

• Uveljavitev higiene. 
• Zgodovina higiene. 
• Ekološki model zdravja. 
• Okolje in zdravje (voda, zrak, klima, svetloba, sevanje, EM valovanje, toplotno okolje, 

hrup, tla, bivalno in delovno okolje). 
• Zdrava mesta in vzgojno varstvene ustanove. 
• Varna in uravnotežena prehrana. 
• Hranila in živila v uravnoteženi prehrani. 
• Prehrana kot dejavnik tveganja pri nastanku bolezni. 
• Življenjski slog. 
• Socialno in ekonomsko okolje. 
• Naravne in tehnološke nesreče. 
• Bolezni, povezane z okoljem. 
• Preventiva bolezni in varovanje zdravja. 
• Higiena v izrednih pogojih (kot del katastrofne medicine). 
 

Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelava, predstavitev in zagovor seminarske naloge – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

Naslov enote: Preventivno zdravstveno varstvo Število kreditnih točk: 3 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: drugi Semester: tretji Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 LV: / KP: 30 Skupaj: 90 
Opis vsebine 
 

• Determinante zdravja. 
• Kazalniki zdravstvenega stanja. 
• Dejavniki tveganja. 
• Preventivno zdravstveno varstvo delavcev. 
• Ergonomija. 
• Promocija zdravja. 
• Organizacija zdravstvenega varstva v Sloveniji. 
• Zdravstveno zavarovanje. 
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Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 70 % ocene, 
• izdelava, predstavitev in zagovor seminarske naloge – 30 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 

 

Naslov enote: Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in     
                         porodništvom Število kreditnih točk: 8

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: drugi Semester: tretji Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 30 P: 60 SV: 20 KV: 10 KP: 120 Skupaj: 240 
Opis vsebine 
 
Ginekologija. 
• Anatomija in fiziologija ženskih spolovil. 
• Preiskovalne metode v ginekologiji. 
• Razvojne nepravilnosti spolovil in dojk. 
• Menstrualni ciklus. 
• Motnje menstruacijskega ciklusa. 
• Fluor genitalis. 
• Endometrioza. 
• Benigni tumorji na ženskih spolovilih.  
• Maligni tumorji na ženskih spolovilih. 
• Vnetja ženskih spolovil. 
• Načrtovanje družine. 
• Kontracepcija, sterilizacija 
• Sterilnost. 
• Fiziologija in patologija dojke, zgodnje odkrivanje raka. 
 
Porodništvo 
• Nosečnost. 
• Oploditev. 
• Zmanjšana plodnost in asistirana reprodukcija. 
• Sestavni deli in razvoj oplojenega jajčeca. 
• Trajanje nosečnosti in določitev roka poroda. 
• Spremljanje nosečnosti. 
• Psiho-profilaktična priprava ženske na porod.  
• Preiskava nosečnice in porodnice,  
• Porod v zatilni vstavi.  
• Operativno dokončanje poroda, tudi carski rez. 
• Vodstvo tretje porodne dobe. 
• Postpartalno varstvo. 
• Komplikacije v nosečnosti (krvavitve, gestoze, srčna hiba) 
• Odkrivanje razvojnih nepravilnosti v nosečnosti, genetsko svetovanje. 
• Prenošenost. 
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• Nepravilnosti in komplikacije med porodom s strani matere in otroka. 
• Krvavitve v poporodni dobi. 
• Poporodne infekcije. 
• Poporodna depresija. 
• Laktacija in dojenje 
• Reproduktivno zdravje in kazalci reproduktivnega zdravja populacije in zakonodaja. 
 
Zdravstvena nega žensk  

• Zdravstvena nega ženske z vnetnimi obolenji rodil in spolno prenosljivimi boleznimi. 
• Predoperativna in postoperativna zdravstvena nega ginekološke pacientke.  
• Zdravstvena nega žensk z malignimi obolenji v ginekolgiji.  
• Samopregledovanje dojk in zdravstvena vzgoja. 
• Zdrava spolnost in potrebe v različnih starostnih skupinah. 
• Načrtovanje družine, kontracepcijske metode, svetovanje. 
• Šola za bodoče starše in priprava na porod. 
• Sodelovanje medicinske sestre pri asistirani reprodukciji.  
• Naloge medicinske sestre v predporodnem zdravstvenem varstvu.  
• Spremljanje zdrave in bolne nosečnice.  
• Zdravstvena nega bolnice po umetni prekinitvi nosečnosti.  
• Zdravstvena nega porodnice. 
• Zdravstvena nega otročnice in novorojenčka.  
• Naloge medicinske sestre v poporodnem zdravstvenem varstvu.  
• Naloge medicinske sestre pri dojenju.  
  

Klinična praksa: poteka na ginekološkem in porodnem oddelku pod vodstvom mentorjev in je 
obvezna. Študent/-ka samostojno ugotavlja specifične negovalne probleme ginekoloških 
bolnic, nosečnic, porodnic in otročnic in jih obravnava po metodi procesa zdravstvene nege.  

 
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 70%, 
• izdelava, predstavitev in zagovor seminarske naloge – 20%, 
• kolokvij pri kliničnih vajah – 10%. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 

 

Naslov enote: Zdravstvena nega otroka in mladostnika s  
                         pediatrijo Število kreditnih točk: 9 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: drugi Semester: tretji Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 30 P: 45 SV: / KV: 45 KP: 150 Skupaj: 270 
Opis vsebine: 
 
Zdravstvena nega otroka in mladostnika. 

• Načela in tehnike komuniciranja z otroki in starši. 
• Vloga zdravstvene nege v preventivni pediatriji. 
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• Zdravstvena nega in zdravstvena vzgoja zdravega otroka po starostnih obdobjih. 
• Najnovejše smernice o zdravi prehrani otroka. 
• Aplikacija procesa zdravstvene nege na posamezne osnovne življenjske aktivnosti. 
• Definiranje negovalnih diagnoz. 
• Načrtovanje in izvajanje posegov: priprava otroka na različne posege, posegi za 

zagotavljanje varnosti, posegi v zvezi z osebno higieno in preprečevanjem bolnišničnih 
okužb, posegi v zvezi z diagnostično terapevtskim programom. 

• Pomen kontinuirane zdravstvene nege. 
• ZN nedonošenčka. 
• ZN bolnega otroka. 
• ZN trpinčenega otroka. 
• ZN kronično bolnega otroka. 
• ZN umirajočega otroka. 

 
Pediatrija. 

• Organizacija zdravstvenega varstva otrok v Sloveniji. 
• Preventivna pediatrija. 
• Rast in razvoj otroka od rojstva do adolescence. 
• Etika v pediatriji. 
• Porodne poškodbe. 
• Genetske bolezni. 
• Značilnosti nedonošenih otrok. 
• Bolezni dihal. 
• Bolezni prebavi. 
• Nalezljive bolezni. 
• Imunološke in revmatološke bolezni. 
• Hematološke bolezni. 
• Bolezni srca. 
• Bolezni sečil in prebavil. 
• Endokrine bolezni. 
• Bolezni živčevja. 
• Kožne bolezni. 
• Psihiatrične bolezni otrok. 
• Bolezni odvisnosti. 
• Trpinčen otrok. 
• Kritično bolan otrok. 

 
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 70 %, 
• kolokvij pri kliničnih vajah – 30 %. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
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Naslov enote: Osebni in profesionalni razvoj s supervizijo Število kreditnih točk: 3 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: drugi Semester: tretji Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 45 SV: 15 KV: / KP: 15 Skupaj: 90 
Opis vsebine 
 

• Predstavitev supervizije in njen razvoj. 
• Modeli in vrste supervizije v zdravstveni negi. 
• Razvojno edukativni model supervizije. 
• Metode dela v superviziji. 
• Možnosti prepoznavanja in ozaveščanja subjektivnega pojmovanja v superviziji. 
• Pogoji za supervizijo. 
• Supevizijski procesi. 
• Načrtovanje, analiza in preizkušanje lastnega vedenja. 
• Supervizija kot podpora profesionalnega dela. 
• Supervizija in sorodne metode učenja. 
• Vsebina supervizije in dogajanje v njej. 
• Ovire v superviziji. 
• Etika v superviziji. 
• Osebnostni in profesionalni razvoj. 

 
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80% ocene, 
• priprava, predstavitev in zagovor seminarske naloge – 20% ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Organizacija in vodenje v zdravstveni negi in  
                        zdravstvu Število kreditnih točk: 3 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: drugi Semester: tretji Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 45 SV: 15 KV: / KP: 15 Skupaj: 90 
Opis vsebine 
 

• Zgodovinski razvoj organizacijske misli. 
• Osnovni organizacijski pojmi. 
• Organizacijske strukture. 
• Pomen organizacije in organizacijskih struktur za razvoj zdravstvene nege. 
• Organizacijske teorije in teorije menedžmenta ter vodenja – značilnosti in aplikacija v 

zdravstveno nego. 
• Funkcije menedžmenta in njihov pomen za organiziranje zdravstvene nege – 

načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. 
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• Dejavniki uspešnega uvajanja organizacijskih sprememb. 
• Koncept stroškovno učinkovite in uspešne zdravstvene nege ter pomen virov. 
• Model organizacije zdravstvene nege. 
• Pomen individualnega in timskega dela v zdravstveni negi. 
• Motivacijske teorije. 

 
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• priprava, predstavitev in zagovor seminarske naloge – 20 % ocene. 

  
Ocenjevalna lestvica: ECTS.  

 

Naslov enote: Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo 
                        v posebnih razmerah Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: drugi Semester: četrti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 45 SV: / KV: 30 KP: 60 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 
NUJNA MEDICINSKA POMOČ (URGENTNA MEDICINA) 

• Pregled diagnostike in terapije urgentnih stanj v splošni praksi, kirurgiji, travmatologiji, 
interni medicini, pediatriji, ginekologiji, intenzivni medicini in reanimaciji ter 
anesteziologiji. Osnove urgentne medicine v izrednih razmerah in katastrofnih 
situacijah. 

 
Klinične vaje  

• Praktično usposabljanje s področja urgentne medicine kot nadgradnja triletnega študija 
z vsakoletnim ponavljanjem reanimacijskih postopkov v sklopu kliničnih vaj. 

• Klinične vaje v učilnici. Usvojitev ustrezne kardiopulmonalne reanimacije na fantomu, 
osnove imobilizacije in položajev pri transportu.  

 
ZDRAVSTVENO VARSTVO V POSEBNIH RAZMERAH 

• Medicina v naravnih in drugih nesrečah.  
• Nesreče, katastrofe.  
• Delovanje zdravstvene službe v naravnih in drugih nesrečah.  
• Civilna zaščita (zaščita in reševanje).  
• Naravne nesreče (potresi, poplave ...). 
• Biološke nesreče.  
• Tehnološko-civilizacijske nesreče (kemijske snovi, radioaktivne snovi, požari).  
• Oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva (začasna nastanitev, osebna in splošna 

higiena, preskrba s pitno vodo in hrano, organizacija in izvedba dejavnosti dezinfekcije, 
dezinsekcije, deratizacije in dekontaminacije (DDDD dejavnost).  

• Psihološki vidiki nesreč.  
• Humanitarne organizacije in Ženevska konvencija.  
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NUJNA MEDICINSKA POMOČ V PREDHOSPITALNI ENOTI  
• Temeljni postopki oživljanja (TPO).  
• Dodatni postopki oživljanja (ACLS).  
• Dodatni postopki oživljanja pri poškodbah (ATLS).  

 
NUJNA MEDICINSKA POMOČ V PEDIATRIJI  

• Prepoznava kritično bolnega otroka.  
• Temeljni postopki oživljanja.  
• Dodatni postopki oživljanja.  
• Otrok v dihalni stiski, šoku, nezavesti.  
• Otrok s krči.  
• Zastrupljen otrok.  
• Pristop k poškodovanemu otroku (poškodba prsnega koša, glave, trebuha …).  
• Transport kritično bolnega in poškodovanega otroka. 

 
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 70 %, 
• kolokvij pri kliničnih vajah – 30 %. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

 Naslov enote: Zdravstvena nega in mentalno zdravje Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: drugi Semester: četrti Jezik: slovenski

Individualno delo študenta: 5 P: 30 SV: 15 KV:/  KP: 100 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 

• Cilji in funkcija psihiatrične zdravstvene nege. 
Duševno zdravje in spremembe v duševnem zdravju, zgodovina, sedanjost, perspektive, 
zakonske osnove in etika ter sodobna filozofija psihiatrične zdravstvene nege. 

• Orodja psihiatrične zdravstvene nege. 
Procesna metoda dela, življenjski cikli in razvojne teorije, terapevtska komunikacija, odnos 
medicinska sestra-pacient, uporabne teorije zdravstvene nege v psihiatrični zdravstveni negi, 
standardi in posebnosti kategorizacije zahtevnosti zdravstvene nege. 

• Intervencije psihiatrične zdravstvene nege. 
Krizne intervencije, delo s skupino, delo z družino, stresne teorije in intervencije, 
farmakoterapija, zdravstvena vzgoja, svetovanje, case management, zdravje in preventiva, 
izvajanje programov rehabilitacije in pomen supervizije v zdravstveni negi. 
 
• Negovalne diagnoze in intervencije medicinske sestre pri različnih duševnih motnjah. 
• Duševne motnje zaradi zlorabe substanc. 
• Anksiozne in stresne motnje. 
• Težave z obvladovanjem impulzov. 
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• Motnje osebnosti. 
• Motnje hranjenja. 
• Psihotične motnje. 
• Motnje razpoloženja. 
• Kognitivne duševne motnje. 
• Vedenjske in emocionalne motnje v otroštvu in adolescenci. 
• Rizične populacije. 
• Kronične duševne motnje. 
• Nudenje zdravstvena nege pacientom z duševnimi motnjami v različnih okoljih. 
  
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelava, predstavitev in zagovor seminarske naloge – 20 % ocene. 

Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
  
 

Naslov enote: Zdravstvena nega starostnika z  gerontologijo in 
                         rehabilitacijo  Število kreditnih točk: 9

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: drugi Semester: četrti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 20 P: 45 SV: 15 KV: / KP: 190 Skupaj: 270 
Opis vsebina 
 
Gerontologija 

• Starost in staranje. 
• Staranje skozi zgodovino v svetu in v Sloveniji. 
• Demografska gibanja starajoče se družbe, njen pomen – Nacionalni program razvoja 

varstva starejših. 
• Teorije staranja (biologija staranja, socialno staranje, psihološki vidiki staranja. 
• Preventiva v gerontologiji. 
• Strategije razvoja varstva starejših v svetu in v Sloveniji. 
• Etični vidiki gerontološke zdravstvene nege. 
• Pravno socialno vidiki zagotavljanja varstva v Sloveniji. 
• Zdrav starostnik. Fiziološke spremembe. 
• Komunikacija in delo v negovalnem timu pri zdravstveni negi starostnika (vloga, 

načini, posebnosti). 
• Cilji in organizacija gerontološke zdravstvene nege. 
• Teorije zdravstvene nege starostnika. 
• Zdravstvena nega starostnika po procesni metodi in aktivnosti zdravstvene nege 

(ugotavljanje potreb, negovalna diagnoza, načrtovanje, postavljanje ciljev, izvedba 
zdravstvene nege, evalvacija in dokumentiranje). 

• Vključevanje starostnikov, svojcev in drugih v proces zdravstvene nege. 
• Obravnava starostnika s kroničnimi stanji (inkontinenca, razjede zaradi pritiska, 

preprečevanje padcev, preprečevanje okužb). 
• Zdravstvena nega bolnika z demenco in drugimi duševnimi motnjami. 
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• Standardi in kakovost v gerontološki zdravstveni negi. 
• Dokumentiranje v zdravstveni negi starostnika. 
• Kategorizacija v gerontološki zdravstveni negi (V. Henderson, D. Orem). 
• Usposobljenost oceniti tveganje in aktivno zdravstveno vzgojno delovati. 
• Varstvo osebnih podatkov. 
• Zaščita pravic starostnika in preprečevanje zlorab. 
• Zmanjševanje tveganja, oviranje (varnost), preprečevanje neželenih dogodkov. 
• Paliativna zdravstvena nega starostnika. 
• Posebnosti obravnave starostnika v bivalnem okolju in v instituciji. 
• Raziskovalna dejavnost v gerontološki zdravstveni negi. 
• Društvo za raziskovalno dejavnost: društvo Hospic, Gerontološko društvo, Združenje 

za pomoč pri demenci Spominčica. 
• Skrb za varnost vseh negovalnih delavcev in podpornega osebja v delovnem okolju. 

 
Rehabilitacija 

• Rehabilitacijska zdravstvena nega starostnika. 
• Seznanitev z osnovnimi principi fizikalne medicine in metodami fizikalne terapije. 
• Osnove rehabilitacijskih postopkov pri posameznih poškodbah in boleznih. 
• Seznanitev z ortopedskimi pripomočki, njihovim predpisovanjem in uporabo. 
 

Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
• izpit – 80 % ocene, 
• priprava, predstavitev in zagovor seminarske naloge – 20 % ocene. 

Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Raziskovalno delo v zdravstveni negi Število kreditnih točk: 3 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: drugi Semester: četrti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 45 SV: 15 LV: / KP: 15  Skupaj: 90 
Opis vsebine 

• Temeljna načela in oblike raziskovalnega dela. 
• Etična načela in vidiki raziskovalnega dela. Varovanje zasebnosti podatkov. 

Nacionalna in mednarodna zakonodaja. 
• Osnovne metode kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja v zdravstvu in 

zdravstveni negi. 
• Vloga raziskovalca (značilnosti pozitivističnih raziskovalnih pristopov, značilnosti 

naravoslovnih raziskovalnih pristopov, značilnosti kritičnih raziskovalnih pristopov). 
• Zagotavljanje zanesljivosti raziskave, vzorčenje, triangulacija.  
• Metodologija raziskovalnega dela:  

o načrtovanje raziskave: namen, cilji in hipoteze raziskave, 
o teoretični del, 
o empirični del: metode in tehnike raziskovalnega dela, iskanje relevantnih 

virov, podatkov in informacij, obdelava podatkov, interpretacija rezultatov 
in ugotovitve, 

o potrditev hipotez in ugotovitev zastavljene raziskave. 
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• Predstavitev raziskave v pisni in ustni obliki. Objavljanje strokovnih besedil: ustrezna 
metodologija, citiranje in navajanje virov, interpretacija in zagovarjanje ugotovitev. 

• Metodologija pisanja diplomske naloge. 
 
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• priprava, predstavitev in zagovor raziskovalne naloge – 20 % ocene. 

Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Zdravstvena in socialna zakonodaja Število kreditnih točk: 3 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: drugi Semester: četrti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 30 P: 45 SV: 15 LV: / KP: / Skupaj: 90 
Opis vsebine 

• Ustavni sistem Republike Slovenije. Delitev oblasti. Ustavnost in zakonitost. 
Gospodarska in socialna razmerja.  

• Temeljni pravni pojmi. Pravni red, pojem in sestavine pravnega reda. Panoge pravnega 
reda. Pravna norma.  

• Varstvo človekovih pravic. Ustavne pravice in svoboščine. Evropska konvencija o 
človekovih pravicah. 

• Zdravstvena politika in zdravstveno varstvo. Vloga in pomen zdravstvene politike. 
Ustavna pravica do zdravstvenega varstva.  

• Pravna ureditev zdravstva. Ustavno in  zakonsko urejanje. Zdravstveno varstvo 
(dejavnosti, pristojnosti in naloge; ukrepi, storitve, programi in akcije), pravica do 
zdravstvenega varstva in zdravstveno zavarovanje. Zdravstveno varstvo po posebnih 
predpisih. Pravna ureditev in organizacija zdravstvene dejavnosti (primarna, 
sekundarna, terciarna zdravstvena dejavnost, javno in zasebno zdravstvo, javno zasebno 
partnerstvo, koncesija in pogoji za opravljanje dejavnosti, evidence na področju 
zdravstva, oblike in področja nadzora zdravstvene dejavnosti). Opravljanje zdravstvene 
dejavnosti.  

• Pravni položaj pacientov in zdravstvenih delavcev v postopku odločanja o zdravljenju. 
• Nadzorstvo v zdravstveni dejavnosti. 
• Kazniva dejanja zoper človekovo zdravje. 
• Bioetika in etika. Kodeksi. 
• Poklicni status. Zbornice in društva. 
• Mednarodna zdravstvena organizacija (WHO). 
 

Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelava, predstavitev in zagovor seminarske naloge – 20 % ocene. 

Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
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Naslov enote: Dietetika Število kreditnih točk: 3 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: tretji Semester: peti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 30 KV: / KP: 15 Skupaj: 90 
Opis vsebina 
 

• Obseg zdrave prehrane: varna, uravnotežena, funkcionalna, biološko in gastronomsko 
sprejemljiva.  

• Metode za oceno stanja prehrane in prehranjenosti človeka.  
• Prehrana v različnih življenjskih obdobjih in stanjih.  
• Metode planiranja prehrane.  
• Sestavljanje jedilnikov za zdravega in bolnega človeka.  

Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 
• izpit – 70 % ocene, 
• uspešna priprava in zagovor seminarske naloge  – 30 % ocene. 

Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

Naslov enote: Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno  
                         medicino Št. kreditnih točk: 8 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: tretji Semester: peti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 90 SV: / KV: 20 KP: 115 Skupaj: 240 
Opis vsebine 
 

• Epidemiološki trendi notranjih bolezni v RS in svetu. 
• Zdravstvena vzgoja za preprečevanje in zmanjšanje dejavnikov tveganja (kadilci, 

bolniki s povišanim krvnim pritiskom …). 
• Zdravstvenovzgojno delo v interni medicini. 
• Partnersko vključevanje bolnika in svojcev v proces zdravljenja in zdravstvene nege.  
• Uporaba specifičnih teorij zdravstvene nege. 
• Henderson. 
• Strokovna filozofija, vključevanje medicinske sestre v interdisciplinarne in 

večdisciplinarne time na vseh ravneh zdravstvene in socialne obravnave. 
• Sodobni organizacijski pristopi v zdravstveni negi bolnika z notranjimi boleznimi 

(koordinacija dela, vodenje bolnika, svetovanje). 
• Zdravstvena nega bolnika z boleznimi srca in ožilja. 
• Zdravstvena nega gastroenterološkega bolnika.  
• Zdravstvena nega bolnika s pljučnimi obolenji.  
• Zdravstvena nega bolnika z akutno in kronično odpovedjo ledvic.  
• Zdravstvena nega bolnika s sladkorno boleznijo. 
• Zdravstvena nega bolnika z nalezljivimi boleznimi. 
• Zdravstvena nega bolnika s spolno prenosljivimi boleznimi, 
• Zdravstvena nega bolnika z boleznimi krvi in krvotvornih organov. 
• Zdravstvena nega bolnika z revmatološkimi obolenji. 
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• Zdravstvena nega bolnika z nevrološkimi obolenji.  
• Zdravstvena nega bolnika s kožnimi obolenji.  
• Sistem vodenja kakovosti v zdravstveni negi bolnika z notranjimi boleznimi. 
• Vzroki internističnih bolezni (prirojene nepravilnosti, dedni dejavniki, okužbe, 

degenerativne spremembe, poškodbe, rak). 
• Preventiva internističnih bolezni. 
• Akutna obolenja. 
• Principi zdravljenja s kisikom, kisik na domu. 
• Simptomi in znaki pri internističnih boleznih (srce, pljuča, gastrointestinalni trakt, jetra, 

žilje, žleze z notranjim izločanjem, kri in krvotvorni organi, imunski sistem, ledvice). 
• Urgentna stanja v interni medicini (srčno popuščanje, dihalno popuščanje, ledvično 

popuščanje, jetrno popuščanje, šok, anafilaksija, zastrupitve).  
• Diagnostični postopki v interni medicini, principi laboratorijske medicine. 
• Principi zdravljenja z vdihanimi zdravili. 
• Principi zdravljenja imunsko kompromitiranega bolnika, bolnika po transplantaciji. 
• Lokalno in sistemsko zdravljenje, fizikalne metode zdravljenja.  
• Bolezni kože, ki jih povzročajo mikroorganizmi. 
• Alergijske bolezni kože. 
• Spolno prenosljive bolezni. 

 
Klinične praksa je obvezna in poteka na različnih internističnih oddelkih pod vodstvom 
mentorja. Študent opravi študijo primera po metodi procesa zdravstvene nege in se vključuje v 
vse negovalne intervencije, ki se izvajajo na oddelku.  

 
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• kolokvij pri kliničnih vajah – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo Št. kreditnih točk: 8 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: tretji Semester: peti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 90 SV: / KV: 20 KP: 115 Skupaj: 240 
Opis vsebine 
 

• Zgodovina in razvoj zdravstvene nege kirurškega pacienta. 
• Trendi naraščanja kirurških obolenj z dejavniki tveganja za njihov nastanek. 
• Izhodišča za uporabo specifičnih teorij zdravstvene nege. 
• Zdravstvena nega pri posameznih kirurških obolenjih: diagnostične metode, klinična 

slika in terapija. 
• Sodobni koncept timskega dela v obravnavi pacienta z organizacijskega in strokovnega 

vidika. 
• Pomen zdravstvenovzgojnega dela. 
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• Posebnosti zdravstvene nege glede na akutnost obolenja (akutna in neakutna obravnava 
pacienta/poškodovanca). 

 
Kirurgija 

• Splošna kirurgija: zgodovinski pregled razvoja kirurgije, kirurški infekt, anestezija, 
kongenitalne anomalije, benigni in maligni tumorji, akutna in kronična vnetna 
obolenja, splošne in specialne komplikacije po operacijah. 

• Specialna kirurgija: travmatologija, ortopedija, nevrokirurgija, torakalna kirurgija, 
kardiovaskularna kirurgija, abdominalna kirurgija, urologija, transplatacija, plastična 
kirurgija in otroška kirurgija. 

 
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• kolokvij pri kliničnih vajah – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Zdravstvena nega onkološkega bolnika z onkologijo in 
                         paliativno oskrbo Št. kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni Letnik: tretji Semester: peti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 5 P: 60 SV: / KV: 10 KP: 75 Skupaj: 150 
Predvideni študijski dosežki: 
 
Študent/študentka: 

• pozna problematiko raka v širšem prostoru ter lokalno, 
• pozna osnove biologije in naravnega razvoja raka, 
• pozna simptome posameznih rakavih bolezni, algoritme diagnostičnih postopkov pri 

sumu na raka, 
• pozna teoretične osnove zdravljenja posameznih vrst raka in zna kritično ovrednotiti 

posamezne postopke pri diagnostiki in zdravljenju raka, 
• spozna dostopno literaturo za nadgradnjo osnovnega znanja s področja onkologije, 
• pozna pomen timskega dela v onkologiji ter osnovna načela paliativne nege in oskrbe 

rakavega bolnika v terminalni fazi bolezni, 
• pozna zdravstveno nego rakavih bolnikov pri različnih načinih zdravljenja, 
• pozna vlogo MS pri preventivi, detekciji, diagnostiki, zdravljenju in rehabilitaciji, 
• pozna opazovanje, preprečevanje in lajšanje pogostih simptomov pri rakavih bolnikih, 
• se seznani s holistično obravnavo rakavega bolnika v času od postavitve diagnoze do 

smrti, 
• pozna posebnosti v onkološki zdravstveni negi. 

 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 90 % ocene, 
• kolokvij pri kliničnih vajah – 10 % ocene. 



 27

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS.  
 
 

Naslov enote: Zdravstvena nega v patronažnem  in dispanzerskem 
                         varstvu Št. kreditnih točk: 6

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: obvezni  Letnik: tretji Semester: peti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 5 P: 60 SV: 15 KV: / KP: 100 Skupaj: 180 
Opis vsebine 
 
ZDRAVSTVENA NEGA V PATRONAŽNEM VARSTVU 
Perspektive zdravstvenega varstva in zdravstvene nege v javnem zdravstvu. 

• Zgodovina javnega zdravstva (vidik primarnega zdravstvenega varstva in patronažne 
zdravstvene nege). 

• Perspektive mednarodnega razvoja zdravstvenega varstva. 
• Perspektiva zdravstvenega varstva v Sloveniji. 

Dejavniki, ki vplivajo na obseg javnega zdravstvenega varstva. 
• Ekonomski dejavniki. 
• Kulturni dejavniki. 
• Dejavniki okolja. 
• Etični dejavniki. 

Uporaba konceptualnih ogrodij v zdravstveni negi lokalne skupnosti. 
• Uporaba epidemiološkega znanja. 
• Uporaba znanja s področja raziskovanja v zdravstveni negi. 
• Uporaba konceptualnih modelov in teorij zdravstvene nege za ocenjevanje potreb po 

zdravstveni negi pri posamezniku, družini in skupnosti. 
• Prikaz združitvenega modela za promocijo zdravja v skupnosti. 

Uporaba metode procesa zdravstvene nege za spodbujanje in pospeševanje zdravja. 
• Obravnava posameznika, družine in skupnosti. 
• Promocija zdravja za zdrava mesta in zdravo podeželje. 

Družinsko in individualno zdravstveno varstvo. 
• Obravnava družine in ugotavljanje potreb po zdravstveni negi. 
• Dejavniki tveganja za zdravo družino. 
• Zdravje žensk, moških, otrok in adolescentov. 
• Zdravje invalidne osebe. 

Obravnava rizičnih skupin prebivalstva v lokalni skupnosti z vidika zdravstvene nege. 
• Zdravstvena nega ljudi, ki zlorabljajo substance (alkohol, tobak, droga). 
• Zdravstvena nega HIV pozitivnih ljudi, oseb s hepatitisom B in C ter ljudi s spolno 

prenosljivimi boleznimi. 
• Zdravstvena nega ljudi s spremembami v mentalnem zdravju. 
• Zdravstvena nega nosečnic v dobi adolescence. 
• Zdravstvena nega revnih in brezdomnih oseb. 
• Zdravstvena nega sezonskih delavcev. 

 
ZDRAVSTVENA NEGA V DISPANZERSKEM VARSTVU  
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• Zgodovinski razvoj dispanzerskega varstva. 
• Organizacija dispanzerskega varstva. 
• Vrste in naloge dispanzerjev. 
• Vloga in naloge medicinske sestre v dispanzerju. 

 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelava, predstavitev in zagovor seminarske naloge – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Dokumentacija v zdravstveni negi Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: izbirni Letnik:drugi/tretji Semester: četrti/šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 60 P: 45 SV: 30 KV: / KP: 15 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 

• Oblike in vsebina dokumentacije v zdravstvu. 
• Vloga medicinske dokumentacije za strokovno obravnavno bolnika. 
• Vloga medicinske dokumentacije kot pravnega in finančnega dokumenta. 
• Etična vprašanja medicinske dokumentacije in varovanje podatkov. 
• Vloga medicinske dokumentacije kot načina komunikacije med zdravstvenimi delavci. 
• Način vodenja dokumentacije zdravstvene nege. 
• Način pošiljanja obveznih podatkov različnim institucijam. 
• Izpolnjevanje ostale dokumentacije. 
• Pristop k reševanju pritožb bolnikov. 
• Vloga medicinske dokumentacije za ocenjevanje lastnega dela. 
• Vloga medicinske dokumentacije v raziskovalne namene. 
• Vloga in naloge diplomirane medicinske sestre/zdravstvenika pri izpolnjevanju in 

vodenju medicinske dokumentacije. 
• Arhiviranje, hramba in izdajanje medicinske dokumentacije. 

 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 70 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 30 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

Naslov enote: Metode komuniciranja v zdravstvu Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: izbirni Letnik:drugi/ tretji Semester: 
četrti/šesti Jezik: slovenski 
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Individualno delo študenta: 60 P: 45 SV: 30 KV: / KP: 15 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 

• Uvod. Celovit sistem komuniciranja v zdravstveni ustanovi. 
• Komunikologija kot znanstvena disciplina. Menedžerska komunikologija in  

komunikacija. 
• Vloga in pomen komuniciranja v zdravstvu. 
• Komunikacijski proces. Vrste komunikacije. Verbalna in neverbalna komunikacija. 

Vsebinska in odnosna komunikacija. Zavedna in nezavedna komunikacija. 
Metakomunikacija. Komunikacijska povratna zveza. Razsežnosti ustvarjalnega 
komuniciranja. 

• Kultura dialoga. 
• Komunikacija in vodenje tima v zdravstvu. 
• Dejavniki komuniciranja (didaktični, psihološki, sociološki, andragoški). Razvoj 

komunikacijskih spretnosti. 
• Govorjenje in poslušanje. 
• Branje in pisanje. Pisno komuniciranje (dopisi, poročila, negovalna dokumentacija in 

druga zdravstvena dokumentacija).  
• Reševanje kompleksnih problemov (linearno, strateško, hipotetično, nevtralno, 

cirkularno, refleksivno). 
• Oblike komuniciranja v zdravstvenem okolju. Pogovori. Sestanki, razprave, 

posvetovanje. Dogovarjanje, odločanje. 
• Nastop, predavanje. Metode posredovanja informacij. 
• Uporaba medijev (avdio, video, avdiovizualna prezentacija). Elektronski mediji v 

poslovnem komuniciranju. 
• Odnosi z javnostjo. 
• Organizacija dela kot komunikacija. Komunikacija kot integracija in identifikacija, kot 

interakcija in diferenciacija, kot informacija in participacija. 
• Interpersonalna komunikacija. Ovire in konflikti. Reagiranje človeka na konfliktne 

situacije. Obrambni mehanizmi osebnosti. 
• Strategija promocijskega spleta. Oglaševanje. Informiranje z medsebojnim kontaktom, 

na osnovi dokumentacije, samoinformiranje. 
 

Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 70 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 30 % ocene, 

Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 
 

Naslov enote: Zdravstvena vzgoja za zdrav slog življenja  Št. kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: izbirni Letnik: drugi/tretji Semester: 
četrti/šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 60 P: 45 SV: 30 KV: / KP: 15 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
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• Nivoji preventive. 
• Zdravje, bolezen. 
• Zdrav slog življenja. 
• Gibanje, zdrava gibala. 
• Zdrava prehrana. 
• Alkohol. 
• Kajenje. 
• Visok krvni pritisk. 
• Maščobe v krvi. 
• Sladkorna bolezen. 
• Stres. 
• Spanje. 
• Samopregled dojk. 
• Ergonomska ureditev delovnega mesta dipl. zdravstvenika. 

 
Izdelava projekta za zdravstvenovzgojno aktivnost in njegova izvedba. 

 
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 70 % ocene, 
• seminarska naloga in zdravstvenovzgojni nastop – 30 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Obvladovanje sodobnih tehnologij v enoti intenzivne 
                         terapije Št. kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: izbirni Letnik: drugi/tretji Semester: 
četrti/šesti Jezik: slovenski 

Individualno študijsko delo: 60 P: 45 SV: 30 LV: / KP: 15 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
Sodobni medicinski pripomočki. 

• Endotrahealni tubus, kanila, maske za aplikacijo kisika. 
• Razbremenilna in hranilna želodčna sonda. 
• Urinski kateter s temperaturnim senzorjem. 
• Osrednji venski, arterijski in pljučni katetri. 
• Različni seti (torakalna punkcija in drenaža, lumbalna punkcija, kranialni drenažni 

sistemi in abdominalni drenažni sistem). 
• Sodobni pripomočki za preprečevanje nastanka razjed zaradi pritiska (dinamične 

antidekubitalne blazine). 
• Sodobni pripomočki in materiali za nego in zaščito akutnih in kroničnih ran. 

 
Sodobni medicinski aparati in namen uporabe. 

• EKG monitor. 
• Pulzni oksimeter in Kapnograf. 
• Obposteljni mehanski ventilator in transportni ventilator. 
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• Bronhoskop. 
• Defibrilator. 
• Infuzijske črpalke in perfuzorji. 
• Grelci za krvne pripravke. 
• Hladilne in grelne blazine. 
• Aparature za hemodinamski monitoring. 
• Aparatura za merjenje znotraj lobanjskega pritiska. 

 
Vodenje življenjsko ogroženega bolnika s specifičnimi medicinskimi aparaturami in 
pripomočki. 
 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 70 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 30 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 
Naslov enote: Fizikalna in rehabilitacijska medicina v  
                         zdravstveni negi Št. kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: izbirni Letnik: drugi/tretji Semester: 
četrti/šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 60 P: 45 SV: 30 KV: / KP: 15 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 

• Fizikalna in rehabilitacijska medicina. Rehabilitacija na vseh nivojih primarnega, 
sekundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva.  

• Posebnosti rehabilitacije pri nekaterih popoškodbenih in bolezenskih stanjih (zlomi, 
amputacije, poškodbe glave, spiralne poškodbe, živčno-mišične bolezni, opekline) 

• Vloga zdravstvene nege v rehabilitaciji. 
• Komunikacija z drugimi zdravstvenimi delavci v rehabilitacijskem timu. Spremljanje 

patronažne ambulantne rehabilitacije. 
 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 70 % ocene, 
• izdelava, predstavitev, zagovor seminarske naloge – 30 % ocene. 

Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 
 

Naslov enote: Strokovni angleški jezik II. Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: izbirni Letnik: drugi ali tretji Semester: 
četrti/šesti 

Jezik: slovenski/ 
angleški 



 32

Individualno delo študenta: 60 P: 45 SV: 30 KV: / KP: 15 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 

• Obravnava strokovnih tekstov, ki obravnavajo splošne in specialne teme strokovnih 
področij študijske usmeritve (zdravstvena nega, urgentna medicina, dokumentacija, 
bakteriologija, higiena, farmakologija, etika itd.). Študij primerov. 

• Komunikacija med medicinskim osebjem, pacienti in sorodniki. 
• Uporaba različnih tehnik branja strokovnih tekstov tako, da študent čim laže in čim 

hitreje dobi željene informacije. 
 

• Spoznavanje strokovne terminologije specifične za strokovno področje študijske 
usmeritve. 

• Spoznavanje najpogostejših medicinskih in drugih okrajšav v tekstih. 
• Utrjevanje slovničnih struktur in drugih jezikovnih posebnosti značilnih za to zvrst 

literature. 
• Razvijanje poslušanja, govora, razumevanja in pisanja. 

 
Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica 
 

• pisni izpit – 50 % ocene, 
• ustni izpit – 30 % ocene, 
• jezikovna mapa s poročili seminarskega dela in oblik sprotnega preverjanja ter 

predstavitev – 20 %. 
•  
• Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
•  

 

Naslov enote: Higiena dela Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: izbirni Letnik: drugi/tretji Semester: 
četrti/šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 60 P: 45 SV: 30 KV: / KP: 15 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 

• Vpliv dela in okolja na zdravje. 
• Poklicne bolezni, bolezni v zvezi z delom, poklicna stigma. 
• Zastrupitve in prva pomoč. 
• Organizacija prve pomoči v podjetjih. 
• Škodljivi vplivi plinov, par in aerosolov. 
• Škodljivi vplivi kovin. 
• Škodljivi vplivi ogljikovodikov. 
• Škodljivi vplivi gnojil in pesticidov. 
• Škodljivi vplivi sevanj. 
• Stres in izgorelost pri delu. 
• Izmensko delo. 
• Toplotna obremenitev. 
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• Vpliv hrupa in vibracij na človeka. 
• Vpliv delovnega okolja na zdravje zdravstvenih delavcev na področju zdravstvene nege. 
• Ukrepi za varovanje zdravja. 
 

Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 70 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 30 % ocene, 

Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 
 

Naslov enote: Reanimatologija in urgentna medicina Št. kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modularni Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno študijsko delo : 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 

• Tečaj ILS (Intermediate Life Support) – 2-dnevni (predavanja, vaje in učne delavnice 
iz temeljnih in nekaterih dodatnih postopkov oživljanja pri odraslih in otrocih). 

• Mehanizem poškodbe in zavarovanje vseh udeležencev. 
• Primarni pregled poškodovanca na terenu in v bolnišnici. 
• Monitoring poškodovanca (aparati in klinični nadzor). 
• Oskrba šoka in nadomeščanje tekočin. 
• Terapija bolečine na terenu in v bolnišnici. 
• Osnovne diagnostične metode. 
• Politravma (oskrba na terenu in v urgentnem bloku). 
• Huda poškodba glave in hrbtenice (oskrba na terenu in v urgentnem bloku). 
• Opekline (primarna terapija šoka in oskrba). 
• Poškodovan otrok in starostnik. 

 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelava, predstavitev in zagovor seminarske naloge – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS.  
 

 

Naslov enote: Perioperativna zdravstvena terapija in nega Št. kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modularni Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno študijsko delo: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 
Splošna anestezija. 
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• Priprava bolnika na anestezijo. 
• Monitoring. 
• Intubacija. 
• Uvod v anestezijo in anestezijske tehnike (anestezijske učinkovine). 
• Ambulantna anestezija. 
• Anestezija otroka, starostnika. 
• Anestezija akutnega bolnika/poškodovanca. 

Področna anestezija. 
Porodna anestezija in analgezija. 

• Fiziološke posebnosti nosečnice. 
• Nujna stanja v porodništvu. 
• Obporodna analgezija. 

 
Anestezijski aparati. 

• Sestava anestezijskega aparata. 
• Anestezijski dihalni sistemi. 
• Anestezijski ventilatorji. 
• Preverjanje ventilatorja. 
• Higienski ukrepi za oskrbo anestezijskega aparata. 

Neposredni pooperativni nadzor. 
• Pooperativni nadzor. 
• Zapleti pri splošni in področni anesteziji. 

Zdravljenje pooperativne bolečine. 
 
Klinična praksa v operacijskem bloku pod vodstvom mentorja. Izvajanje intervencij 
zdravstvene nege. s Priprava bolnika na anestezijo. Priprava delovišča in aparatov. 
Upoštevanje higienskih standardov pri anesteziji. 
 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelava, predstavitev in zagovor seminarske naloge – 20 % ocene, 

Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Intenzivna terapija bolnika Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul  Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno študijsko delo : 15 P: 30 SV: 15 KV:/  KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 

• Definicija intenzivne terapije. 
• Organizacija intenzivnih enot. 
• Ocenjevanje težavnosti intenzivnega bolnika. 
• Diagnostični postopki in tehnike pri intenzivnem bolniku. 
• Umetna ventilacija. 
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• Sedacija in analgezija bolnika na ventilatorju. 
• Akutna dihalna stiska. 
• Motnja acidobaznega in elektrolitnega stanja. 
• Akutna ledvična odpoved in zdravljenje. 
• Intraabdominalna sepsa. 
• Akutni pankreatitis. 
• Odpoved jetrne funkcije. 
• Fiziologija in patofiziologija strjevanja krvi. 
• Intenzivno zdravljenje poškodovanca. 
• Intenzivno zdravljenje bolnika s hudo možgansko poškodbo. 
• Optimizacija transporta kisika. 
• Intenzivno zdravljenje opeklin. 
• Prehrana intenzivnega bolnika. 
• Možganska smrt in vzdrževanje potencialnega dajalca organov. 
• Intenzivno zdravljenje po transplantaciji organov. 
• Sepsa, MOF. 

 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Operacijsko okolje Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 

• Operacijsko okolje. 
• Opremljenost. 
• Vstop v operacijsko okolje. 
• Standardi zdravstvene nege v operacijski dejavnosti. 
• Pravila asepse, aseptične tehnike (čiščenje, dezinfekcija, sterilizacija). 
• Epidemiologija in infektologija v operacijskem okolju. 
• Naprave v operacijskem okolju, njihovo delovanje in nadzor. 
• Tehnologije v operacijskem okolju. 
• Računalniško opremljanje. 
• Zagotavljanje varnosti v operacijski sobi. 
• Načrtovanje in evalvacija operativnega okolja. 

Klinična praksa je obvezna in poteka v operacijskem bloku pod vodstvom mentorja. Študent 
spozna operacijsko okolje, opremljenost, pravila asepse. Evalvira obstoječo stanje. Začrta 
specifično operacijsko okolje ob upoštevanju na predavanjih pridobljenega teoretičnega 
znanja. Vključuje se v negovalne intervencije, ki se izvajajo na oddelku.  
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Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

Naslov enote: Operacijske tehnike z operacijsko zdravstveno nego Št. kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 
Operacijske tehnike:  

• Osnove kirurške anatomije, fiziologije in patologije. 
• Anestezija, nadzor in podpora pacientovih vitalnih funkcij. 
• Operativne tehnike: 

− v abdomnu in urologiji, 
− travmatologiji in ortopediji, 
− vaskularni kirurgiji, 
− ginekologiji in porodništvu, 
− oftalmologiji, 
− otorinolaringologiji. 

• Operativne tehnike v urgentni operacijski dejavnosti. 
• Priprava operacijskega okolja za izvajanje operativnega posega. 
• Položaji pacienta na operacijski mizi. 
• Kirurško umivanje rok. 
• Priprava operativnega polja, priprava kože. 
• Operacijsko perilo, sterilno pokrivanje in oblačenje. 
• Kirurški instrumenti, uporaba in priprava za ponovno uporabo. 
• Načini rokovanja s tkivi. 
• Implantati. 
• Igle in šivi. 
• Izvedba hemostaze. 
• Medicinski sanitetni material. 
 

Proces operacijske zdravstvene nege: 
• Vključevanje holističnega pristopa pri načrtovanju procesa operacijske ZN glede na 

specifično operativno tehniko (ugotavljanje potreb, postavitev negovalne diagnoze, 
aktivnosti, rezultatov neposredno pred, med in po operaciji). 

• Učinkovita uporaba sredstev. 
• Vključevanje profesionalne etike v strokovno delo v operacijskem okolju. 
• Komunikacija v operacijskem timu in obvladovanje stresnih situacij, sodelovanje z 

vsem podpornim osebjem, vodenje, organiziranje, delovanje tima. 
• Vodenje negovalne dokumentacije in zaupnost podatkov. 
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• Uporaba informacijske komunikacijske tehnologije. 
• Evalvacija in samoevalvacija ter principi raziskovalnega dela. 

 
Pogoji za vključitev v delo: 
 

• vpis v tretji letnik študijskega programa, 
• opravljene obveznosti prvega in drugega letnika s področja zdravstvene nege. 

Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Proces operacijske zdravstvene nege Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 
• Teorije ZN v operacijski dejavnosti. 
• Načela, modeli, principi, značilnosti zdravstvene nege v operacijskem procesu. 
• Razlike med normalnim in življenjsko ogroženim stanjem. 
• Načrtovanje procesa operacijske ZN (ugotavljanje potreb, postavitev negovalnih diagnoz, 

aktivnosti, rezultatov neposredno pred, med in po operaciji), 
• Racionalna in učinkovita uporaba sredstev. 
• Etično in strokovno delo v operacijskem okolju. 
• Komunikacija v operacijskem timu. Sodelovanje s podpornim osebjem, vodenje, 

organiziranje, delovanje tima. 
• Preprečevanje bolnišničnih okužb. 
• Obvladovanje stresnih situacij. 
• Negovalna dokumentacija in zaupnost podatkov. 
• Informacijsko-komunikacijska tehnologija v operacijskem procesu. 
• Evalvacija in samoevalvacija ter principi raziskovalnega dela. 
 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Bakteriologija z virologijo Število kreditnih točk: 5 
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Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 LV:  KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 

• Značilnosti humano patogenih bakterij in virusov. 
• Bakterije kot človekova normalna flora. 
• Izbrane bakterije, ki so lahko vpletene v bolnišnične okužbe: stafilokoki, streptokoki, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumoniae, Mycobacterium 
tuberculosis, Clostridium spp. 

• Bakterijske okužbe dihal, krvi, ran, kože in podkožja, spolovil in urinske poti ter 
prebavil. 

• Virusi, ki povzročajo okužbe pri ljudeh: z znaki na koži - norice, herpesvirusi, virusne 
okužbe z izpuščaji. 

• Virusi, ki se prenašajo iz matere na plod – rdečke, CMV. 
• Virusi, ki povzročajo okužbe dihal – nahod, influenza. 
• Virusi, ki povzročajo okužbe v centralnem živčnem sistemu – poliomielitis, steklina; 
• Virusi hepatitisa: A, B, C. 
• Virusi, ki povzročajo driske – rotavirusi. 
• HIV (človeški virus imunske pomanjkljivosti). 
• Načini prenosa povzročiteljev okužb; predstavitev načinov prenosa okužb pri 

posameznih postopkih in posegih. 
• Varovanje bolnika pred okužbo; varovanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev pred 

poškodbo in okužbo na delovnem mestu. 
• Odvzem in transport posameznih kužnin. 
• Cepljenje. 

 
Vaje 

• Metoda za dokazovanje mikrobov v kužnini. 
• Načini gojitve mikrobov. 
• Odvzem kužnine in njen transport. 
• Metode nacepljanja kužnin na gojišča in izolacija bakterij in gliv. 
• Higiena rok, uporaba osebnih zaščitnih sredstev. 
 

Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Bolnišnične okužbe in sterilizacija Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 
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Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 
Sterilizacija. 

• Principi, metode, nadzor sterilizacije. 
• Dezinfekcija: predmetov, kože, sluznic, okolja. 

Bolnišnične okužbe - teoretično in praktično znanje. 
• Nastanek in vrste bolnišničnih okužb ter dejavniki tveganja. 
• Higiena rok in osebna higiena. 
• Zaščita bolnika pred okužbo, zaščita zdravstvenih delavcev in sodelavcev pred 

poškodbo in okužbo na delovnem mestu. 
• Dejavniki tveganja za nastanek in prenos okužb pri posameznih postopkih in posegih. 
• Postopki dela pri bolnikih v izolaciji, preprečevanje stika s krvjo in izločki. 
• Čiščenje, razkuževanje sterilizacija in vzdrževanje pripomočkov za delo. 
• Izpolnjevanje obvezne nadzorne dokumentacije. 

 
Vaje. 

• Dezinfekcija in sterilizacija. 
• Odvzem kužnine in njen transport. 
• Higiena rok.  
• Uporaba osebnih zaščitnih sredstev. 

 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb  Št. kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine: 
 
Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb: 

• Zakonske podlage in priporočila. 
• Strokovni organizacijski in tehnični pogoji za pripravo in izvajanje programa. 
• Obvezni elementi programa:  

o Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb (pisna navodila s standardnimi 
definicijami in prioritetami). 
o Doktrina izvajanja diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in drugih postopkov z 
večjim tveganjem okužb. 
o Doktrina sterilizacije, dezinfekcije, čiščenja, ravnanja z odpadki. 
o Doktrina ravnanja z bolniki, zdravstvenimi delavci in sodelavci z okužbami. 
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o Program zaščite zdravstvenih delavcev in sodelavcev na delovnih mestih. 
o Program in usposabljanje zdravstvenih delavcev. 
o Minimalni tehnični pogoji: 

 opremljenost delovnih mest,  
 oskrba s sterilnimi materiali in inštrumenti,  
 prostori in aparature za sterilizacijo,  
 laboratorijske storitve,  
 prostor in oprema za izolacijo bolnikov,  
 prezračevanje,  
 preskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo (legioneloze), 
 prostorska ureditev z ločitvijo čistih in nečistih postopkov in poti, 
 za razvrščanje, prevoz in pranje perila, 
 čiščenje opreme in prostorov in  
 zbiranje, prevoz in odstranjevanje odpadkov. 

• Postopki za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (program 
imunoprofilakse in kemoprefilakse). 

• Ravnanje z odpadki:  
o neifektivni odpadki (18 01 01 – ostri predmeti) 
o ifektivni odpadki (18 01 03 – posebno ravnanje zaradi preventive pred 

infekcijami), 
o kemikalije, ki vsebujejo nevarne snovi, 
o zdravila, 
o odlaganje, notranji prenos, začasno skladiščenje, načrt gospodarjenja in 

prevoz odpadkov. 
• Zaščita zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. 
• Usposabljanje zdravstvenih delavcev. 
• Evalvacija realizacije načrtovanega programa. 

 
 

Naslov enote: Zdravstvena nega in pomoč na domu Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul  Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 
Opis vsebine 
 

• Zdravstvena nega bolnika na domu. Celovita obravnava bolnika. Sodelovanje z 
osebnim zdravnikom. Vključevanje bolnikove družine v pomoč in oskrbo. Medsebojno 
spoštovanje, zaupanje in profesionalna komunikacija. 

• Pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb. 
• Diabetes in njegove posledice. 
• Defekti kože in podkožja, ulkusi. 
• Bolnik z rakom. 
• Protibolečinska terapija. 
• Inkontinenca urina in blata. 
• Dementen bolnik. 
• Nega nepokretnega bolnika na domu. 
• Invalidi. 
• Aplikacija zdravil in opravljanje diagnostičnih postopkov po naročilu bolnikovega 



 41

osebnega zdravnika. 
• Zdravstveno vzgojno delo. 
• Oskrba bolnika: potrebe po hrani, varnosti, osebni negi in zadovoljstvu. 
• Prehrana in hranjenje. 
• Razvade. 
• Pomoč bolniku in družini pri urejanju namestitve bolnika v domačo oskrbo. 

 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 20 % ocene. 

Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 
 

Naslov enote: Integralna nega na domu Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul  Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 

 
• Socialna nega na domu: značilnosti in posebnosti njene organizacije. 
• Integralna nega na domu: stične točke med zdravstveno in socialno nego na domu, 

povezovalni elementi, pogoji za povezano izvajanje. 
• Družbene skupine in njihov pomen pri izvajanju integralne nege na domu: opis in 

klasifikacija, družbeno razlikovanje. 
• Zdravje kot družbeni pojav: družbena pogojenost zdravja in bolezni, socialna 

izključenost, omrežja socialne opore. 
• Hendikep: teorije in konceptualizacije, družbeni pomen, nasilje. 

 
 

Naslov enote: Socialna vključenost Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 

 
• Socialna politika: značilnosti razvoja socialne politike na nacionalni in globalni ravni.  
• Družbeno razlikovanje: klasifikacije, družbeno razlikovanje in družbena mobilnost, 

hierarhija družbene strukture. 
• Socialne pravice: njihov razvoj in pomen v sodobnem svetu. 
• Revščina in socialna izključenost: različne razlage in različne pojavne oblike. 
• Politike socialnega vključevanja: značilnosti in evropski trendi. 
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Naslov enote: Paliativna zdravstvena nega Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 
Vrsta predmeta: modularni Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 
Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 

• principi paliativne zdravstvene nege nekoč in danes, 
• ocenjevanje, preprečevanje in lajšanje simptomov zaradi: 

o prizadetega udobja (bolečina, težave z dihanjem, utrujenost, srbenje kože, 
motnje spanja), 

o sprememb v prehrani (neješčnost, slabost, bruhanje, suha usta, dvigovanje 
hrane, kolcanje), 

o prizadetosti imunskega sistema (infekcije, vnetje ustne sluznice, nevrološki 
simptomi, preležanine), 

o sprememb elektrolitov in tekočinskega ravnovesja (ascites, plevralni izliv, 
elektrolitsko neravnovesje, limfedem), 

o prizadetosti izločanja (zastoj urina, zaprtje, driska), 
o spremenjene samouresničitve (anksioznost, depresija, žalost, potrtost, 

spremenjeno spolno življenje), 
• urgentna stanja v paliativni zdravstveni negi, 
• paliativna zdravstvena nega v zadnjih 48-ih urah, 
• posebnosti v paliativni zdravstveni negi pri posameznih skupinah bolnikov: 

o otrocih, 
o starostnikih, 
o bolnikih z rakom, 
o bolnikih s srčnim obolenjem, 
o bolnikih z ledvičnim obolenjem, 
o bolnikih s pljučnimi obolenji, 
o bolnikih z živčno mišičnimi obolenji; 

• komunikacija z bolniki, družino in drugimi specialisti v paliativnem timu, 
• podpora laičnim negovalcem neozdravljivo bolnih, 
• družbena smrt in vpliv družbe na proces umiranja, 
• etične dileme ob koncu življenja, 
• žalovanje, 
• mednarodne perspektive paliativne zdravstvene nege. 

 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Psihosocialna oskrba Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 
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Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 

• Nega, spremljanje in psihosocialna oskrba umirajočih oseb. 
• Umiranje in smrt. 
• Podpora svojcem. 
• Spremljanje telesno ali psihično prizadetih oseb in delo s svojci. 
• Naloge Hospica. 
• Klic v duševni stiski. 
• Otrok v bolnišnici. 
• Psihoterapija – informacije, terapevtske ponudbe. 
• Svetovanje in pomoč obolelim za rakom ali aidsom in njihovim svojcem. 
• Informiranje o skupinah za medsebojno pomoč. 
• Pomoč in premostitve žalovanja. 
• Svetovanje in pomoč žrtvam zločina, zlorabljenim osebam. 
 

Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 

 

Naslov enote: Kakovost gerontološke zdravstvene nege  Št. kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebina 
 
Zdravstvena nega starostnika v institucionalnem varstvu 

• Standardi za izvajanje zdravstvene nege v socialno-varstvenih institucijah. 
• Poslanstvo socialnovarstvenega zavoda. 
• Organiziranost institucije. 
• Kadrovska struktura za izvajanje zdravstvene nege starostnika. 
• Naloge in cilji posameznih služb. 
• Izvajanje zdravstvene nege starostnika. 
• Organizacija dela in komunikacija v zdravstveno negovalnem timu. 
• Kakovost izvajanja zdravstvene nege, individualna obravnava stanovalca,( vzpostaviti 

ravnovesje med sposobnostjo samooskrbe in zahtevami po samooskrbi), kakovost 
odnosov, preprečevanje zlorab, reševanje pritožb in izboljševanje odnosov na vseh treh 
nivojih. 

• Dokumentiranje zdravstvene nege starostnika. 
• Načini presojanja kakovosti: samoevalvacija - interni strokovni nadzor, zunanja presoja 

kakovosti in strokovni nadzor s svetovanjem. 
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• Metodologija ugotavljanja kakovosti v zdravstveni negi (ankete med stanovalci, delavci 
in svojci). 

• Strategije za izboljševanje kakovosti:  
− supervizija in osebnostna rast: samorefleksija, samoizobraževanje, vnos 

novega znanja v delovno okolje, spreminjanje delovnega okolja, 
zdravstveno vzgojno delo, 

− sistem menedžmenta kakovosti in poslovne odličnosti. 
 

Zdravstvena nega in oskrba starostnika na domu 
• Pravice iz programa zdravstvenega in socialnega varstva. 
• Posebnosti oskrbe starostnika na domu. 
• Aktivnosti zdravstvene nege oskrbe na domu. 
• Medsebojno spoštovanje, zaupanje in profesionalna komunikacija. 
• Koordinacija različnih strok pri izvajanju oskrbe na domu. 
• Spoštovanje etičnih načel pri izvajanju zdravstvene nege na domu.  
• Preprečevanje zlorab pri oskrbi na domu. 
• Zdravstveno vzgojno delo. 
 

Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 20 % ocene. 

Ocenjevalna lestvica: ECTS.  
 

Naslov enote: Notranja izpolnitev smisla  Št. kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV:  KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 

• Osebnost z vidika logoterapiije – terapije za smislom življenja. 
• Odgovornost posameznika kot najvišja oblika svobode. 
• Poti spoznavanja samega sebe in oblikovanje lastne osebnosti. 
• Definicija  smisla. 
• Doživljajske vrednote kot oblikovalke osebnosti. 
• Pomen vrednot v sodobnem času. 
• Življenje je največja vrednota. 
• Odrivanje svojih pomanjkljivosti. 
• Negovanje odnosov. 
• Uresničevanje vsakodnevnih nalog. 
• Kaj vse sodi k osebnostni zrelosti? 
• Dobra komunikacija in reševanje konfliktnih situacij. 

 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
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• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 20 % ocene. 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Logoterapija v kriznih situacijah (bolezen, smrt,  
                        trpljenje, krivda)  Št. kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 

• Logoterapija kot specifična terapija. 
• Terapevtske tehnike in metode v logoterapiji. 
• Soočanje z usodnimi stanji bolezni, krivde, smrti, trpljenja. 
• Naši odzivi na življenjske preizkušnje. 
• Bolezen in kljubovalna moč duha. 
• Naši odzivi na nepredvidena stanja. 
• Bolezen je lahko začetek novega življenja. 
• Upanje kot duhovna vrlina. 
• Prenašanje porazov in iskanje rešitev. 
• Premagovanje negativnih preteklih preizkušenj. 
• Samodistanciranje in samotranscendenca. 
• Pomoč svojcem v kriznih situacijah. 
• Trening občutljivosti pri usodnih stanjih. 
• Načini dobre komunikacije s prizadetimi osebami. 

 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Psihohigiena – skrb za človekovo telesno, duševno in 
                        duhovno zdravje Št. kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: /  KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 

• Skrb za človekovo telesno, duševno in duhovno zdravje. 
• Sposobnost odločanja in moč volje. 
• Vrednostni sistemi, vrednostni konflikti, izgube vrednot. 
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• K patologiji duha časa. 
• Ljubezen seksualnost, družina. 
• Življenjske naloge družinskih članov. 
• Stabilnost in trdnost družine v sodobnem času. 
• Čas – glavni motiv za življenje. 
• Smiselnost dela. 
• Pomen medosebnih odnosov za zadovoljstvo pri delu. 
• Bivanjska praznina. 
• Bolezni odvisnosti, agresija, samomori. 
• Perspektive nadsmisla. 

 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 20 % ocene. 

Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Menedžment kakovosti v zdravstveni negi in zdravstvu   Št. kreditnih točk 5

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 
• Spremembe kot problem in priložnost. Spremembe v okolju in odziv organizacije. 

Transformacijske in transakcijske spremembe. Paradigme, pristopi in modeli obvladovanja 
sprememb. 

• Celovita kakovost kot poslovna filozofija stalnega napredka. Kakovost in njeni sinonimi. 
Zgodovinski pogled na razvoj in razsežnost kakovosti. Vodenje celovite kakovosti kot 
inovacija 20. stoletja. 

• Odličnost kot kakovost. Odličnost kot najvišja stopnja kakovosti. Od kakovosti do odličnosti 
po poti organizacijskega razvoja. Prelitje vodenja sistema kakovosti v kakovost sistema 
vodenja. 

• Od menedžmenta kakovosti do kakovosti menedžmenta. Kakovost proizvodov in storitev. 
Kakovost procesov. Osebna kakovost. Skupinska kakovost. Kakovost sistema. Kakovost 
menedžmenta.  

• Ekonomski aspekt kakovosti. Stroški kakovosti. Zmanjševanje in obvladovanje stroškov 
kakovosti je priložnost za povečevanje dohodka. 

• Gradniki celovite kakovosti in poslovne odličnosti. Osredotočenje na kupca. Partnerstvo z 
dobavitelji. Razvoj in vključevanje zaposlenih. Upravljanje procesov s ciljnim vodenjem. 
Nenehno izboljševanje in inovacije. Skladnost stila vodenja s poslanstvom organizacije. 
Javna odgovornost. Usmerjenost k rezultatom. 

• Modeli izboljševanja kakovosti in poslovne odličnosti. Model poslovne odličnosti EFQM. 
Model 20 ključev. Model uravnoteženih kazalnikov (BSC-Balanced Scorecard). Six Sigma. 
Preurejanje poslovnih procesov (BPR-Business Proces Reengineering). 

• Standardi izboljševanja kakovosti in poslovne odličnosti. Sistem vodenja kakovosti - ISO 
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9001. Sistem ravnanja z okoljem - ISO 14001. Sistem poklicnega zdravja in varnosti - 
OHSAS 18000. Sistem družbene odgovornosti-SA 8000. 

• Metode izboljševanja kakovosti in poslovne odličnosti. Metode reševanje problemov v 
skupini (MRPG, 8D). Presoje sistema. Presoje procesa. Samoocenjevanje. 

• Specifika menedžmenta kakovosti v zdravstvu in zdravstveni negi. Okolje. Sistem. 
Organizacija. Procesi. Primeri dobrih izkušenj s kakovostjo v zdravstvu in zdravstveni negi. 
Strukturiranje funkcije kakovosti v organizaciji. 

 
 

Naslov enote: Ekonomika v zdravstvu Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 

• Ekonomika v zdravstveni negi. 
• Povezanost ekonomike z drugimi vedami pri preučevanju poslovnih sistemov. 
• Vrste poslovnih sistemov s poudarkom na neprofitnih organizacijah. 
• Poslovni procesi in njegove prvine ter faze. 
• Sredstva, viri in obveznosti do sredstev v zdravstveni negi in njihovo angažiranje. 
• Pomen stroškov  v zdravstveni negi in njihova opredelitev. 
• Stroški z vidika spreminjanja obsega poslovanja v zdravstveni negi. 
• Sodobni stroškovni sistemi. 
• Kazalci in dejavniki uspeha poslovanja v zdravstveni negi. 
 

Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 20 % ocene. 

Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 

 

Naslov enote: Človeški viri in ravnanje z njimi Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
• Pomen menedžmenta človeških virov. Menedžment človeških virov in pridobivanje 

konkurenčnih prednosti, strateški menedžment človeških virov, strategija človeških virov. 
• Človeške zmožnosti in njihov pomen. Teorije osebnosti človeka, opredelitev človeških 

zmožnosti, načini ugotavljanja človeških zmožnosti, dejavniki, ki vplivajo na ravnanje z 
ljudmi pri delu. 

• Človeški viri v organizaciji. Načrtovanje in izbira človeških virov, razvoj in usposabljanje 
zaposlenih, vloga in pomen permanentnega izobraževanja, organizacija prenosa znanja v 
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delovnem okolju, motivacija v delovnem okolju, motivacijski modeli in njihova uporaba, 
vloga in pomen timskega dela, letni delovni razgovori med vodjo in sodelavci, odkrivanje 
talentov in poslovodnih potencialov v organizaciji, profesionalna orientacija, planiranje 
kariere, ugotavljanje in ocenjevanje delavčeve uspešnosti, nagrade in ugodnosti pri delu, 
učinkovitost načrta sistema nagrajevanja, fluktuacija, absentizem, migracija. 

• Organizacijska kultura in organizacijsko vzdušje. 
• Vzdrževanje človeških zmožnosti. Delovni pogoji, stres, poklicno zdravje in varnost, 

mobbing, humanizacija dela. 
• Reševanje problemov na delovnem mestu. 
• Ravnanje z ljudmi pri delu v Evropski skupnosti. 
• Ravnanje z ljudmi pri delu v prihodnosti. Vpliv Evropske skupnosti in tržnih vplivov na 

posamezne segmente ravnanja z ljudmi pri delu v bodoče.  
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 20 % ocene, 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 
 

Naslov enote: Ginekologija Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 
• Nepravilni razvoj ženskih spolnih organov. 
• Krvavitve v ginekologiji. 
• Endometrioza. 
• Bolezni maternice – miomi. 
• Spolno prenosljiva obolenja. 
• Sterilnost. 
• Načrtovanje družine s kontracepcijo. 
• Ginekološka onkologija. 
 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 
 

Naslov enote: Porodništvo Število kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 
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Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: šesti Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 
• Anatomija in fiziologija ženskih spolnih organov. 
• Oploditev in sestavni deli oplojenega jajca. 
• Razvoj ploda. 
• Preiskovalne metode v nosečnosti in med porodom. 
• Pravilni porod. 
• Pravilno poporodno obdobje. 
• Krvavitve v prvi in drugi polovici nosečnosti. 
• Obolenja, značilna za nosečnost. 
• Vpliv nosečnosti in poroda na predhodna obolenja. 
• Nepravilni porod. 
• Bolezensko poporodno obdobje. 
 
 

Naslov enote: Porodniško in ginekološko zdravstveno varstvo  
                        ženske na domu in v patronažnem varstvu Št. kreditnih točk: 5 

Študijski program: ZDRAVSTVENA NEGA Stopnja: prva 

Vrsta predmeta: modul Letnik: tretji Semester: drugi Jezik: slovenski 

Individualno delo študenta: 15 P: 30 SV: 15 KV: / KP: 90 Skupaj: 150 
Opis vsebine 
 
• Načrtovanje družine – svetovanje, kontracepcija, sterilizacija. 
• Pravilna nosečnost – spremljanje in nadzor. 
• Pravilno in bolezensko poporodno obdobje – spremljanje in nadzor. 
• Ginekološka onkologija – metode in svetovanje za zgodnje odkrivanje ginekološkega raka. 
 
Načini preverjanja in ocenjevanja ter ocenjevalna lestvica: 
 

• izpit – 80 % ocene, 
• izdelana, predstavljena in uspešno zagovarjana seminarska naloga – 20 % ocene. 

 
Ocenjevalna lestvica: ECTS. 
 
 
 


