
POROČILO DELA KATEDRE ZA ZDRAVSTVENO NEGO FAKULTETE ZA 
ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO ZA MANDATNO OBDOBJE  

NOVEMBER 2012 - OKTOBER 2014 
 
 
Delo Katedre za zdravstveno nego Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto (v nadaljevanju 
FZV NM) je potekalo v skladu z začrtano Strategijo razvoja 2011-2015 (2011) in s pravnimi 
akti fakultete (Statut Visoke šole za zdravstvo Novo mesto, 2012; Pravilnik o oblikovanju in 
delu kateder za zdravstveno nego Visoke šole za zdravstvo Novo mesto, 2010; Poslovnik 
kakovosti, 2011, Etični kodeks, 2011). 
 
Pri realizaciji predvidenega Plana dela Katedre za zdravstveno nego FZV NM smo s polno 
odgovornostjo sledili skupnemu poslanstvu, viziji šole in vrednotam šole. Poročilo podajamo 
v štirih točkah:  
 

1. Vrednotenje dela glede na zastavljene strateške cilje  FZV NM 
 

V nadaljevanju je podan shematičen pregled vrednotenja dela Katedre za zdravstveno nego 
glede na zastavljene strateške cilje v Strategiji razvoja 2011- 2015. 
 
Strateški 
cilj 

Aktivnosti Naloge Rok za 
izvedbo 
 

Realizacija    Opombe 

 
Zagotavljanje 
in izboljševanje 
kakovosti 
pedagoškega 
procesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

posodabljanje 
obstoječega 
študijskega 
programa in učnih 
načrtov 

- nosilci predmetov s področja 
zdravstvene nege enkrat letno 
podajo predlog za izboljšanje 
vsebin predmetov z upoštevanjem 
nove znanstvene in strokovne 
literature. 

konec letnega 
semestra na 
poziv dekanice 

 
 
DA 

POSODOBITEV 
UČNIH 
NAČRTOV 

dopolnjevanje 
knjižnih enot 
študijske in 
znanstvene 
literature 

- visokošolski učitelji in strokovni 
sodelavci spremljajo znanstveno in 
strokovno literaturo s svojih ožjih 
predmetnih področij z namenom 
nabave in dopolnitve obstoječe 
ponudbe v knjižnici šole z 
najnovejšo strokovno in znanstveno 
literaturo. 

stalna naloga  
DA 

 

izvajanje 
programov 
vseživljenjskega 
učenja 

- izvedba izobraževanja 
visokošolskih učiteljev in 
strokovnih sodelavcev  dvakrat 
letno, vsebina izobraževanja se 
potrdi s sprejetim sklepom na seji 
katedre, 

2 krat letno; 
januar/februar 
avgust/ 
september 

 
DA 

 
ERGONOMIJA 
E-UČENJE, 
KVALITATIVNO 
RAZISKOVANJE 

- priprava programa, organizacija 
in izvedba izobraževanja za 
klinične mentorje glede na 
predhodno prepoznane potrebe z 
aktivno udeležbo visokošolskih 
učiteljev za področje zdravstvene 
nege, 

1 krat letno 
predvidoma v 
septembru 
oziroma glede 
na potrebe 

 
DA 

 
USPEŠNA 
IZVEDBA 

- petdnevno usposabljanje šolskih 
mentorjev v izbranem učnem 
zavodu po predhodnem dogovoru. 

konec avgusta/ 
v prvi polovici 
septembra 

DELNO PREOBREME - 
NJENOST 

razvoj celovitega 
sistema kakovosti 

- prenos primerov dobre prakse iz 
vrhunskih univerz in drugih 
visokošolskih institucij v izvajanje 
pedagoškega procesa in prakso, 

stalna naloga POTEKA  

- objektivno preverjanje in 
ocenjevanje znanja; razvoj 
kriterijev pri  predmetih ob 
upoštevanju ECTS lestvice, 

POTEKA PRIPRAVLJENI 
KRITERIJI 

- samoevalvacija kakovosti in 
spremljanje rezultatov zunanje 
evalvacije (razvoj vprašalnikov), 

POTEKA  



- analiza kakovosti organizacije in 
poteka kliničnega usposabljanja 
študentov zdravstvene nege, 

POTEKA PRIPRAVLJENI 
KRITERIJI 

- razvoj kazalnikov kakovosti 
sistema kliničnega usposabljanja, 

POTEKA AKTIVNO 
SODELOVANJE 
V PROCESIH 
SAMOEVALVA
CIJE 
FAKULTETE 

- spremljanje razvoja kompetenc na 
nacionalnem nivoju, 

POTEKA 

- analiza kakovosti obstoječega 
programa zdravstvene nege in 
ponudbe študentom. 

POTEKA 

sodelovanje s 
študenti 

- uvajanje študentov višjih letnikov 
v pisanje strokovnih in znanstvenih 
člankov, 

stalna naloga POTEKA UDELEŽBA NA 
ŠTUDENTSKI 
KONFERENCI, 
DNEVI MARIJE 
TOMŠIČ, 
DMSZT NM 

- spodbujanje študentov k (aktivni) 
udeležbi na strokovnih srečanjih, 
konferencah in simpozijih, 

POTEKA 

- izvajanje skupnih projektov, v 
katerih sodelujejo študenti. 

DELNO 
REALIZIRANO 

 

spodbujanje 
dobrih 
medsebojnih 
odnosov med 
zaposlenimi in 
sodelavci. 

- prizadevanje za medsebojno 
zaupanje, razumevanje in podporo, 

stalna naloga POTEKA  

- nesebičen prenos znanja in 
informacij, 

POTEKA  

- sodelovanje in timsko delo pri 
razvoju skupnih projektov 
(raziskav, priprave člankov in 
drugih znanstvenih gradiv, 
prireditev). 

POTEKA SPECIFIČNA 
KADROVSKA 
SITUACIJA 

Širitev 
mednarodnega 
sodelovanja 

sodelovanje z 
institucijami s 
katerimi ima 
zavod podpisane 
sporazume o 
sodelovanju 

- udeležba na konferencah, 
simpozijih doma in v tujini, 

 POTEKA ČLANICE 
KATEDRE 
AKTIVNO 
UDELEŽENE  

- povabilo tujih predavateljev k 
udeležbi na simpoziju šole,  

POTEKA 

mednarodna izmenjava študentov 
in visokošolskih učiteljev ter 
strokovnih sodelavcev. 

POTEKA 

Krepitev 
raziskovalne 
dejavnosti 

zavezanost k 
raziskovalnemu 
delu ter 
spremljanju in 
nadgrajevanju 
znanstvenih 
dosežkov 

- izvedba temeljnih raziskav,  DE 
 

 

vključevanje raziskovalnega dela v 
pedagoški proces, 

POTEKA  

- javna predstavitev raziskovalnih 
dosežkov. 

POTEKA  

Promocija 
zavoda 

sodelovanje z 
lokalnim okoljem 
in širše 

- sodelovanje z zavodi, regijskimi 
društvi, nevladnimi organizacijami 
in združenji, 
- širše promocijske dejavnosti v 
skladu z možnostmi. 

 POTEKA  

 
Ob vrednotenju dela Katedre za zdravstveno nego ugotavljamo, da smo delovali v skladu z 
zastavljenimi strateškimi cilji v Strategiji razvoja 2011- 2015. Prizadevali smo si za 
zagotavljanje in izboljševanje kakovosti pedagoškega procesa (prenova učnih načrtov, 
krepitev znanja visokošolskih učiteljev za predmetno področje zdravstvena nega, naročanje 
najnovejše literature, izdelava kriterijev za ocenjevanje, usposabljanje v kliničnem okolju v 
skladu z možnostmi, itd.), za širitev mednarodnega sodelovanja (udeležba na mednarodnih 
konferencah v Sloveniji in tujini, izvedba predavanj v tujini, udeležba na predavanjih 
gostujočih predavanj, sodelovanje pri »Erasmus izmenjavi študentov iz tujine«, krepitev 
raziskovalne dejavnosti (nadaljevanje študija na 2. in 3. bolonjski stopnji, priprava 
znanstvenih prispevkov, načrtovanje in izvajanje projektov) ter na različne načine promovirali 
fakulteto (z prireditvami ob svetovnem dnevu zdravja, dnevu medicinskih sester, itd.). 
 

2. Vrednotenje dela glede na sprejeti plan dela ob začetku mandata  
 
Nadalje predstavljamo ugotovitve vrednotenja realizacije okvirnega izvedbenega načrta 
aktivnosti in dogodkov organiziranih v okviru Katedre za zdravstveno nego FZV NM. 
 
 



 
 
Čas Aktivnosti 

 
Dogodek Realizacija 

december 2012 - načrtovanje izvedbe študentske konference (motokonference), 
- priprava in sprejem plana dela katedre v mandatnem obdobju 

do oktobra 2014, 
- načrtovanje izobraževanja visokošolskih učiteljev in 

strokovnih sodelavcev v študijskem letu 2012/2013, 
- določitev šolskih mentorjev za koordinacijo učnih zavodov, 
- spremembe in dopolnitve navodil za dokumentiranje 

kliničnega usposabljanja, 
- poročila o udeležbi na izobraževanjih. 

 REALIZIRANO 

januar 2013 - aktivnosti za izvedbo študentske konference, 
- poenotenje kriterijev za izvajanje anket, intervjujev in drugih 

oblik zbiranja podatkov v  učnih zavodih, priprava navodil, 
- predstavitev znanstveno raziskovalnega dela članov katedre 

in dosedanjih (nepedagoških) zadolžitev, 
- načrtovanje znanstveno raziskovalnega dela za tekoče 

študijsko leto, 
- razprava in dogovor o dodatnih zadolžitvah,  
- načrtovanje uvodnega obiska šolskih mentorjev v učnih 

zavodih,  
- razprava o evalvaciji organizacije kliničnega usposabljanja in 

priprave na vstop v klinično okolje s strani študenta,  
- prva razprava o razvoju kompetenc izvajalcev zdravstvene 

nege  na nacionalnem/ individualnem nivoju pri študentih 
zdravstvene nege, 

- tekoče naloge. 

 REALIZIRANO 

februar 2013 - aktivnosti za izvedbo študentske konference, 
- analiza obstoječega vprašalnika za študente za oceno poteka 

kliničnega usposabljanja in posodobitev , 
- razvoj vprašalnika za klinične mentorje za oceno organizacije 

in poteka kliničnega usposabljanja, 
- posodabljanje kriterijev za ocenjevanje študentov, 
- razvijanje inštrumenta za spremljanje zaposljivosti 

diplomantov, 
- razprava in definiranje možnosti spremljanja 

zadovoljstva delodajalcev z znanjem in spretnostmi novo 
zaposlenih diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih 
zdravstvenikov, 

- razprava o obstoječih in še drugih možnih aktivnostih 
promocije šole (objava prispevkov v Utripu, Viziti), 

 - prostovoljno delo študentov- analiza obstoječega stanja, 
možnosti/ omejitve in priprava načrta, 

- poročilo z izobraževanj, 
- tekoče naloge. 

- izobraževanje za 
visokošolske učitelje in 
strokovne sodelavce 
 
- obisk učnih zavodov 

REALIZIRANO 
 
 
 
 
 
 
 
REALIZIRANO 
KASNEJE 
 
 
 
 
 
 
REALIZIRANO 

marec 2013 - aktivnosti za izvedbo študentske konference, 
- načrtovanje prireditve ob svetovnem dnevu  
  medicinskih sester, 
- načrtovanje aktivnosti ob dnevu šole, 
- evalvacija izobraževanja za visokošolske učitelje in strokovne 

sodelavce, 
- evalvacija uvodnih sestankov v učnih zavodih, 
- znanstveno raziskovalno delo in želje/možnosti/ovire za 

karierno napredovanje, 
- promocija individualnega dela, 
- sodelovanje v sekcijah Zbornice zdravstvene in babiške 

nege Slovenije- Zveze društev medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije in regijskih strokovnih 
društvih, 

- zgled visokošolskega učitelja in razsežnosti sodelovanja s 
študenti, 

- tekoče naloge. 

 REALIZIRANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAJNA NALOGA 
 

april 2013 - aktivnosti za izvedbo študentske konference, 
- aktivnosti za izvedbo prireditve ob svetovnem dnevu zdravja, 

 - aktivnosti za izvedbo prireditve ob svetovnem dnevu 
medicinskih sester, 

- aktivnosti ob dnevu šole, 
 -  skrb za lastno zdravje-supervizijski pogovor, 
- tekoče naloge. 

- prireditev ob svetovnem 
dnevu zdravja (torek, 9. 4. 
2013) 
 

REALIZIRANO 
 
 
 
 
TRAJNA NALOGA 

maj 2013 - evalvacija prireditve ob svetovnem dnevu zdravja, 
- aktivnosti za izvedbo študentske konference, 
- aktivnosti za izvedbo prireditve ob svetovnem dnevu 

- prireditev ob svetovnem 
dnevu medicinskih sester 
(torek, 14. 5. 2012) 

REALIZIRANO 



medicinskih sester, 
- načrtovanje zaključnega obiska šolskih mentorjev v učnih 

bazah, 
- tekoče naloge. 

- dan šole  
(petek,17. 5. 2013)  
- študentska konferenca 
 (31. maj 2013) 

junij 2013 - evalvacija izvedbe študentske konference, 
- evalvacija prireditve ob svetovnem dnevu medicinskih sester, 
- evalvacija dogajanj ob svetovnem dnevu šole, 
- priprava programa izobraževanja za klinične mentorje  

»Poklicne kompetence diplomirane medicinske sestre/ 
diplomiranega zdravstvenika«, 

- analiza s študijskim programom predpisanih specifičnih 
kompetenc ter njihovo primerjanje z nacionalnimi 
kompetencami, 

- priprava seznama kompetenc in instrumenta za rangiranje, 
- sodelovanje pri organizaciji znanstvenega sestanka- 

simpozija, 
- organizacija izobraževanja za visokošolske učitelje in 

strokovne sodelavce, 
- načrtovanje in organizacija usposabljanja šolskih mentorjev, 
 - razprava o potrebni izboljšavi vsebine predmetov z 

upoštevanjem nove znanstvene in strokovne literature ter 
priprava pisnih predlogov za spremembo, 

- tekoče naloge. 

- zaključni obiski v učnih 
zavodih 

 
REALIZIRANO 

avgust 2013 - analiza učnih načrtov pri predmetih, ki vključujejo klinično 
usposabljanje, 

- evalvacija obiskov šolskih mentorjev v učnih zavodih, 
- razprava o oceni kakovosti kliničnega usposabljanja 
  ob obiskih v učnih zavodih (SPIN analiza) s strani  
  šolskih mentorjev in ostalih visokošolskih učiteljev, 
- priprava seznama potrebnega materiala za nakup  materiala in 

pripomočkov, 
- priprava kabinetov za novo študijsko leto, 
- tekoče naloge. 

- izobraževanje za 
visokošolske učitelje in 
strokovne sodelavce 
- petdnevno usposabljanje 
šolskih mentorjev v 
izbranem učnem zavodu 
po predhodnem dogovoru 

DELNO 
REALIZIRANO 
 
 
 
 

september 
2013 

- evalvacija izobraževanja in usposabljanja v učnih zavodih,  
- presoja kompetenc, ki jih razvije diplomant študijskega 

programa zdravstvena nega ob zaključku posameznega 
letnika,  

- razprava o učnih načrtih pri predmetih, ki vključujejo 
klinično usposabljanje, 

- razprava o kakovosti izvajanja predavanja in vaj ter možnosti 
za izboljšavo, 

- razprave o potrebah po dopolnjevanju knjižnih enot študijske 
in znanstvene literature, 

- tekoče naloge. 

- izobraževanje za klinične 
mentorje »Poklicne 
kompetence diplomirane 
medicinske sestre/ 
diplomiranega 
zdravstvenika« 
 

REALIZIRANO 
 
TRAJNA NALOGA 

oktober 2013 - sodelovanje pri organizaciji znanstvenega sestanka-  
   simpozija, 
- razprava o obstoječih in še drugih možnih aktivnostih 

promocije šole,  
- prostovoljno delo študentov- analiza obstoječega stanja, 

možnosti/ omejitve in priprava načrta, 
- možnosti mednarodnega sodelovanja, 
- poročilo z izobraževanj, 
- tekoče naloge. 

znanstveni sestanek- 
simpozij z naslovom 
»Interdisciplinarno 
povezovanje za pretok 
znanja med teorijo in 
prakso« 

REALIZIRANO 

november 
2013 

- evalvacija znanstvenega simpozija, 
 - priprava predloga posodobitve učnih načrtov ob upoštevanju 

stopenjskega razvijanja kompetenc z namenom 
zagotavljanja študijskega programa, 

- razprava o zaposljivosti in področjih zaposlovanja naših 
diplomantov, 

- razprava o kakovosti izobraževanja na šoli in v kliničnem 
okolju (pogled iz večih perspektiv), 

- tekoče naloge. 

 DELNO 
REALIZIRANO 

december 2013 - načrtovanje izobraževanja visokošolskih učiteljev in 
strokovnih sodelavcev v študijskem letu 2013/2014, 

 - določitev šolskih mentorjev za koordinacijo učnih 
   zavodov, 
- spremembe in dopolnitve navodil za dokumentiranje klinične 

prakse,  
- poročila o udeležbi na izobraževanjih, 
- tekoče naloge 

 REALIZIRANO 

januar 2014 - predstavitev znanstveno raziskovalnega dela članov katedre 
in dosedanjih (nepedagoških) zadolžitev, 

- načrtovanje znanstveno raziskovalnega dela za tekoče 
študijsko leto, 

- razprava in dogovor  o dodatnih zadolžitvah,  

 TRAJNA NALOGA 
 
 
 
REALIZIRANO 



- načrtovanje uvodnega obiska šolskih mentorjev v učnih 
zavodih,  

- tekoče naloge. 

 

februar 2014 - definiranje splošnih kazalnikov kakovosti v izobraževalnem 
procesu,  

- razvoj kazalnikov kakovosti za posamezni element sistema  
   kliničnega usposabljanja, 
- tekoče naloge. 

- izobraževanje za 
visokošolske učitelje in 
strokovne sodelavce 
-obisk učnih zavodov 

DELNO 
REALIZIRANO 

marec 2014 - podan predlog kazalnikov za presojo na komisiji za kakovost, 
- presoja negovalne dokumentacije in razprava o potrebnih 

spremembah, 
- evalvacija izobraževanja za visokošolske učitelje in strokovne 

sodelavce, 
- evalvacija uvodnih sestankov v učnih zavodih, 
- načrtovanje prireditve ob svetovnem dnevu medicinskih 

sester, 
- znanstveno raziskovalno delo in želje/možnosti/ovire za 

karierno napredovanje, 
- promocija individualnega dela, 
- sodelovanje v sekcijah Zbornice zdravstvene in babiške 

nege Slovenije- Zveze društev medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije in regijskih strokovnih 
društvih, 

- zgled visokošolskega učitelja in razsežnosti sodelovanja s 
študenti, 

- tekoče naloge. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAJNA NALOGA 

april 2014 - pregled in presoja ustreznosti vnesenih sprememb v 
predlog obrazcev negovalne dokumentacije,  
- presoja vertikalne in horizontalne povezanosti vsebin 
   klinične prakse v učnih načrtih, 
- aktivnosti za izvedbo prireditve ob svetovnem dnevu zdravja, 

 - aktivnosti za izvedbo prireditve ob svetovnem dnevu 
medicinskih sester, 

 - skrb za lastno zdravje-supervizijski pogovor, 
- tekoče naloge. 

- prireditev ob svetovnem 
dnevu zdravja 
 (ponedeljek, 7. 4. 2014) 

NI REALIZIRANO 

maj 2014 - evalvacija prireditve ob svetovnem dnevu zdravja, 
- aktivnosti za izvedbo prireditve ob svetovnem dnevu 

medicinskih sester, 
- načrtovanje zaključnega obiska šolskih mentorjev v učnih 

bazah, 
- priprava predloga kompetenc in spremenjenih učnih 
   načrtov, 
- tekoče naloge. 

- prireditev ob svetovnem 
dnevu medicinskih sester  

REALIZIRANO 

junij 2014 - priprava predloga negovalne dokumentacije za klinično 
prakso, 

- priprava seznama potrebnega materiala za nakup materiala in 
pripomočkov, 

- priprava kabinetov za novo študijsko leto, 
- tekoče naloge. 

-zaključni obisk učnih 
zavodov 

NI REALIZIRANO 

avgust 2014 - predstavitev znanstveno raziskovalnega dela članov katedre, 
- načrtovanje znanstveno raziskovalnega dela za tekoče 
  študijsko leto, 
- načrtovanje skupnih projektov  za tekoče študijsko  leto, 
 - priprava seznama potrebnega materiala za nakup  materiala 
  in pripomočkov, 
- priprava kabinetov za novo študijsko leto, 
- tekoče naloge. 

- izobraževanje za 
visokošolske učitelje in 
strokovne sodelavce 
- petdnevno usposabljanje 
šolskih mentorjev v 
izbranem učnem zavodu 
po predhodnem dogovoru 

DELNO 
REALIZIRANO 

september 
2014 

- evalvacija izobraževanja in usposabljanja v učnih zavodih,  
- presoja kompetenc, ki jih razvije diplomant študijskega 

programa zdravstvena nega 
- tekoče naloge. 

- izobraževanje za klinične 
mentorje 

REALIZIRANO 

oktober 2014 - poročilo opravljenega dela in pregled realizacije sklepov 
zapisnikov katedre,  

- volitve predstojnika katedre, 
- tekoče naloge. 

- strokovni sestanek- 
simpozij  

REALIZIRANO 

 

 
Pripravljen okvirni načrta dela je bil v veliki večini realiziran. V določenih delih pa smo delo 
Katedre za zdravstveno nego (predvsem v študijskem letu 2013/2014 zaradi okrnjene 
kadrovske zasedbe) prilagodili danim možnostim. 
 
 



3. Vrednotenje dela glede na nerealizirane ali delno realizirane sklepe  
 

Za vrednotenje dela glede nerealiziranih ali delno realiziranih sklepov so bili pregledani 
zapisniki od 22. redne seje do 42. redne seje Katedre za zdravstveno nego. Skupno je bilo z 
vključno 44. redno sejo izvedenih 22 sej. 
 
Delno/nerealizirani realizirani sklepi s področja etike, raziskovanja in objave podatkov: 

- Nosilec doktorskega seminarja usmeri študente v druge oblike raziskovanja (23. redna 
seja), o drugih oblikah raziskovalnega pristopa razmislijo tudi mentorji pri diplomskih 
nalogah. Pojavila se je potreba po intenzivnejšem razvijanju kulture raziskovanja (38. 
redna seja). 

- FZV NM organizirana izobraževanje na temo pisanja strokovnih člankov (24. redna 
seja). 

- Podan je bil predlog za ustanovitev etične komisije (30. redna seja). 
- Raziskava o ugotavljanju ogroženosti za visok krvni pritisk. Dogovor o 

medsebojnem posredovanju datoteke in k pristopu k objavi podatkov - 11. 2. 2014 (K 
pripravi prispevka prva pristopi dr. Ljiljana Leskovic) (37. redna seja). 

- Načrt udeležbe na konferencah za tekoče študijsko leto (41. redna seja). 
Delno/nerealizirani realizirani sklepi s področja kliničnega usposabljanja: 

- V letošnjem letu zaradi kadrovskih omejitev ne pristopamo k spreminjanju 
dokumentacije kliničnega usposabljanja (34. redna seja). 

- Projekt Izboljšanje kakovosti sistema kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene 
nege (1.1. 2013- 31.5. 2015) se zaključi. Vesna Zupančič pripravi končno poročilo. 
Sistem kliničnega usposabljanja pa je potrebno še nadgrajevati. 

Delno/nerealizirani realizirani sklepi z drugih področij: 
- Dogovor o povabilu članov drugih kateder na sejo Katedre za zdravstveno nego 2 x 

letno (37. seja). 
- Dogovor o sodelovanju z Vojaško zdravstveno enoto. Pripravo študentov za 

tekmovanje iz znanja prve pomoči, ki ga vsako leto organizira vojašnica Novo mesto, 
prevzema Aljaž Kren (39. redna seja). 

- Pobuda zunanjih sodelavcev za plačilo sejnin (38. redna seja). 
 

4. Osebno vrednotenje dela Katedre za zdravstveno nego za mandatno obdobje  
 
Delo Katedre za zdravstveno nego je potekalo nemoteno kljub menjavi 2 dekanic, redno 
zaposlenih in zunanjih članic/ članov Katedre za zdravstveno nego. Največ aktivnosti pa je 
bilo zagotovo namenjenih izboljševanju kakovosti kliničnega usposabljanja, poglabljanju 
sodelovanja z učnimi zavodi in lokalno skupnostjo, posodabljanju študijskega programa ter 
krepitvi lastnega znanja. Aktivno smo se vključili tudi pri pregledu negovalnih diagnoz 
NANDA, s podanim mnenjem smo se odzvali na nastajanje Kodeksa zdravstvene nege in 
oskrbe ter sodelovali z Društvom medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Ocenjujem, da 
smo svoje delo v danih okoliščinah korektno opravili.   
 
 
 
Pripravila: Vesna Zupančič, pred. 


