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Študijski program za izpopolnjevanje Perioperativna zdravstvena nega 

V okviru magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega se izvaja 
študijski program za izpopolnjevanje Perioperativna zdravstvena nega.  
 
Temeljni cilj študijskega programa za izpopolnjevanje je poglabljanje in 
specializacija znanja na področju perioperativne zdravstvene nege ter 
usposabljanje za raziskovalno delo v domačem in institucionalnem okolju.  
 
Študijski program za izpopolnjevanje Perioperativna zdravstvena nega obsega 
1200 ur (40 KT). Z njim slušatelji pridobijo poglobljeno znanje perioperativne 
zdravstvene nege (24 KT), znanje s področij izbirnih predmetov (12 KT). 
 
Slušatelj študijskega programa za izpopolnjevanje bo med študijem razvil 
predmetnospecifične kompetence in bo usposobljen za:  

• prepoznavanje pacientovih potreb po zdravstveni negi, določitev 
negovalnih diagnoz, načrtovanje in izvajanje kakovostne in varne 
zdravstvene nege ter vrednotenje doseženih ciljev, 

• reševanje kompleksnih problemov v kliničnem okolju z multidisciplinarnim 
pristopom: analiza situacije, načrtovanje ukrepov, izvedba načrta, 
vrednotenje in samovrednotenje, 

• pozna kompleksnost in povezanost delovnih procesov v operativni 
dejavnosti, 

• avtonomnost pri sprejemanju odločitev v procesu zdravstvene nege, 
• sposobnost predvidevanja izidov dela v kliničnem okolju ob uvajanju novih 

metod, novih spoznanj, novih okoliščin, 
• spozna principe menedžmenta bolečine, 
• sposobnost svetovanja nefarmakoloških metod za obvladovanje bolečine, 
• obvladovanje negovalnih pristopov za lajšanje bolečine, 
• delovanje v kirurškem timu, kjer so člani tima različnih profilov, 
• profesionalno komuniciranje v negovalnem, zdravstvenem, 

multidisciplinarnem timu, razvijanje in vzdrževanje primernih 
medsebojnih odnosov med zaposlenimi, pacienti, njihovimi družinami, 
skupinami, skupnostjo, 

• obvlada standarde bolnišnične higiene, celovito pristopa k zagotavljanju 
kakovosti in varnosti na področju zdravstvene dejavnosti, 

• zavezanost profesionalni etiki, sposobnost etičnega odločanja in ravnanja v 
primeru etičnih dilem v zdravstveni negi,  

• varovanje pacientovega dostojanstva, zasebnosti in zaupnosti podatkov. 
 

Študijski program za izpopolnjevanje Perioperativna zdravstvena nega vsebuje 
naslednje učne enote: 

• tri predmete, ki zaokrožajo izbrano vsebinsko področje, 
• dva izbirna predmeta, 
• zaključno raziskovalno nalogo. 
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Tabela 6: Predmetnik študijskega programa za izpopolnjevanje Perioperativna 
zdravstvena nega 

Zap.št. Učna enota  OŠD OŠD IŠD SO KT P SV 
1.  Perioperativna zdravstvena nega 30 30 60 180 240 8 
2.  Menedžment bolečine 30 30 60 180 240 8 
3.  Menedžment procesov v operativni dejavnosti 30 30 60 180 240 8 
4. Izbirni predmet 1 25 30 55 125 180 6 
5. Izbirni predmet 2 25 30 55 125 180 6 
6. Zaključna raziskovalna naloga  10 10 110 120 4 

SKUPAJ 140 160 300 900 1200 40 
Legenda: 
Študijske obveznosti: P = predavanja, SV =seminarske vaje, OŠD = organizirano 
študijsko delo, IŠD = individualno študijsko delo, SO = skupna obremenitev 
študenta, KT = kreditne točke.  
 
Obveznosti slušatelja so: 

• aktivna udeležba na predavanjih in seminarskih vajah, 
• priprava, predstavitev in zagovor raziskovalnih nalog, 
• pisni in/ali ustni izpiti, 
• priprava in zagovor zaključne raziskovalne naloge. 

 
Preverjanje in ocenjevanje znanja sta zasnovana tako, da slušateljem 
zagotavljata stalne in kakovostne informacije o napredovanju in doseganju 
zastavljenih kompetenc / ciljev. Program od slušateljev zahteva sprotno delo, zato 
je tudi ocenjevanje znanja diagnostično in formativno. Poteka sproti med 
izvajanjem in po zaključenem izvajanju posameznih predmetov. O elementih 
preverjanja in kriterijih ocenjevanja so slušatelji obveščeni ustno ob začetku 
programa in pisno z učnim načrtom za posamezni predmet. 
 
Predvideni načini preverjanja in ocenjevanja so: ustni / pisni izpiti, raziskovalne 
naloge z reševanjem realnih strokovnih problemov, ustne predstavitve, pisna 
poročila, portfolijo, vrstniško ocenjevanje, zaključna raziskovalna naloga. Pri 
ocenjevanju se upošteva ocenjevalna lestvica ECTS.  
 
Slušatelj zaključi študijski program za izpopolnjevanje Perioperativna 
zdravstvena nega, ko uspešno opravi vse s programom predvidene obveznosti v 
obsegu 40 KT, za kar prejme potrdilo, ki je javna listina (skladno s četrtim 
odstavkom 32.a člena Zakona o visokem šolstvu).  
 

https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/03_unmfzv/magistrski_studij/zn_ucni_nacrti/zn_moduli/2ZN_2_M2_UN1_Perioperativna_zdravstvena_nega_slo-ang.pdf
https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/03_unmfzv/magistrski_studij/zn_ucni_nacrti/zn_moduli/2ZN_2_M2_UN2_Menedzment_bolecine_slo-ang.pdf
https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/03_unmfzv/magistrski_studij/zn_ucni_nacrti/zn_moduli/2ZN_2_M2_UN3_Menedzment_procesov_v_operativni_dejavnosti_slo-ang.pdf
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