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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
ZDRAVSTVENA NEGA – 1. STOPNJA

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega
programa Zdravstvena nega je izobraziti diplomirane
medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike za
kompetentno izvajanje sodobne zdravstvene nege na
vseh nivojih zdravstvene dejavnosti. Študijski program
omogoča študentom pridobivanje strokovnega znanja in
usposobljenost za:
ź neposredno zaposlitev po zaključku študija,
ź nadaljevanje študija na drugi stopnji in v programih za
izpopolnjevanje,
ź permanentno strokovno in osebnostno rast ter
ź razumevanje globalnega strokovnega, političnega,
socialnega in kulturnega okolja.
Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega
programa Zdravstvena nega bo usvojil znanje ter razvil
veščine, potrebne za kvalitetno in odgovorno izvajanje
zdravstvene nege. Usposobil se bo za načrtovanje,
izvajanje in evalviranje procesov ter aktivnosti v svojem
poklicnem okolju. Pridobil bo znanje za izvajanje
pedagoške dejavnosti pri promociji zdravja in
preventivnem preprečevanju bolezni. Razvil bo
komunikacijske, organizacijske in upravljavske
sposobnosti za delovanje v timu ter pridobil potrebno
ekonomsko znanje za racionalno in učinkovito strokovno
delo.
Akreditacija programa:
Študijski program je akreditiran pri Nacionalni agenciji
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
(odločba št. 2/59-2007 z dne 5. 10. 2007; odločba št.
6033-63/2011/22 z dne 20. 4. 2014; odločba št. 6034236/2015/11 z dne 15. 9. 2016).
Strokovni naslov:
ź diplomirani zdravstvenik(VS),
ź diplomirana medicinska sestra(VS).

Trajanje študija:
ź tri leta v obsegu 180 KT.
Izvajanje programa:
ź redni študij,
ź izredni študij.

PREDMETNIK
Učna enota/predmet
1. letnik
1.
Anatomija, fiziologija in patologija
2.
Biokemija, biofizika in radiologija
3.
Etika v zdravstveni negi
4.
Teorija zdravstvene nege
5.
Osnove raziskovanja
6.
Mikrobiologija s parazitologijo
7.
Zdravstvena nega starostnika
z gerontologijo
8.
Strategije poučevanja
9.
Informatika
10. Strokovni tuji jezik (angleški/nemški)
SKUPAJ
2. letnik
1.
Higiena z ekologijo
2.
Javno zdravje
3.
Zdravstvena nega žensk z
ginekologijo in porodništvom
4.
Zdravstvena nega otroka in
mladostnika s pediatrijo
5.
Zdravstvena nega in mentalno zdravje
6.
Psihologija
7.
Farmakologija
8.
Nujna medicinska pomoč in
zdravstveno varstvo v posebnih razmerah
9.
Sociologija
10. Metode komuniciranja
11. Zdravstvena in socialna zakonodaja
12. Izbirni predmet
13. Klinično usposabljanje
SKUPAJ
3. letnik
1.
Zdrava prehrana in dietetika
2.
Zdravstvena nega internističnega bolnika
z interno medicino
3.
Zdravstvena nega kirurškega bolnika
s kirurgijo
4.
Zdravstvena nega v patronažnem
in dispanzerskem varstvu
5.
Organizacija in vodenje
6.
Zdravstvena nega onkološkega bolnika
z onkologijo
7.
Izbirni modul: Predmet 1
8.
Izbirni modul: Predmet 2
9.
Klinično usposabljanje
10. Izbirni predmet
11. Diploma
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Legenda kratic:
P - predavanja, V - seminarske, kabinetne ali laboratorijske vaje,
KU - klinično usposabljanje, KT - kreditne točke.

Izbirni moduli:
Modul 1: Perioperativna zdravstvena nega
Modul 2: Obvladovanje bolnišničnih okužb
Modul 3: Oskrba na domu
Modul 4: Menedžment v zdravstvu
Modul 5: Paliativna oskrba
Modul 6: Obravnava nujnih stanj v zunajbolnišničnem okolju

KOMPETENCE

Kompetence, ki jih študent s študijskim programom
Zdravstvena nega razvije, obsegajo:
ź veščine in zmožnosti za varno in učinkovito strokovno
delo, vključno z usposobljenostjo za supervizijo,
ź kombinacijo znanja, veščin, etičnih vrednot in
obnašanja za premišljeno, ustrezno, varno in
strokovno ravnanje v posebnih situacijah,
ź sposobnost učinkovitega prenašanja teoretičnega
znanja, veščin in odločanja v strokovno delo,
ź znanje, veščine, energijo, izkušnje in motivacijo, ki
odražajo posameznikovo profesionalno pripravljenost,
ź profesionalne sposobnosti organiziranja in vodenja
procesa zdravstvene nege,
ź znanje, veščine, profesionalno spretnost in etične
vrednote, ki skupaj omogočajo nudenje specifične
profesionalne pomoči.
Ker gre za pridobitev izobrazbe za regulirani poklic
diplomirana medicinska sestra/diplomirani
zdravstvenik, smo pri snovanju programa dosledno
upoštevali evropske direktive, in sicer 31. člen Direktive
2005/36/ES in 2013/55/ES o priznavanju poklicnih
kvalifikacij.
Polovico študijskega programa obsega praktično
usposabljanje v učnih zavodih, ki omogoči študentu
ustrezne klinične izkušnje, pridobljene pod nadzorom
usposobljenega sestrskega osebja ter na krajih, kjer sta
število usposobljenega osebja in oprema primerna za
zdravstveno nego bolnikov. Tam študent pridobi tudi
izkušnje pri delu z delavci drugih poklicev v
zdravstvenem sektorju.
Usklajenost študijskega programa z navedenimi
evropskimi direktivami omogoča študijsko izmenjavo
študentov in zaposljivost diplomantov na področju
Evropske unije.
V izvajanje študijskega programa so implementirane
tudi smernice, ki jih za poklic diplomirane medicinske
sestre opredeljuje Evropsko združenje medicinskih
sester (EFN).

ŠTUDIJSKI PROGRAMI UNM FZV
Visokošolski strokovni študijski program
Zdravstvena nega – 1. stopnja
Strokovni naslov:
ź diplomirani zdravstvenik (VS),
ź diplomirana medicinska sestra (VS).
Visokošolski strokovni študijski program
Fizioterapija – 1. stopnja
Strokovni naslov:
ź diplomirani fizioterapevt (VS),
ź diplomirana fizioterapevtka (VS).
Visokošolski strokovni študijski program
Fitoterapija – 1. stopnja
Strokovni naslov:
ź diplomirani fitoterapevt (VS),
ź diplomirana fitoterapevtka (VS).
Magistrski študijski program
Vzgoja in menedžment v zdravstvu – 2. stopnja
Strokovni naslov:
ź magister vzgoje in menedžmenta v zdravstvu,
ź magistrica vzgoje in menedžmenta v zdravstvu.
Magistrski študijski program
Integrirana zdravstvena in socialna oskrba – 2. stopnja
Strokovni naslov:
ź magister zdravstvene in socialne oskrbe,
ź magistrica zdravstvene in socialne oskrbe.
Magistrski študijski program
Zdravstvena nega – 2. stopnja
Strokovni naslov:
ź magister zdravstvene nege,
ź magistrica zdravstvene nege.
Doktorski študijski program
Zdravstvene vede – 3. stopnja
Znanstveni naslov:
ź doktor znanosti,
ź doktorica znanosti.
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FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
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Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si
Elektronski naslov: referat.fzv@uni-nm.si
Telefonska številka: 07/ 393 00 18 (referat),
07/ 393 00 30 (dekanat)

Pogoji za vpis:
Vpis v študijske programe poteka v skladu z 38. in 38.a členom
ZViS in v skladu z določili, zapisanimi v prehodnih določbah
Zakona o spremembah in dopolnitvah ZViS (Uradni list RS, št.
94/06).
Pogoji za vpis v posamezni študijski program so objavljeni na
spletnih straneh fakultete.

Prijava za vpis v študijske programe:
Za vpis v vse študijske programe se kandidati prijavijo z e-prijavo
na spletnem portalu eVŠ.
Prijavni roki za tekoče študijsko leto so objavljeni v razpisih za vpis.

