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 UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS 
Predmet: 
Course title 

Obravnava internističnih stanj v zunajbolnišničnem okolju  
The Treatment of Internal Conditions in the Prehospital Environment 

 
 
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Zdravstvena nega / 1. stopnja Zdravstvena nega 3. letnik 6.semester 
Nursing Care / 1st Cycle Nursing Care 3rd  year 6th 

 
Vrsta predmeta/Course type modularni/module 

 
Univerzitetna koda predmeta/University course 
code 

 

 
Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. 
vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 
work 

Teren. 
vaje 
Field 
work 

Samost. 
delo 
Individ. 
work 

ECTS 

30 / / 15 / 30 3 
 
Nosilec predmeta/Lecturer: Aljaž Kren, mag. zdr. nege, pred. 

 
Jezik/ 
Languages:  
 

Predavanja/Lectures: 
 

slovenski / Slovenian 

Vaje/Tutorial: slovenski / Slovenian 
 
Pogoji za vključitev v delo oz. za 
opravljanje študijskih obveznosti: 

Prerequisits: 

Vpis v tretji letnik študijskega programa. 
 

The prerequisite for participation is enrolment 
in the 3rd year of study. 

 
Vsebina: Content (Syllabus outline): 
• Služba NMP, organizacija in izvajanje. 
• Sestava različnih ekip NMP. Vloga, 

pristojnosti in naloge diplomiranega 
zdravstvenika v ekipi (npr. SUC, UC). 

• Zdravstvena dokumentacija službe NMP. 
• Usposobljenost zdravstvenih delavcev za 

delo v službi NMP. 
• Vpliv človeških dejavnikov na kakovost 

izvajanja intervencij NMP. 
• Spremljanje in nadzor izvajalcev službe 

NMP.  
 

Pomembnejša nujna stanja (internistična, 
nevrološka, infektološka …) pri odraslem 
pacientu: 
• Akutni koronarni sindrom. 
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• ALS algoritem. 
• Dihalna pot in dihanje pri odraslem 

pacientu. Oskrba dihalne poti. Osnovni 
pripomočki. Ventilacija. 

• Spremljanje in prepoznavanje srčnega 
ritma, elektrokardiografija. 

• Defibrilacija. 
• Elektrostimulacija srca. 
• Peri-zastojne aritmije. Zdravila pri peri-

zastojnih aritmijah in zdravljenje srčnega 
zastoja.  

• Odločitve pri oživljanju. 
• Srčni zastoj v posebnih okoliščinah.  
• Klinična slika, ki opozarja na življenjsko 

ogroženega pacienta in je osnova za 
preprečevanje/prevencijo srčnega 
zastoja. 

• Oskrba pacienta po uspešni reanimaciji. 
• Plinska analiza krvi in pulzna oksimetrija. 
 
Pomembnejša nujna stanja (internistična, 
nevrološka, infektološka …) pri otroku: 
• Klinična slika, ki omogoča prepoznavanje 

življenjsko ogroženega otroka. 
• Temeljni postopki oživljanja otroka. 
• Dihalna pot in dihanje pri otroku. 

Oskrba dihalne poti. Osnovni 
pripomočki. Ventilacija otroka. 

• Vzpostavitev žilne ali intraosalne poti. 
• Vrste šoka, tekočine in zdravila. 
• Aritmije. 
• Defibrilacija in kardioverzija. 
• Timsko delo in srčni zastoj. 
• Posebne okoliščine srčnega zastoja pri 

otroku. 
• Oživljanje novorojenčka. 
• Etika pri oživljanju. 
 
Kabinetne vaje (delavnice v obliki 
scenarijev): 

1. Oskrba pacienta z akutnim 
koronarnim sindromom. 

2. Oskrba pacienta z sinusno 
bradikardijo (transkutana 
elektrostimulacija srca). 

3. Oskrba pacienta z ventrikularno 
tahikardijo s pulzom (sinhronizirana 
kardioverzija). 
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4. Oskrba pacienta v srčnem zastoju 
zaradi podhladitve. 

5. Oživljanje otroka zaradi zadušitve. 
 

 
Temeljna literatura in viri/Readings: 

1. Lockey, A. (ur.). (2015). Advanced Life Support - ERC GUIDELINES 2015 
EDITION. Belgium: European Resuscitation Council. 

2. Biban, P. Biarent, D. Brisart, J.M. (2015). European Paediatric Life Support – ERC 
GUIDELINES 2015 EDITION. Belgium: European Resuscitation Council. 

3. Gradišek, P. idr. (2015). Smernice za oživljanje 2015. Ljubljana: Slovensko združenje 
za urgentno medicino. Pridobljeno 9. 12. 2016 s 
http://www.szum.si/media/uploads/files/ERC_2015_slo-1.pdf. 

4. Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči. (2015). Uradni list RS, št. 81 
(30.10.2015). Pridobljeno 9.12.2016 s https://www.uradni-
list.si/1/content?id=123617. 

 
 
Cilji in kompetence: Objectives and competences: 
• obvladovanje temeljnega znanja, 

sposobnost povezovanja znanja z 
različnih področij na katerih temelji 
zdravstvena nega življenjsko ogroženega 
bolnika v zunajbolnišničnem okolju, 

• usposobljenost za avtonomno, 
holistično, tolerantno, skrbno in 
občutljivo obravnavo življenjsko 
ogroženega pacienta brez izrekanja sodb 
ob zagotavljanju/varovanju pravic, 
zaupanja in želja, 

• usposobljenost za izvajanje nujne 
medicinske pomoči,  

• razvoj veščin in spretnosti pri uporabi 
znanja na strokovnem področju NMP, 

• usposobljenost za vodenje, organizacijo 
in kooperativno timsko delo, 

• usposobljenost za spoštovanje moralnih 
in etičnih načel ter zakonskih določil pri 
delu v ekipi NMP, 

• sposobnost spoštovati pacientovo 
dostojanstvo, zasebnost in zaupnost 
podatkov, 

• usposobljenost za komunikacijo z 
pacienti, družino in specialisti v 
zunajbolnišničnemu okolju, 

• spoznanje, da je cilj dobro počutje in 
kakovost življenja pacienta lažje dosegljiv 
v kombinaciji prizadevanj medpoklicnega 
sodelovanja različnih izvajalcev, 

•  

http://www.szum.si/media/uploads/files/ERC_2015_slo-1.pdf
https://www.uradni-list.si/1/content?id=123617
https://www.uradni-list.si/1/content?id=123617
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• usposobljenost za učinkovito 
komuniciranje in konstruktivno 
sodelovanje v razpravi, 

• usposobljenost za povezovanje znanja in 
izkušenj ter njihovo apliciranje  v 
načrtovanje, izvajanje in vrednotenje 
celovite zdravstvene oskrbe pacienta, 

• usvojitev znanja s področja nujne 
medicinske pomoči in zmožnost 
apliciranja teoretičnega znanja v klinično 
okolje. 

• usposobljenost za ustrezno zdravstveno 
obravnavo beguncev, migrantov in 
etničnih manjšin, ki živijo v Sloveniji,  

• razvoj zdravstvenega strokovnjaka, ki ga 
odlikujejo osebnostna in strokovna 
zrelost ter visok nivo kulturne 
kompetentnosti za nudenje ustrezne 
pomoči posamezniku v stiski, ne glede 
na status zavarovanca, barvo kože, 
narodnost, politično, versko ali 
kakršnokoli drugo prepričanje. 

 
 
Predvideni študijski rezultati:  Intended learning outcomes: 
Študent/študentka: 
• pozna pomembnejša nujna internistična 

stanja odraslih. 
• pozna pomembnejša nujna internistična 

stanja otrok. 
• se seznani z uporabo algoritmov za 

obravnavo nujnih internističnih stanj. 
• se seznani z vlogo medicinske sestre pri 

oskrbi nujnih internističnih stanj. 
• zaveda se pomena sodelovanja in vloge 

medicinske sestre v interdisciplinarnem 
timu. 

• pridobi poglobljeno teoretično znanje, 
ki se zahteva na mednarodno priznanih 
tečajih ALS in PALS v skladu z določili 
Pravilnika o službi nujne medicinske 
pomoči. 

• pozna oz. prepozna motnje srčnega 
ritma. 

• pozna zdravila, ki se uporabljajo pri 
hitri sekvenčni intubaciji. 

• pozna zdravila, ki se uporabljajo pri 
peri-zastojnih aritmijah. 
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• pozna zdravila, ki se uporabljajo pri 
dodatnih postopkih oživljanja. 

• pozna predpisano dokumentacijo v 
NMP. 

• kompetentno sodeluje pri izvajanju 
sinhronizirane kardioverzije. 

• kompetentno sodeluje pri izvajanju 
transkutane elektrostimulacije srca. 

• kompetentno sodeluje pri izvajanju 
hitre sekvenčne intubacije (RSI). 

• kompetentno sodeluje pri izvajanju 
indicirane hipotermije. 

• kompetentno sodeluje pri izvajanju 
umetne ventilacije (respirator). 

• kompetentno sodeluje pri izvajanju 
konikotomije. 

• strokovno in varno nastavi intravensko 
in intraosalno pot. 

• strokovno oceni osnovne motnje 
srčnega ritma na EKG-ju. 

• strokovno in varno aplicira Adrenalin, 
Cordarone ter glukozo skozi 
intravensko ali intraosalno pot. 

• strokovno in varno izvede oskrbo 
dihalne poti s supraglotičnimi 
pripomočki. 

• strokovno in varno aplicira kisik z 
različnimi pripomočki. 

• strokovno in varno izvede defibrilacijo. 
• pravilno izpolni predpisano 

dokumentacijo v NMP 
 
 
 
Metode poučevanja in učenja: 

 
Learning and teaching methods: 

• Predavanja z aktivno udeležbo 
študentov (razlaga, diskusija, 
vprašanja, klinični primeri in njihovo 
reševanje 

• Delavnice v obliki scenarijev: oskrba 
življenjsko ogroženega pacienta z 
izdelavo poročila v obliki študije 
primera. 

 

•  

 
 
 
 
 



6 
 

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) 
Weight (v %) 

 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno spraševanje, 
naloge, projekt): 
 

• pisni ali ustni izpit 
• kolokvij iz vaj 

 
 
Ocenjevalna lestvica ECTS 

 
 
 

80% 
20% 

Type (examination, oral, 
coursework, project): 

 
• written or oral exam 
• preliminary exam based on 

laboratory (cabinet) work 
 
Grading scheme ECTS 

 
Reference nosilca/ Lecturer�s references: 
Aljaž Kren, mag. zdr. nege, pred. 
9 let delovanja na področju nujne medicinske pomoči 
 

1. Kren, A. (2009). Stres in izgorevanje na delovnem mestu pri medicinskih sestrah v 
regionalni bolnišnici. Diplomsko delo. 

2. Makovec, M., Aljančič, U., Amon, S., Kren, A., Bošnjak, R. (2010). Spremljanje tlaka 
retraktorja na spinalnem korenu med avakuacijo diskus hernije: pilotska študija. V 
M. Rems, P. Studen Pauletič (ur.). 5. kongres Združenja kirurgov Slovenije z 
mednarodnim sodelovanjem (str. 32). Radovljica: Tiskarna knjigoveznica. 

3. Makovec, M., Kerin, K., Kren, A. (2013). Pedalni obvod za ohranitev uda s kronično 
rano. V D., M. Smrke, J. Nikolič (ur.). Konzervativno in kirurško zdravljenje 
okuženih mehkih tkiv in kosti. Zbornik predavanj (str. 86-91). Ljubljana: Fotacop. 

4. Kren, A. (2013). Značilnosti konfliktov v enotah nujne medicinske pomoči v 
jugovzhodni Sloveniji. Magistrsko delo. 

5. Kren, A., Černoga, A. (2015). Obravnava starostnika z zlomom kolka v nujni 
medicinski pomoči. V N. Kregar Velikonja (ur.) Celostna obravnava pacienta: 
starostnik v zdravstvenem in socialnem varstvu. Zbornik povzetkov: mednarodna 
znanstvena konferenca (str. 41). Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede. 

6. Kren, A., Iršič, M., (2015). Sposobnost zaposlenih za prepoznavanje in reševanje 
konfliktov v enotah nujne medicinske pomoči v jugovzhodni Sloveniji. (str. ). Revija 
za zdravstvene vede., 2, št. 2. 

 
 


