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 Znanja, spretnosti, veščine (KOMPETENCE) 
 v programu ZDRAVSTVENA NEGA 
 
Bodoče medicinske sestre oz. bodoči srednji zdravstveniki bodo po končanem programu in 
opravljeni poklicni maturi usposobljeni za: 
 

 samostojno izvajanje negovalnih intervencij po življenjskih aktivnostih po procesni metodi 
dela v zdravstveni negi odraslih pacientov, otrok in mladostnikov; 

 sodelovanje pri diagnostično terapevtskih posegih po navodilih zdravnika ali medicinske 
sestre; 

 izvajanje zdravstvene nege odraslih pacientov, otrok in mladostnikov pri različnih 
bolezenskih stanjih po procesni metodi dela; 

 izvajanje prve pomoči, nujne medicinske pomoči in temeljnih postopkov oživljanja do 
prihoda zdravnika; 

 uporabo naprav in aparatov, ki se uporabljajo v zdravstvu; 

 aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje pacientov in za pozitivni odnos do zdravega načina 
življenja; 

 prepoznavanje potreb pacientov in potreb ljudi s posebnimi potrebami ter hitro 
prilagajanje razmeram v delovnem procesu; 

 sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki, pacienti 
in s svojci ob uporabi temeljne strokovne terminologije;  

 odgovorno in etično ravnanje v odnosu do pacienta, svojcev in sodelavcev; 

 uporabo sodobne informacijske tehnologije, za delo z viri, s podatki in z gradivi; 

 zdravstveno nego pacienta in/ali oseb z duševnimi motnjami v različnih stanjih bolezni in v 
različnih življenjskih obdobjih pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnosti; 

 diagnostično-terapevtske postopke in intenzivno zdravstveno nego (negibljivega 
starostnika, težje duševno prizadetih in osebnostno motenih starostnikov, življenjsko 
ogroženih starostnikov in starostnikov popolnoma odvisnih od zdravstveno-negovalnega 
osebja) pri zadovoljevanju vseh življenjskih potreb po težkih operacijah, komplikacijah, po 
kemoterapiji in obsevanju, pri poslabšanju kroničnih bolezni ter ukrepanje v nepričakovanih 
situacijah; 

 zdravstveno nego kronično bolnega, umirajočega in oskrbo umrlega ter nudenje pomoči in 
podpore svojcem kronično bolnega, umirajočega in umrlega; 

 nudenje prve in nujne medicinske pomoči, izvajanje temeljnih postopkov oživljanja z 
uporabo najsodobnejše opreme za reševanje. 
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PODROČJA DELA IN ZAPOSLITEV 
 
Imetnik spričevala se lahko zaposli: 
– v ambulantni dejavnosti, bolnišnicah in drugih zdravstvenih ter socialnih zavodih, v zdraviliščih in 
vzgojno-varstvenih zavodih ter tudi na domovih oskrbovancev in bolnikov;  
– z izbirnim modulom zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti pa se lahko zaposli tudi v 
zobozdravstveni dejavnosti. 


