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Uvod 
 

V priročniku, ki je pred vami, je prikazan model kompetenčno naravnanega izvedbenega kurikula. 

Aplikacija modela je prikazana na primeru izobraževalnega programa srednjega strokovnega 

izobraževanja Zdravstvena nega. 

Didaktični modeli naj bi izpolnjevali vrsto funkcij: 

1. Didaktični modeli pripomorejo k preglednosti in redu. Ponujajo pojme, kategorije in vprašanja, 

brez katerih sicer »« zaradi dreves ne bi videli gozda«. 

2. Didaktični modeli pripomorejo k zmanjšanju kompleksnosti. To je nujno in smiselno. 

Znanstveno oblikovanje modelov pomaga omejiti raznovrstnost na obvladljivo mero in obdržati 

v zavesti na ta način nastale ponazoritve. 

3. Didaktični modeli pomagajo oblikovati vprašanja zanimiva za raziskovanje in razvoj pouka. Za 

pedagoško raziskovanje imajo torej usmerjevalno funkcijo. 

4. In nazadnje – a ne najmanj pomembno – naj bi pomagali praktikom tudi pri analizi, načrtovanju 

in ocenjevanju pouka. (prirejeno po: Jank,  W. , Meyer,  H. (2006, str 30.)). 

Pojem »didaktični model«  v našem primeru razumemo kot primer načrtovanja izvedbenega kurikula, v 

katerem smo opredelili nekaj ključnih pojmov, nakazali dileme, ki se nam porajajo in na praktičnem 

primeru prikazali možno rešitev. 

O tem, ali didaktični modeli dajejo tisto, kar obljubljajo, je možno razpravljati. Nekateri jih ne 

sprejemajo, ker naj bi bili nerealistični in ne upoštevajo dejanskih učnih razmer, drugi vidijo v njih 

pomoč pri načrtovanju pouka, vendar iz njih ne želijo izpeljevati konkretnih smernic za ravnanje. 

Nekateri pa jih slepo sprejemajo, saj v njih vidijo »učne recepte«. 

Kot pri vseh vrstah praktičnih napotkov. je tudi pri uvajanju modela, ki je prikazan v tej publikaciji 

potrebna določena mera previdnosti. Nekatere rešitve se na določenih strokovnih področjih zelo 

obnesejo, za druga pa niso primerne. Prav tako nekatere rešitve, ki so se pokazale za zelo primerne v 

srednjem poklicnem izobraževanju, niso uspešne v srednjem strokovnem izobraževanju in obratno.  

Temelj za oblikovanje pouka so učni načrti oz. katalogi znanj. Učiteljeva naloga je, da na njihovi osnovi 

pripravi svoje učne priprave. Razmisliti mora, kako se lotiti letnega načrtovanja, na katere dele in učne 

enote bo razdelil celotno učno snov, kako bo med seboj povezal posamezne teme, kdaj se bo odločil za 

preverjanje in ocenjevanje znanja in tako naprej.   
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Namen tega priročnika je učitelju ponuditi v razmislek in v pomoč eno strategijo,  nikakor pa ne dajanje 

receptov, ki bi se jih moral učitelj pri svojem delu slepo držati. 

Izvedbeni kurikul v prenovljenih programih srednjega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja 
 
Kot je razvidno iz predmetnika programa Zdravstvena nega (Tabela 1), država z nacionalnim kurikulom 

ni določila števila ur po letnikih za posamezne strokovne sklope, vsebinske sklope in ključne 

kvalifikacije, temveč je prepustila programskemu učiteljskemu zboru, da se z ravnateljem na čelu odloči, 

kdaj v trajanju celotnega izobraževalnega procesa bo uresničeval njihove cilje. Pri odločitvi, katero 

znanje je primerno dosegati kontinuirano, katero pa je bolje doseči intenzivno v enem ali več blokih, se 

šola opira na pedagoško in didaktično znanje. 

Poleg tega je šoli prepuščena tudi odločitev, koliko učnih ur, ki so na voljo za strokovne vsebinske 

sklope ali module, bo namenila teoretičnemu pouku in koliko praktičnemu. Logika te odločitve je 

naslednja: 

V ospredju načrtovanja posameznih oblik izobraževalnega procesa mora biti cilj (poklicna kompetenca) 

in učitelji so tisti, ki lahko najbolje presodijo – tudi glede na pogoje in značilnosti  šole – kako bodo cilje 

uresničevali (s katerimi učnimi oblikami, metodami, strategijami, mesti učenja ipd.). 

Potreba po izvedbenem kurikulu se kaže tudi v strukturi katalogov znanja. Katalogi zajemajo poklicne 

kompetence za posamezne strokovne vsebinske sklope, vsaka med njimi pa je – spet ne v vseh 

programih – razčlenjena na informativne in formativne cilje (definicija sledi v nadaljevanju). Načrtujemo 

tudi socializacijske cilje, ki so zapisani ob začetku vsakega vsebinskega sklopa. (Priprava izvedbenega 

kurikula (2006) str. 16) 
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PREDMETNIK: ZDRAVSTVENA NEGA/ SSI 

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno št. ur Št. kreditnih točk 

A – Splošnoizobraţevalni predmeti 

P1 Slovenščina obvezno 487 24 

P2 Matematika obvezno 383 19 

P3 Tuji jezik obvezno 417 20 

P4 Umetnost obvezno 68 3 

P5 Zgodovina obvezno 102 5 

P6 Geografija izbirno 68 3 

P7 Sociologija izbirno 68 3 

P8 Psihologija obvezno 68 3 

P9 Fizika obvezno 70 3 

P10 Kemija obvezno 70 3 

P11 Biologija obvezno 70 3 

P12 Športna vzgoja obvezno 340 14 

Skupaj A  2143 100 

B – Strokovni moduli 

M1 Zdravstvena nega obvezno 680 34 

M2 Anatomija in fiziologija obvezno 170 12 

M3 Varovanje zdravja obvezno 136 9 

M4 Kakovost v zdravstveni negi obvezno 136 10 

M5 Zdravstvena nega otroka in mladostnika obvezno 136 7 

M6 Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti izbirno 238 14 

M7 Paliativna zdravstvena nega izbirno 238 14 

M8 Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti izbirno 238 14 

M9 Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti izbirno 238 14 

M10 Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti izbirno 238 14 

Skupaj  1496 86 

Od tega:  

C – Praktično izobraţevanje v šoli 

 Praktični pouk  714 29 

Č – Praktično izobraţevanje pri delodajalcu 

 Praktično usposabljanje z delom  304 12 

D – Interesne dejavnosti 

 Interesne dejavnosti  352 14 

E – Odprti kurikulum 

 Odprti kurikulum  596 24 

 

Skupaj pouka (A+B+E)  4235 210 

Skupaj praktičnega izobraţevanja (C+Č)  1018 41 

Skupaj izobraţevanja v šoli (A+B+D+E)  4587 224 

Skupaj (A+B+Č+D+E)  4891 236 

Poklicna matura (storitev in zagovor)   4 

Skupaj kreditnih točk   240 

 

Število tednov izobraţevanja v šoli  132  

Število tednov praktičnega izobraţevanja v podjetju  8  

Število tednov interesnih dejavnosti  11  

Skupno število tednov izobraţevanja  151  

 

 

Tabela 1: predmetnik izobraževalnega programa Zdravstvena nega 
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Definicije osnovnih pojmov 
 

Globalna in letna učna priprava 

 
Globalna in letna učna priprava sta dela izvedbenega kurikula. Namen globalne učne priprave je 

razporediti in uskladiti učne cilje in učne vsebine programa hkrati s cilji odprtega kurikula. Šola najprej v 

grobem razporedi učne cilje in vsebine za celotno trajanje programa, nanje veže cilje integriranih in 

samostojnih ključnih kvalifikacij. Nato se loti natančnejše priprave za posamezno šolsko leto (letna učna 

priprava), ko je načrtovanje že bolj konkretno, zlasti z vidika integracije znanja. 

 

Komu je izvedbeni kurikul namenjen?  

 

Letna učna priprava je namenjena programskemu učiteljskemu zboru, saj predstavlja njihovo temeljno 

delovno orodje, ob katerem potekajo tedenski pogovori in usklajevanja. Ker letna učna priprava podpira 

učni proces, je to prožen dokument, ki ga lahko sproti prilagajamo glede na dosežke in potrebe. 

Izvedbeni kurikul kot širši dokument – skupaj s temeljnimi sestavinami (razvojna strategija, načrt 

preverjanja in ocenjevanja, načrt dela sodelavcev ipd.) in tudi z globalno učno pripravo in katalogi za 

vsebine odprtega kurikula – pa naj bo namenjen tudi drugim zainteresiranim: dijakom, staršem in 

javnosti. (Prav tam str 21). 

Učni predmet - učna tema - učna enota ali modul - učni sklop - učna situacija? 

 

V kompetenčno zasnovanih izobraževalnih programih predmete večinoma nadomestijo moduli. Tudi ti 

imajo svoje učne načrte ali kataloge znanja, v katerih so lahko posamezni kompetenčni sklopi členjeni na 

zaokrožene podenote. Imenujemo jih lahko učni sklopi. Če le-teh katalogi znanja ne zajemajo, jih 

oblikuje učitelj ali učiteljski tim, saj je tako načrtovanje izvajanja modula laže obvladljivo. Med učnim 

sklopom in učno situacijo obstaja enaka povezava kot med učno temo in učno enoto. Učna situacija je 

torej najmanjša smiselno zaokrožena enota kompetenčno zasnovanega izobraževanja. 

 

Problemski pristop in projektno delo 
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Kroflič o problemskem pristopu piše takole: »Začetna točka problemsko orientiranega načrtovanja 

kurikuluma je učiteljeva izbira problema, ki ga bodo učenci sposobni rešiti. Problem se lahko izbere tudi 

na pobudo učencev, vendar mora seveda učitelj aktivno sodelovati pri njegovi natančni artikulaciji in 

izbiri možnih strategij reševanja. Podstat takšne učne strategije je pedagoško načelo večje učenčeve 

odgovornosti za razvoj lastnega razumevanja. V najboljšem primeru reševanje problemov in diskusija, ki 

izhaja iz njega, zagotovi učencem neposreden dostop do pomembnih konceptov ter možnost uporabe 

različnih učnih stilov za bolj kompleksne in realistične naloge kakor pa repetitivno učenje.« (Kroflič, 

1992:50) 

Takšen pristop naj bi imel pred klasičnim načinom podajanja snovi po posameznih predmetih naslednje 

prednosti: 

 Problemski pouk je blizu življenjskemu okolju, ki je vedno problemsko strukturirano. 

 Zaradi svoje življenjskosti spodbuja aktivno učenčevo udeležbo v lastnem učnem procesu – to 

pa je pogoj za nadpovprečne učne uspehe. Bistveno je, da učenci problem doživijo kot lastni 

problem. 

 Problemski pouk sili k preseganju ostrih disciplinarnih mej (klasičnih učnih predmetov). 

 Razvijanje ustvarjalnega mišljenja. (ibid.:51) 

Kroflič poudarja tudi, da je učenje skozi reševanje problemov predstavlja zelo »naravno« obliko učenja, 

ki je primerna za vse starosti in razvojne stopnje učencev – paziti moramo le, da so problemi stopnji 

primerni, ker jih sicer učenci ne bodo doživeli kot vir lastnih ustvarjalnih izzivov. (ibid.:52) 

Kreiranje ustvarjalnega ozračja v problemskih učnih situacijah onemogoča natančno vnaprejšnje 

načrtovanje ustrezne učne situacije, zato se moramo zadovoljiti s splošnimi načeli, ki jih v konkretni učni 

situaciji razvijamo v različne ukrepe in mehanizme za preverjanje dosežkov. (ibid.:53) 

Problemski pristop je mogoče udejanjiti skozi projektno delo. Značilnosti projektnega dela 

izhajajo iz idej problemsko zasnovanega pouka: 

 Učnih vsebin se lotevamo problemsko. 

 Teme so vzete iz življenja – rešujemo dejanske probleme. 

 Izid projektnega dela ni slučajen, marveč pravzaprav načrtovan. 

 Zanimanje in zmožnosti dijakov pridejo najbolj do izraza pri izbiranju tematike in lastne vloge v 

projektu – torej v fazi načrtovanja. 
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 Ob projektnem delu se razvija zmožnost sodelovanja in sodelovalnega učenja. (po Atlagič et. al. 

2006:10–12). 

Pri snovanju projektnega dela pazimo še na naslednje vidike. Kdaj se odločiti za projektno metodo? 

Vedno velja, da cilj določa metodo in ne obratno. To pomeni, da ne delamo projektno, ker se tako od 

nas pričakuje, temveč takrat ko je za cilj, ki ga želimo doseči, to najbolj primerna pot. 

Splošni namen projektnega dela nam mora biti torej povsem jasen in usklajen s cilji programa. 

Splošni namen je osnova za določanje konkretnih, operativnih ciljev projekta, ti pa so osnova za 

odločanje o temah in dejavnostih, ki jih bodo dijaki izvajali. Pomembno je, da teme izbiramo na osnovi 

ciljev in ne ciljev iz tem. Obseg operativnih ciljev naj bo realen, oblikovan z mislijo na čas, ki ga imamo 

na voljo. 

Ko nastaja zasnova projekta, se hkrati odločimo za vloge posameznih akterjev, zlasti so tu v ospredju 

dijaki. Dijaki naj sodelujejo pri zasnovi, imajo besedo pri določanju ciljev, izbiri tem in dejavnosti. To bo 

povečalo problemsko naravo projekta, imelo motivacijsko funkcijo in večalo občutek za kakovost in 

odgovornost za uspeh projekta. 

Če je smiselno, naj se načrtuje tudi način predstavitve dosežkov. Pri projektnem delu se lahko zgodi, da 

nas posrka sama metoda, ki običajno vnese v pouk več dinamike in zadovoljstva dijakov. V tem leži tudi 

past: pozabimo lahko na potrebo po vpetosti projektnega dela v siceršnji učni proces in cilje programa. 

Projektno delo ni popestritev, temveč metoda, ki omogoča doseganje zelo kompleksnih ciljev. Zato tudi 

ni izguba časa. Izguba časa je lahko v primeru, ko je obravnavana kot popestritev, ne pa kot sestavni del 

učnega procesa, kjer so pomembni premišljeno načrtovanje, dobra izvedba, tudi utrjevanje, urjenje, 

preverjanje in ocenjevanje. Izdelati je treba tudi kriterije, oblike in načine ocenjevanja ter se v primeru 

timskega ocenjevanja dogovoriti o deležih ocene glede na ocenjevalca. 

Ocenjevanje mora biti usklajeno s cilji projekta. Ne sme se nam zgoditi, da načrtujemo doseganje 

procesnih ciljev (npr. zmožnost iskanja informacij, pisanja poročila itd.), ocenjujemo pa vsebinske cilje 

(npr. poznavanje informacij, ki jih je dijak izbral). Če je treba, lahko faze utrjevanja, urjenja, ponavljanja, 

preverjanja in ocenjevanja izpeljemo po končanem projektnem delu, saj tudi tu velja kot za učni proces 

na splošno: preden se učni proces zaključi z ocenjevanjem, mora biti znanje utrjeno in preverjeno. 

Smotrno je, da načrtujemo tudi evalvacijo projektnega dela. 
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Faze načrtovanja izvedbenega kurikula (grobi kurikul) 

V ospredju načrtovanja grobega kurikula moramo imeti cilje (poklicne kompetence), ki jih želimo 
usvojiti v izobraževalnem programu. Pri tem moramo izhajati iz splošnih ciljev, ki so zapisani na nivoju 
programa in ne iz ciljev posameznih programskih enot, ki so podrejeni skupnim ciljem programa. 

V obravnavnem primeru programa Zdravstvena nega, najdemo v nacionalnem programu zapisane 
naslednje cilje: 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: 
dijakom), da:  

 usposobijo se za izvajanje zdravstvene nege odraslih pacientov, otrok in mladostnikov,  

 razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje 
konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,  

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

 usposobijo za kompleksne delovne naloge v okviru poklica,  

 razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb pacientov in potreb ljudi s posebnimi potrebami,  

 pridobijo praktično uporabna znanja na svojem področju dela,  

 privzgojijo si čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi, spoštovanje do človekovega življenja in za 
dostojanstvo človeka po smrti,  

 naučijo se pozitivne in odprte komunikacije,  

 spoznajo pomen sodelovanja s svojci,  

 razvijejo sposobnost za delo v timu,  

 razvijejo ključno kompetenco učenje učenja,  

 razvijejo sposobnost ravnanja v skladu s trajnostnim razvojem,  

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

 obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo,  

 razvijajo pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja  

Takoj lahko opazimo, da je zapis ciljev programa dokaj splošen in je le prvi cilj bolj konkretno vezan na 
poklicno področje. V takem primeru moramo narediti še korak nazaj in izhajati iz poklicnega standarda, 
ki je bil osnova za pripravo programa. V poklicnem standardu Srednja medicinska sestra (ur. List. 
Št.17/2008), so zapisana ključna dela, ki jih mora opravljati srednja medicinska sestra, ki se izobražuje po 
programu Zdravstvena nega. 

 
Ključna dela: 

 

1. Načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo 

2. Pripravi sebe, delovni prostor in pripomočke 
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3. Sodeluje pri sprejemu, odpustu, premestitvi ali smrti pacienta 

4. Nudi pomoč pri pregledu in izvajanju posegov in postopkov zdravstvene nege 

5. Izvaja nadzor nad vitalnimi funkcijami 

6. Sodeluje pri pripravi in izvajanju diagnostičnih postopkov in posegov 

7. Sodeluje pri pripravi in izvajanju diagnostično-terapevtskih postopkov in posegov ter izvaja dajanje zdravil 

8. Izvaja zdravstveno nego pacienta 

9. Izvaja zdravstveno nego za učinkovito dihanje pacienta 

10. Izvaja zdravstveno nego pacienta pri prehranjevanju 

11. Izvaja zdravstveno nego pacienta pri izločanju 

12. Izvaja zdravstveno nego pacienta z vidika gibanja in ustrezne lege 

13. Izvaja ukrepe za mirno spanje in počitek pacienta 

14. Izvaja aktivnosti pri oblačenju pacienta 

15. Izvaja ukrepe za vzdrževanje telesne temperature pacienta 

16. Izvaja aktivnosti za osebno higieno in urejenost pacienta 

17. Izvaja ukrepe za varnost pacienta 

18. Komunicira s pacientom in z njegovimi bližnjimi 

19. Komunicira s pacienti s posebnimi potrebami 

20. Omogoči izražanje verskih čustev 

21. Zagotovi razvedrilo, rekreacijo in koristno delo 

22. Sodeluje pri zdravstveni vzgoji pacienta in njegovih bližnjih 

23. Ukrepa v nepričakovanih situacijah pri pacientu 

24. Ureja zdravstveno, negovalno in drugo dokumentacijo 

25. Zagotavlja material in pripomočke za izvajanje zdravstvene nege 

26. Sodeluje v strokovnem timu 

27. Zagotavlja kakovost zdravstvene nege pacienta in varnost lastnega dela v skladu s strokovno doktrino 

28. Zagotavlja vzdrževanje prostorov, opreme in pripomočkov 

29. Komunicira s sodelavci v negovalnem in zdravstvenem timu in z drugim zdravstvenim osebjem 

30. Varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih 
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V poklicnem standardu je podrobneje razdelano tudi, katere spretnosti in znanja potrebuje srednja 
medicinska sestra/srednji zdravstvenik  za izvajanje teh ključnih del. 

Celoten izvedbeni kurikul lahko priredimo usvajanju teh ključnih del, tako da oblikujemo učne situacije, 
ki simulirajo ključna dela, ki jih mora opravljati  srednja medicinska sestra. Pri tem moramo paziti, da jih 
smiselno razporedimo skozi vsa leta šolanja in v učne namene še ustrezno didaktično in metodično 
operacionaliziramo in opremimo.  

V nadaljevanju je prikazan možen nabor učnih situacij (problemskih situacij), ki zagotavljajo doseganje 
ciljev programa Zdravstvena nega. Pri tem gre samo za demonstracijo modela. Programski učiteljski 
zbor se lahko odloči za drugačen nabor oziroma za drugačno razporeditev učnih situacij skozi letnike 
šolanja 

 

Učne situacije - 1. letnik: 
 

1. Zdravstvena nega bolnika pri življenjski aktivnosti izogibanje nevarnostim v okolju in 

preprečevanje bolnišničnih okužb  

2. Zdravstvena nega bolnika pri življenjski aktivnosti spanje in počitek 

3. Zdravstvena nega bolnika pri življenjski aktivnosti osebna higiena in urejenost ter oblačenje in 

slačenje 

4. Zdravstvena nega bolnika pri življenjski aktivnosti gibanje in ustrezna lega 

5. Sprejem, odpust, premestitev pacienta, predaja službe 

 

Učne situacije - 2. letnik: 
 

6. Zdravstvena nega bolnika pri življenjski aktivnosti vzdrževanje normalne telesne temperature, 

dihanje, merjenje vitalnih funkcij, opazovanje pacienta 

7. Zdravstvena nega bolnika pri življenjski aktivnosti prehranjevanje in pitje ter izločanje in 

odvajanje 

8. Aplikacija terapije 

9. Zdravstvena nega bolnika pred in po operaciji 

10. Zdravstvena nega starostnika, invalida, umirajočega in sodelovanje pri oskrbi umrlega 

11. Zdravstvena nega bolnika pri življenjski aktivnosti izražanje čustev, mnenj ter razvedrilo, 

rekreacija, koristno delo 
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Učne situacije - 3. letnik: 
 

12. Nudenje prve pomoči in sodelovanje pri nujni medicinski pomoči 

13. Zdravstvena nega pacienta pri obolenjih dihal 

14. Zdravstvena nega pacienta pri obolenjih srca in ožilja 

15. Zdravstvena nega pacienta pri obolenjih krvi 

16. Zdravstvena nega pacienta pri obolenjih prebavil, jeter in žolčnika 

17. Zdravstvena nega pri obolenjih trebušne slinavke 

18. Zdravstvena nega pacienta pri obolenjih sečil 

19. Zdravstvena nega pacienta pri obolenjih kosti in sklepov 

20. Zdravstvena nega pacienta z nevrološkimi obolenji  

21. Zdravstvena nega pacienta z malignimi obolenji 

 

Učne situacije - 4. letnik: 
 

22. Zdravstvena nega nosečnice, otročnice in pacientke pri različnih ginekoloških obolenjih 

23. Zdravstvena nega infekcijskega bolnika 

24. Zdravstvena nega pacienta z duševno motnjo 

Predlagani nabor učnih situacij predstavlja osnovo za oblikovanje grobega kurikula, ki je prikazan v 
nadaljevanju. Učitelji posameznih programskih enot ugotavljajo katera znanja in spretnosti so potrebne, 
da usvojimo cilje posamezne učne situacije. Odločijo se tudi, koliko ur teoretičnih vsebin (strokovnih in 
splošnoizobraževalnih) in praktičnega dela je za to potrebno. Učitelji doseganje ciljev, ki so zapisani v 
katalogih znanja za posamezne programske enote prilagajajo logiki in zaporedju izvajanja posameznih 
učnih situacij. 
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MODUL 

VSEBINSKI 

SKLOP 

UČNA 

SITUACIJA/ 

KOMPETENCA 

PREDME

T/MODU

L 

TEORETIČNI POUK (informativni cilji) VAJE/PRAKTIČNI POUK 

(formativni cilji) 

IKK RarrazURE 

1. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

1. Izvaja 

zdravstveno nego 

bolnika pri 

ţivljenjski 

aktivnosti : 

Izogibanje 

nevarnostim v 

okolju in 

preprečevanje 

bolnišničnih 

okuţb 

 

  Pozna in utemelji pomen priprave na 

delo in osebne urejenosti na 

delovnem mestu 

 Pozna osebna zaščitna sredstva in 

pravilno uporabo 

 pozna  predpise in  pravilnike s 

področja poţarne varnosti, varnosti 

ionizirajočega sevanja in dela z 

nevarnimi snovmi v zdravstvu 

 navede nevarnosti iz pacientovega 

okolja 

 razloţi negovalne probleme, cilje in 

negovalne intervencije pri aktivnosti 

izogibanja nevarnostim v okolju 

 pozna ustrezno dokumentacijo 

 izvaja umivanje in razkuţevanje 

rok 

 uporablja osebna zaščitna sredstva  

 vzdrţuje pripomočke za nego, 

izvaja čiščenje, dezinfekcijo 

 prepozna moţne nevarnosti za 

nastanek poškodb 

 zagotavlja psihično in fizično 

varnost pacienta 

 varuje lastno zdravje in okolje 

 pravilno ravna z odpadki in 

nevarnimi odpadki 

 Razvije spretnosti za  

spoznavanje  

škodljivosti in 

nevarnosti, ki jim je 

izpostavljen pri 

delovni praksi ali v 

razredu 

 pozna ukrepe in 

postopke za 

izogibanje 

nevarnostim in 

škodljivostim 

 Poznajo fizikalne 

dejavnike okolja, ki 

škodujejo zdravju. 

 Zna ravnati s 

posebnimi odpadki. 

            10ur 

            T4/ 

             V6 

  

SLO 

 Pozna slogovne postopke (razlaganje, 

utemeljevanje) 

   

  MAT 

 

 

 Procentni izračun potrebne količine 

razkuţila glede na koncentracijo za 

pripravo razkuţevanja instrumentov 

   

  Kemija  Razkuţila: vrste, delovanje, 

kemična sestava razkuţil,  

   

  Biologija  znanje ekologije uporabi v poklicu, 

vsakdanjem ţivljenju 

 upošteva nosilnost ekosistemov in 

njihovo samočistilnost 

   

  M -

Varovanje 

zdravja: 

 VS:  

Higiena in 

mikrobiol

 Pozna pojem higiena, mikrobiologija 

 pojasni zgradbo, razmnoţevanje ter 

načine prenosa virusov, bakterij, gliv 

 opiše lastnosti bakterij in pogoje, ki 

so potrebni za njihovo rast 

 opiše osnovne značilnosti parazitskih 
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ogija ţivali 

 pojasni pojme infekcija, 

patogenost,virulenca 

 opiše načine širjenja ter moţnosti 

prenosa mikroorganizmov 

 razloţi ukrepe za preprečevanje in 

širjenje okuţb 

 našteje, razlikuje, zbira ustrezna 

zaščitna sredstva in ukrepe za 

preprečevanje in širjenje infekcij  

 ozavesti pomen osebne higiene za 

ohranjanje in krepitev lastnega 

zdravja in zdravja drugih 

 loči  vrste nevarnih odpadkov 

 pozna predpise, svoje pravice in 

odgovornosti v zvezi z varnim delom  

 našteje različne metode čiščenja, 

razkuţevanja, sterilizacije 

  KAKOV

OST V 

ZN 

VS: Etika 

in 

komunika

cija 

 predstavi pravne predpise, ki 

zavezujejo TZN pri opravljanju 

svojega poklica 

 Razloţi etična načela iz Kodeksa 

etike medicinskih sester in TZN 

Slovenije.  

 

 Svoje delo opravlja skladno z 

veljavnimi etičnimi in pravnimi 

listinami in izvaja osebno 

refleksijo 

 Pri svojem delu se ravna po  

etičnih načelih  

  

  
KAKOV

OST V 

ZN 

VS: 

Zdravstve

na 

zakonodaj

a in 

kakovost 

 ozavesti pomen kakovosti v 

zdravstvu 

 pozna nacionalne smernice in 

standarde za zagotavljanje kakovosti 

v zdravstveni negi 

 razloţi sistem zagotavljanja varnosti 

pacienta in varovanja sebe 

 Upošteva kazalce kakovosti in 

ravna skladno s  standardi in 

smernicami za zagotavljanje 

kakovosti v zdravstvu 

 zagotavlja  varnost pacientov, 

zaposlenih in drugih; prepozna 

dejavnike tveganja, preprečuje 

neţelene varnostne zaplete; v 

primeru neţelenega dogodka ravna 

v smislu preprečitve večje škode 

ali ponovitve dogodka  

  

1. letnik 

 

2. Izvajanje 

zdravstvene nege 

  razloţi načine urejanja posteljne 

enote in  pojasni pomen urejenosti 

 upošteva navade in običaje 

 ureja pacientovo okolje in 

 Razmisli o svojih 

vrednotah in 

T2 

30v 



 

 14 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

bolnika pri 

ţivljenjski 

aktivnosti spanje 

in počitek 

pacientovega okolja  

 pozna zakonitosti bioritma budnosti 

pacienta 

 razloţi negovalne probleme , cilje in 

negovalne intervencije pri aktivnosti 

spanja in počitka 

 pozna ustrezno dokumentacijo 

 

 

posteljno enoto 

 spremlja, spodbuja in skrbi za 

spanje in počitek  

 poskrbi za prijetno in mirno okolje 

v času spanja in počitka 

 ukrepa pri odstopanju od 

normalnega spanja in počitka  

 dokumentira opravljene 

intervencije zdravstvene nege, 

posebnosti in spremembe 

zdravstvenega stanja 

stališčih glede 

izobrazbe, učenja, 

znanja in šolanja. 

 z vajo pridobiva 

spretnosti 

 razvija notranjo 

motivacijo za 

izpeljavo učne naloge  

 oceni, ali je bil pri 

učenju uspešen in je 

dosegel zastavljene 

cilje 

 razloţi, kaj je opravil 

dobro 

  UME  opredeli simbolno vrednost barv  izdela barvno kompozicijo z 

upoštevanjem simbolike barv (npr. 

osnutek za ureditev bolnišničnih 

prostorov…) (S, G) 

  

  SLO  Predstavi postopek (navodilo za 

delo), 

 pozna vrste pogovora, 

 pozna načela uspešnega sporočanja, 

 pozna načine med besednim in 

nebesednim sporočanjem. 

   

  ANG  Things on the ward (Zna 

poimenovati opremo bolnišnične 

sobe.) 

 Sleeping habits (Zna opisati zdrave 

spalne navade.) 

 R.E.M. (Bere besedilo in ga zna 

povzeti.) 

 Observation chart (Razume osnovna 

navodila na temperaturnem  listu in 

ga zna izpolniti.) 

   

  PSI  razloţi pomen REM faze za zdravje 

 pozna pomen sanj za zdravje 
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1. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

3. Izvaja 

zdravstveno nego 

bolnika pri 

ţivljenjski 

aktivnosti osebna 

higiena in 

urejenost ter 

oblačenje in 

slačenje 

  razloţi pomen osebne higiene  in 

estetske urejenosti pacienta  

 razlikuje stanje koţe pacienta ( 

fiziološke, patološke ) 

 razloţi negovalne probleme , cilje in 

negovalne intervencije pri aktivnosti 

osebna higiena in estetska urejenost  

 pozna ustrezno dokumentacijo 

 razlikuje vrsto in ustreznost oblačil in 

obutve  

 razloţi negovalne probleme, cilje in 

negovalne intervencije pri aktivnosti 

oblačenja in slačenja  

 

 

 spremlja, svetuje in vzpodbuja k 

samostojnosti pri ţivljenjski 

aktivnosti osebne higiene in 

urejenosti 

 ocenjuje stopnjo samooskrbe 

pacienta  

 pomaga in izvaja osebno higieno 

glede na potrebe pacienta 

 zagotavlja zasebnost pri izvajanju 

osebne higiene pacienta 

 upošteva navade pri osebni higieni 

in estetski urejenosti pacienta  

 spremlja stanje koţe in sluznic ter 

ob odstopanjih ustrezno ukrepa  

 dokumentira opravljene 

intervencije zdravstvene nege 

 spremlja, spodbuja aktivnost 

oblačenja in slačenja ter ukrepa pri 

odstopanju od samostojnosti  

 rokuje s čistim in umazanim 

perilom  

 svetuje primerno kvaliteto oblačil 

 upošteva navade oblačenja 

pacienta 

 Skrbi za svoje telo in 

za urejen videz  

 z vajo pridobiva 

spretnosti 

 razvija notranjo 

motivacijo za 

izpeljavo učne naloge  

 oceni, ali je bil pri 

učenju uspešen in je 

dosegel zastavljene 

cilje 

 razloţi, kaj je opravil 

dobro 

 označi teţave in 

nakaţe rešitve 

T5/ 

35v 

  UME 1) opredeli barvno nasičenost  

ALI 

2) spozna posebnosti likovne 

spremenljivke površine (teksture) 

 slika v svetlostnih odtenkih (S) 

ALI 

 v likovnem delu upodobi različne 

površine (teksture) (R, K) 

  

  SLO - Zna predstaviti postopek razkuţevanja 

rok, 

- upošteva načela uspešnega 

pogovarjanja, 

- pozna socialne zvrsti jezika, 

- pozna pojme sporočevalec, naslovnik, 

- razlikuje načine sporazumevanja 

(okoliščine, namen, prenosnik). 

   

  ANG  Parts of the body (Zna poimenovati 

zunanje dele telesa.) 
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 The importance of personal hygiene 

(Zna navesti nekaj koristnih dejstev o 

pomembnosti osebne higine.) 

 Dermatological problems (Bere 

besedilo na temo in ga zna povzeti.) 

 Appearance (Pozna izraze za opis 

zunanjosti in se zna opisati.) 

Job etiquette (Zna povedat, kako 

mora biti urejena medicinska sestra 

na delovnem mestu.) 

  GEO - razlikuje stanje koţe pacienta, kot 

posledico vremenskih oz. podnebnih 

značilnosti (normalna koţa ljudi v 

tropskih pokrajinah, polarnih pokrajinah, 

puščavskih pokrajinah …) 

   

  VAROVA

NJE 

ZDRAVJ

A VS 

Higiena in 

mikrob. 

Okuţbe koţe: 

 razloţi pomen in naloge koţe  

 opiše način okuţbe, preprečevanje 

prenosa okuţbe koţe 

 izvaja ukrepe za preprečevanje 

okuţbe koţe 

  

  GEO - pozna glavna kulturna območja na svetu 

tudi skozi način oblačenja 

   

  Športna 

vzgoja 

- pozna pomen gibljivosti in ostalih 

motoričnih sposobnosti za kvaliteto 

ţivljenja 

 izvaja krepilne, raztezne in 

sprostilne vaje ter navaja 

vplive teh vaj na organizem 

  

  ANG  Clothes (Zna poimenovati oblačila in 

obutev.) 

Job uniform (Pozna izraze za oblačila 

medicinskega osebja.) 

   

1. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

4. Izvaja 

zdravstveno nego 

bolnika pri 

ţivljenjski 

aktivnosti gibanje 

in ustrezna lega 

  razlikuje različne poloţaje telesa 

 razloţi zakonitosti kinestezije v 

zdravstveni negi  

 razlikuje  vrste transporta in 

transferja oseb  

 razloţi negovalne probleme , cilje in 

negovalne intervencije pri aktivnosti 

gibanja  

 spremlja, izvaja in spodbuja k 

samostojnosti pri gibanju  

 pomaga pacientu in ga namešča v 

ustrezni poloţaj  

 upošteva načela ergonomije pri 

dvigovanju in premeščanju 

pacientov 

 uporablja  pripomočke in opremo 

 Giblje se sproščeno 

in koordinirano 

 Z gibanjem skrbi za 

svoje telo in zdravje 

 z vajo pridobiva 

spretnosti 

 razvija notranjo 

20v 

10T 
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 razloţi  vzroke, znake in preventivne 

ukrepe razjed zaradi pritiska 

 pozna ustrezno dokumentacijo 

 

 

pri gibanju 

 izvaja transport pacientov 

 preprečuje zaplete dolgotrajnega 

leţanja  

 izvaja zdravstveno nego pacienta z  

razjedo zaradi pritiska 

 dokumentira opravljene 

intervencije zdravstvene nege, 

posebnosti in spremembe 

zdravstvenega stanja pacienta 

motivacijo za 

izpeljavo učne naloge  

 oceni, ali je bil pri 

učenju uspešen in je 

dosegel zastavljene 

cilje 

 razloţi, kaj je opravil 

dobro 

 

  UME  1. reši probleme stojnosti (statičnost, 

dinamičnost)   

ALI 

 2. pojasni posebnosti risarskih 

izraznih sredstev in nastanek  krokija 

 1. izoblikuje kip z upoštevanjem 

stojnosti ter statičnosti in 

dinamičnosti (K)  

ALI 

 2. nariše kroki v motivu iz 

poklicnega področja (R) 

  

  ANG  Giving instructions (Zna dajati 

različna navodila pacientu.) 

 Hospital jobs (Zna poimenovati 

poklice v bolnišnici.) 

 Means of transport (Zna poimenovati 

prevozna in transportna sredstva v 

bolnišnici in nasploh.) 

 Prevention of bedsores and pressure 

ulcers (Zna razloţiti, kako se izogniti 

preleţaninam.) 

    

  MAT  Dijak pozna in razlikuje 

vrste kotov. 

 Dijak prepozna ostri, topi, 

iztegnjeni, polni, pravi kot, sokot, 

sovršna kota. Kote opiše, skicira 

in načrta. 

  1 

ura 

  Športna 

vzgoja 
 Pozna in je sposoben izbrati 

aktivnosti za razvijanje in 

vzdrţevanje splošne kondicijske 

priprave  

 pozna in uporablja ustrezen 

izbor krepilnih, razteznih in 

- dvigujejo bremena v različnih 

poloţajih, z ustreznimi  amplitudami, 

teţo in pravilnim dihanjem. Vadijo na 

trenaţerjih ali s prostimi uteţmi. 

Imenujejo naprave v fitnesu in 

ugotavljajo, za katere mišične skupine 
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sprostilnih vaj glede na 

obremenitve. 

 pozna različne poloţaje telesa 

 pozna in uporablja vaje, s 

katerimi vplivamo na skladen 

telesni razvoj in pravilno telesno 

drţo 

 

so namenjeni. 

 uporablja vaje, s katerimi vplivamo 

na skladen telesni razvoj in 

pravilno telesno drţo 

 izvaja krepilne, raztezne in 

sprostilne vaje v raznih ţivljenjskih 

in delovnih okoljih ter pogojih. 

Navaja vplive vaj na organizem. 

  FIZIKA V 

ZN 
 našteje vrste sil; 

 definira trenje in lepenje; 

 opiše striţne sile; 

 definira telesno maso; 

 opredeli pojem  teţišča; 

 opiše vpliv sil na nastanek 

preleţanin; 

 spozna osnove biomehanike in 

kineziologije (sila, navor, tlak, 

vzvod, škripec) pri različnih 

poloţajih bolnika; 

 opiše človeka kot sistem enokončnih 

in dvokončnih vzvodov (kosti, 

sklepi, kite in mišice); 

 spozna fizikalne vidike dvigovanja, 

vstajanja, posedanja, hoje, pomoči 

pri hoji, obračanja bolnika v postelji, 

kopanje bolnika; 

    

  Anatomija 

in 

fiziologija 

 pozna pomen, vlogo in zgradbo 

človeškega okostja  

 našteje določene skeletne mišice po 

skupinah, opiše njihov poloţaj, 

potek in naloge ter jih strokovno 

poimenuje 

   

  Informatik

a v ZN 

 iskanje informacij v spletu in njihovo 

vrednotenje, shranjevanje informacij 

   

1. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

5. Izvaja sprejem, 

odpust, 

premestitev 

pacienta, predajo 

 ZNANJA 

 pozna sistem organizacije 

zdravstvenega varstva  

 sodeluje pri sprejemu, odpustu 

pacienta in premestitvi  

 izvaja pisno in ustno predajo 

 razvijati ustvarjalnost 

in sposobnost dela v 

skupini 

10t 
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sluţbe 

 

 

 pozna postopke sprejema,premestitve 

in odpusta pacienta 

 pozna dejavnike, ki ogroţajo zdravje 

posameznika, druţine in skupnosti  

 loči negovalno in zdravstveno 

dokumentacijo in razume pomen 

dokumentiranja 

sluţbe 

 pripravi posteljno enoto za sprejem 

in namestitev  

 odraslemu oz. otrokom in staršem 

predstavi sebe, so-paciente, 

bolniško sobo in posteljno enoto, 

oddelek ter prostore, ki jih bo 

pacient uporabljal  

 zagotavlja uresničevanje listine o 

pravicah pacienta 

 deluje v skladu z etičnimi načeli 

 razvijati 

organizacijske 

sposobnosti,  

 razvijanje 

odgovornosti pri delu 

 Pozna vrste 

programske opreme 

in njihovo uporabo v 

praksi. 

 Pozna zahteve za 

varno delo z 

računalniško 

tehnologijo 

  SLO  Pozna značilnosti uradnega 

pogovora. 

   

  ANG  Hospital admission / discharge (Zna 

se sporazumevati z bolnikom ob 

sprejemu in odpustu iz bolnišnice.) 

 A patient record (Zna izponiti 

kartotečni list in vprašati pacienta o 

osebnih podatkih.)  

 Health risks (Zna govoriti o tveganjih 

za zdravje v vakodnevnem ţivljenju.) 

   

  Športna 

vzgoja 
 pozna teste za športno vzgojni karton 

 pozitivno vrednoti zdrav način 

ţivljenja in aktivno preţivljanje 

prostega časa 

   

  Informatik

a v ZN 
 urejevanje besedila v wordu 

 excel tabela 

 vnos besedila, oblikovanje besedila v 

skladu s poslovnim komuniciranjem  

   

2. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

1. Izvaja 

zdravstveno nego 

bolnika pri 

ţivljenjski 

aktivnosti 

vzdrţevanje 

normalne telesne 

  opiše  dejavnike, ki vplivajo na 

telesno temperaturo in znojenje 

 razlikuje vrednosti telesne 

temperature pacienta in odstopanja  

 razloţi  negovalne probleme, cilje in 

negovalne intervencije pri aktivnosti 

 izmeri telesno temperaturo na 

različne načine    

 nudi pomoč pri vzdrţevanju 

normalne telesne temperature 

 prepozna znake, ki spremljajo 

povišano oz. zniţano telesne 

 Samostojno in 

samoiniciativno 

opravlja naloge 

 Razvija pozitivna 

stališča do učenja, 

znanja in 

16T 

10v 
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temperature, 

dihanje, merjenje 

vitalnih funkcij, 

opazovanje 

pacienta 

vzdrţevanja normalne telesne 

temperature in znojenja 

 pozna ustrezno dokumentacijo 

 

 prepozna normalne in patološke 

vrednosti dihanja, pulza, krvnega 

tlaka in temperature glede na starost 

pacienta 

 prepozna stanja zavesti 

 razloţi negovalne probleme, cilje, 

negovalne intervencije pri nadzoru 

vitalnih funkcij in aktivnosti dihanja 

 

 

temperature ter ustrezno ukrepa  

 izvaja negovalne in terapevtske 

intervencije v smislu zvišanja ali 

zniţanja telesne temperature 

 

 zna izmeriti vitalne funkcije na 

različne načine in z različnimi 

aparaturami 

 meri saturacijo 

 opazuje stanje zavesti 

 spremlja ţivljenjsko aktivnost 

dihanja in prepozna vitalno 

ogroţenega  

 vzpodbuja pacienta k 

učinkovitemu dihanju  

 izvaja ukrepe za učinkovito dihanje 

 vzdrţuje prosta dihalna pota 

 namešča  pacienta v ustrezen 

poloţaj za laţje dihanje 

 vzdrţuje mikroklimo 

 nudi pomoč pacientu pri 

izkašljevanju 

 izvaja odvzem sputuma za 

preiskavo 

 aplicira kisik, inhalacije, izvaja 

aspiracije zgornjih dihalnih poti 

 dokumentira opravljene 

intervencije zdravstvene nege, 

posebnosti in spremembe 

zdravstvenega stanja 

izobraţevanja 

 z vajo pridobiva 

spretnosti 

 razvija notranjo 

motivacijo za 

izpeljavo učne naloge  

 oceni, ali je bil pri 

učenju uspešen in je 

dosegel zastavljene 

cilje 

 razloţi, kaj je opravil 

dobro 

 označi teţave in 

nakaţe rešitve 

 Pozna fizikalne 

dejavnike okolja, ki 

škodujejo zdravju 

 

  SLO  Tvori strokovno poročilo 

 zna napisati uradno potrdilo, izjavo 

   

  ANG  Vocabulary (Razume besedišče v 

zvezi s telesno temperaturo.) 

   

  MAT  Dijak uporablja pravokotni 

koordinatni sistem za 

prikazovanje lege točk v ravnini 

  2 

uri 
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in kot orodje za grafično 

prikazovanje odnosa med dvema 

količinama. 

 

 Dijak prepozna podatke v tekstu, jih 

tabelira in prikaţe z grafom, 

interpretira tabelo in podatke iz 

tabele prikaţe z grafom,interpretira 

graf in podatke prikaţe s tabelo. Iz 

tabele in grafa odčita vrednost ene 

količine v odvisnosti od druge 

 

 Dijak pozna decimalne številke, 

jih zapiše in prebere. 

 

 Dijak sešteva, odšteva, mnoţi, 

deli, potencira in koreni 

decimalna števila, uporablja 

osnovne računske zakone pri 

računanju vrednosti izrazov ter 

pravilno in zanesljivo uporablja 

tudi ţepno računalo. Oceni 

rezultat in kritično vrednoti 

dobljeno rešitev. 

  Športna 

vzgoja 
 zna razloţiti spremembo TT in 

srčnega utripa zaradi športne 

dejavnosti 

 izvaja dalj časa trajajoče 

športne aktivnosti in prepozna 

spremembe v organizmu 

  

  FIZIKA V 

ZN 
RReegguullaacciijjaa  tteemmppeerraattuurree  vv  ččlloovveešškkeemm  

tteelleessuu::  

 definira moč in toplotni tok ter 

pozna merske enote; 

 opredeli toplotno prevodnost snovi; 

 pozna različne načine prevajanja 

toplote s človeškega telesa; 

 opiše izolacijski sistem človeškega 

telesa; 

 opredeli izhlapevanje; 

 pozna fizikalne mehanizme 
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ohlajanja in segrevanja človeškega 

telesa; 

Dihanje:  

 Pojasni fizikalno osnovo 

delovanja pljuč 

 

  GEO - opiše vlogo podnebja pri telesni 

temperaturi in znojenju 

   

  Anatomija 

in 

fiziologija 

 pozna faze respiracije 

 utemelji dihalni volumen in 

kapaciteto pljuč 

 koţa: zgradba koţe, delovanje, 

funkcije koţe 

   

  ANG  ABC (Pozna izraze v zvezi z 

dihanjem in drugimi osnovnimi 

telesnimi funkcijami.) 

 Situations (Zna vprašati pacienta po 

počutju, starosti, krvnem tlaku  in po 

drugih osebnih podatkih.) 

   

  Športna 

vzgoja 
 zna razloţiti spremembo hitrosti 

dihanja, TT in SU zaradi vpliva 

športne dejavnosti 

 izvaja dalj časa trajajoče 

športne aktivnosti 

 meri in spremlja SU in 

mišično utrujenost 

 izvaja vaje učinkovitega 

dihanja in umirjanja 

  

  Informatik

a v ZN 

 iskanje informacij v spletu in njihovo 

vrednotenje, shranjevanje informacij 

   

2. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

2. Izvaja 

zdravstveno nego 

bolnika pri 

ţivljenjski 

aktivnosti 

prehranjevanje in 

pitje ter izločanje 

in odvajanje  

  razlikuje načine transporta hrane  

 razlikuje različne  načine hranjenja 

 pozna infuzijske raztopine,  

komplikacije pri aplikaciji infuzije 

 razloţi pomen bilance tekočin 

 opiše  posebne prehranske zahteve 

pacienta in primerno obliko hrane 

 razloţi negovalne probleme, cilje in 

negovalne intervencije pri aktivnosti 

prehranjevanja in pitja  

 pripravi pacienta na hranjenje in ga 

hrani per os, po NGS, gastrostomi, 

jejunostomi 

 servira hrano 

 upošteva dietni reţim, načela in 

smernice zdrave prehrane 

 prepozna znake dehidracije, motnje 

poţiranja 

 parentralno hrani: nastavi 

infuzijski sistem in  tekočino, 

 Samostojno in 

samoiniciativno 

opravlja naloge 

 z vajo pridobiva 

spretnosti 

 razvija notranjo 

motivacijo za 

izpeljavo učne naloge  

 oceni, ali je bil pri 

učenju uspešen in je 

10t 

35v 
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 razloţi normalno izločanje in 

odvajanje 

 razloţi negovalne probleme, cilje in 

negovalne intervencije pri aktivnosti 

izločanja, odvajanja in pri bruhanju 

 opiše  vzroke in ukrepe pri  motnjah 

izločanja, odvajanja in bruhanja  

 razlikuje vrste izločalnih stom in 

razloţi normalno izločanje in 

odvajanje 

 razloţi negovalne probleme, cilje in 

negovalne intervencije pri aktivnosti 

izločanja, odvajanja in pri bruhanju 

 opiše  vzroke in ukrepe pri  motnjah 

izločanja, odvajanja in bruhanja  

 razlikuje vrste izločalnih stom in 

pozna nego stom 

 opiše mehčala in odvajala za blato, 

način aplikacije in učinke delovanja 

 razlikuje vrste inkontinenc in 

inkontinenčni program   

 razloţi tehnike odvzema kuţnin in 

pravila transporta 

 pozna ustrezno dokumentacijo 

menja infuzijski sistem in tekočino 

ter izvaja zdravstveno nego 

pacienta z infuzijo 

 meri in vzdrţuje  bilanco tekočin 

 dokumentira opravljene 

intervencije zdravstvene nege, 

posebnosti in spremembe 

zdravstvenega stanja 

 

 spremlja, vzpodbuja in vzdrţuje 

samostojnost pri izločanju in 

odvajanju  

 ustrezno ukrepa ob odstopanjih od 

normalnega izločanja in odvajanja 

 zagotavlja zasebnost in primeren 

poloţaj pri izločanju in odvajanju 

 izbere in namešča  pripomočke za 

inkontinenco  

 namešča posteljno posodo in 

urinsko steklenico  

 izvaja zdravstveno nego pacienta  s 

stalnim urinskim katetrom, prazni 

in menja urinsko vrečko 

 izvaja zdravstveno nego pacienta  

pri bruhanju  

 prepozna teţave pri izločanju in 

sporoča opaţanja nadrejenemu 

 aplicira mehčala, odvajala in 

klizme po naročilu zravnika 

 izvaja zdravstveno nego pacienta  s 

stomo, 

 dokumentira opravljene 

intervencije zdravstvene nege, 

posebnosti in spremembe 

zdravstvenega stanja 

 odvzame urin in blato za preiskavo 

in poskrbi za transport 

dosegel zastavljene 

cilje 

 razloţi, kaj je opravil 

dobro 

 označi teţave in 

nakaţe rešitve 

  ANG  Food and drinks (Pozna izraze za    
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hrano in pijačo s poudarkom na 

dietni hrani.) 

 Cutlery (Pozna izraze za pribor.) 

 Medical equipment (Pozna izraze za 

opremo v zvezi z infuzijo.) 

 Feeding a patient (Zna se 

sporazumevati z bolnikom med 

hranjenjem. Zna dajati navodila.) 

 Vocabulary (Pozna izraze v zvezi z  

izločanjem in odvajanjem.) 

  Športna 

vzgoja 
 pozna delovanje organizma v 

mirovanju ter povečani 

obremenitvi in naporu 

 pozna pomen ustreznega 

prehranjevanja in pitja tekočin. 

 meri in spremlja srčni utrip in 

mišično utrujenost. Ugotavlja 

porabo kalorij na napravah v 

fitnesu. 

 pozna izrazoslovje in 

pomembnost ustreznega pitja 

tekočin pri športni aktivnosti 

  

  MAT  izračun razlike med vneseno, 

izločeno tekočino: bilanca 

tekočin 

    

  PSI  opiše motnje hranjenja  

 prepozna vzroke za razvoj motenj 

hranjenja 

   

  FIZIKA  - prehrana in energija, energijske 

vrednosti hrane 

   

  FIZIKA V 

ZN 
IIzzllooččaannjjee  ((uurriinn,,  bbllaattoo))  

 pojasni fizikalni opis polnjenja in 

praznjenja mehurja (vpliv 

hidrostatičnega tlaka urina v 

mehurju); 

 opiše fizikalno delovanje čistilne 

klizme in razloţi vlogo 

hidrostatičnega tlaka; 

   

  GEO - pozna glavna kulturna območja na svetu 

tudi skozi način prehranjevanja 

- opiše nekatere bolezni, ki povzročajo 

dehidracijo in se pojavljajo v izrazito 

revnih predelih (kolera, griţa …) 
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  Informatik

a v ZN 

 iskanje informacij v spletu in njihovo 

vrednotenje, shranjevanje informacij 

   

2. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

3. Izvaja 

aplikacijo terapije 

  Pozna delovanje zdravil uvrščenih v 

ATC-klasifikacijo zdravil 

 opiše pravila pri aplikaciji terapije 

 loči oblike zdravil in zdravilnih 

pripravkov, pravila shranjevanja, 

načine aplikacije, stranske učinke in 

neţelene pojave 

 aplicira zdravila v skladu s pravili 

na različne načine: skozi usta, z 

vdihavanjem, v nos, v ušesa, v oči, 

na koţo, v danko, v vagino, po 

NGS, injekcije: v koţo, pod koţo, 

v mišico 

 prepozna alergične reakcije, znake 

tolerance na zdravila in 

abstinenčne krize 

 Razvije spretnosti za  

spoznavanje  

škodljivosti in 

nevarnosti, ki jim je 

izpostavljen pri 

delovni praksi ali v 

razredu. 

 Zna oceniti moţne 

posledice nevarnosti 

in škodljivosti. 

 z vajo pridobiva 

spretnosti 

 razvija notranjo 

motivacijo za 

izpeljavo učne naloge  

 oceni, ali je bil pri 

učenju uspešen in je 

dosegel zastavljene 

cilje 

 razloţi, kaj je opravil 

dobro 

 označi teţave in 

nakaţe rešitve 

T10 

20v 

  SLO  Zna ločiti strokovne od 

ţargonskih besed 

 pozna zapis velike in male 

začetnice (zapis zdravil). 

   

  ANG  Drug administration (Zna razloţiti 

različne načine jemanja oz. dajanja 

zdravil.) 

 Medication (Zna poimenovati 

različne oblike zdravil.) 

Side effects (Zna govoriti o stranskh 

učinkih jemanja zdravil.) 

   

  MAT Dijak računa procentno mero,   2 
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deleţ ali osnovo in uporablja 

procentni račun v vsakdanjih 

ţivljenjskih in poklicnih 

situacijah. 

 

Dijak pozna, razume in 

uporablja pojem razmerje v 

različnih kontekstih in 

situacijah. 

 

Dijak uporablja sorazmerje pri 

reševanju problemov iz 

ţivljenjskih in poklicnih situacij. 

Dijak analizira odnos med 

količinama in ugotovi, ali sta 

količini premo ali obratno 

sorazmerni ter rešuje probleme 

na poljuben način (npr. s 

sklepanjem). 

uri 

  GEO - pozna nastanek nekaterih osnovnih vrst 

zdravil (denimo antibiotikov) 

   

  ZGO Spoznajo razvoj zdravilstva, iznajdbe in 

izume zdravil 

   

  Informatik

a v ZN 

 iskanje informacij v spletu in njihovo 

vrednotenje 

   

2. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

4. Izvaja 

zdravstveno  nego 

bolnika pred in po 

operaciji 

  opiše zdravstveno  nego pacienta 

pred in po operaciji 

 Izvaja prevezo in oskrbo različnih 

ran  

 izvaja zdravstveno nego pacienta 

pri drenaţah, sukcijah 

 izvaja odvzem brisa rane  

 izvaja odvzem kapilarne krvi 

 razvija odgovoren 

odnos do dela 

 samoiniciativnost 

 Podjetništvo: 

 razvija sposobnost 

dela v skupini 

 predvideva začrtano 

dejavnost in išče 

racionalne rešitve  

 obvladuje pritiske: 

časovne omejitve, 

tveganje, negotovost  

 razvija notranjo 

5T 

10v 
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motivacijo za 

izpeljavo učne naloge  

  ANG  Anaesthesia (Bere besedilo in ga zna 

povzeti.) 

 Monitoring the patient (Pozna 

besedišče na temo.) 

   

  SLO  Izpolni dokumentacijo zdravstvene 

nege 

   

  MAT  Izračun hitrosti iztoka infuzije    

  VAROVA

NJE 

ZDRAVJ

A 

VS: 

Higiena in 

mikrob. 

 našteje  najpogostejše povzročitelje 

okuţb ran 

 izvaja ukrepe za preprečevanje 

okuţbe ran 

  

2. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

5. Izvaja 

zdravstveno nego 

starostnika, 

invalida, 

umirajočega in 

sodeluje pri 

oskrbi umrlega 

 

  Opiše zdravstveno nego starostnika 

in invalida po ţivljenjskih aktivnostih 

 Razloţi najpogostejša obolenja v 

starosti 

 Prepozna telesne spremembe pri 

starostniku  

 razlikuje  obolenja čutil ter 

diagnostične in terapevtske postopke 

 Pozna splošna in specifična načela 

obravnave pacienta s  slabovidnostjo, 

slepoto, gluhostjo, naglušnostjo, 

motnjo govora  

 Pozna smernice in načela paliativne 

oskrbe 

 Razloţi postopke in posege 

zdravstvene nege umirajočega  

bolnika 

 Pozna postopke oskrbe umrlega 

 

 Izvaja zdravstveno nego 

starostnika po ţivljenjskih 

aktivnostih 

 Poroča in dokumentira  

 svetuje starostniku in svojcem 

glede zdravega načina ţivljenja in 

prehranjevanja  

 Ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi, načrtuje aktivnosti 

zdravstvene nege 

 Izvaja zdravstveno nego 

umirajočega po ţivljenjskih 

aktivnostih  ( paliativna 

zdravstvena nega) 

 Sodeluje pri oskrbi umrlega 

 Poroča in dokumentira 

 Nudi podporo svojcem pokojnika 

 razvija notranjo 

motivacijo za 

izpeljavo učne naloge 

 razvija sposobnost 

dela v skupini 

 predvideva začrtano 

dejavnost in išče 

racionalne rešitve  

 obvladuje pritiske: 

časovne omejitve, 

tveganje, negotovost  

 Razvija spoštljiv 

odnos do umrlega  

 

10T 

 

  SLO  Piše strokovno poročilo, 

 pozna načela dobrega sporočanja, 
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 pozna značilnosti pogajalnega 

pogovora. 

  ANG  Caring for the elderly (Zna navesti 

nekaj zdravstvenih in splošnih 

problemov starejših.) 

 Death and dying (Branje, pogovor na 

temo in umiranje.) 

   

  Športna 

vzgoja 
 pozna in uporablja ustrezen izbor 

krepilnih, razteznih in sprostilnih vaj  

za povečanje kvalitete ţivljenja 

starostnikov. 

   

  

 

PSI 

 
 Opiše psihološke značilnosti 

starostnika 

 Pozna ustrezne načine komuniciranja 

s starostnikom 

 razloţi splošne psihološke značilnosti 

oseb s posebnimi potrebami 

 pozna različna stališča druţbe do 

oseb s posebnimi potrebami 

 pozna faze ţalovanja 

 pozna psihološke značilnosti svojcev 

 uporabi ustrezne načine 

komuniciranja v praksi 

 razume in sprejme specifične 

značilnosti posameznih kategorij 

oseb s posebnimi potrebami 

 razvije pozitivna stališča do 

drugačnih 

  

  FIZIKA V 

ZN 
  ČČlloovveešškkii  ooddddaajjnniikk  zzvvookkaa  

  ČČlloovveešškkii  sspprreejjeemmnniikk  zzvvookkaa  ––  uuhhoo  

  ČČlloovveešškkoo  ookkoo  

   

  GEO  pozna problem staranja prebivalstva 

in druţbenogeografske vzroke zanjo 

 primerja odnos do umirajočega in 

umrlega v različnih kulturah 

 našteje vplive staranja prebivalstva 

na številne sfere ţivljenja (potreba 

po posebnih ustanovah …) 

  

  Anatomija 

in 

fiziologija 

 pozna  vrste, pomen in zgradbo čutil     

  ZGO  primerjajo odnos do umirajočega  v 

preteklosti in odnos do umirajočega 

pri posameznih slojih prebivalstva 

   

  KAKOV

OST V 

ZN 

 razloţi pravice osebe s posebnimi 

potrebami 

 Pojasni potrebe umirajočega, svojcev 

 Razvija pozitivna stališča do oseb s 

posebnimi potrebami 

 Razvija empatični odnos do 
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in pomembnih drugih 

 

umirajočega, svojcev in 

pomembnih drugih. 

 Razvija spoštljiv odnos do umrlega 

2. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

6. Izvaja 

zdravstveno nego 

bolnika pri 

ţivljenjski 

aktivnosti 

izraţanje čustev, 

mnenj ter 

razvedrilo, 

rekreacija, 

koristno delo 

 

  pozna zakonitosti komunikacije s 

pacienti in svojci 

 razloţi negovalne probleme, cilje in 

negovalne intervencije pri aktivnosti 

izraţanje čustev, občutkov in 

vzpostavljanje odnosov 

 razloţi pomen fizične in psihične 

aktivnosti pacienta 

 razloţi  pomen socialne vključenosti 

pacienta 

 razloţi negovalne probleme, cilje in 

negovalne intervencije pri aktivnosti 

koristnega  dela, razvedrila in 

rekreacije 

 ustrezno komunicira s pacientom, 

svojci, sodelavci in pomembnimi 

drugimi 

 prepozna različna čustvena stanja 

in se ustrezno odzove 

 pozna posebnosti komunikacije s 

slabovidnimi in slepimi, gluhimi in 

naglušnimi 

 pacientu omogoči izraţanje verskih 

čustev in opravljanje verskih 

obredov  

 usmeri pacienta k izvajanju 

zaposlitvenih dejavnosti glede na 

njegove sposobnosti 

 

 Zna socialno 

sprejemljivo izraţati 

svoja čustva  

 Zazna in spoštuje 

potrebe drugega 

 Empatično se odziva 

na doţivljanje 

drugega 

 spoznava samega 

sebe in se zaveda 

lastnega jaza 

 razvija sposobnost 

dela v skupini 

 obvladuje pritiske: 

časovne omejitve, 

tveganje, negotovost  

NAČRTOVANJE IN 

VODENJE KARIERE: 

 Razmisli in ozavesti 

lastnosti, ki 

prevladujejo v 

njegovem vedenju 

 Ovrednoti svoje učne 

navade 

 Razvija pozitivna 

stališča do 

izobraţevanja in 

pripravljenosti za 

delo 

5T 

  ANG  Communication functions with the 

patients and their relatives (Zna 

komunicirati s pacienti in njihovimi 

svojci.) 

 Vocabulary of emotions and feeling 

(Pozna izraze za čustva.) 
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  PSI  razloţi funkcijo čustvovanja 

 pozna in opiše vrste čustev 

 prepozna načine doţivljanja in 

izraţanja čustev 

   

  GEO  pozna glavna kulturna območja na 

svetu skozi vero, 

 pozna nekatere geografske fenomene, 

ki lahko povzročijo posebna čustvena 

stanja (npr. selitve zaradi vojne …) 

   

  ZGO  Izraţanje verskih čustev  in 

opravljanje obredov v preteklosti  

   

  KAOVOS

T V ZN 

VS: ETK 

 Pojasni pomen verbalne in 

neverbalne komunikacije v zdravstvu 

 Razlikuje  različne pristope v 

komuniciranju s pacienti:  z otroki, z 

odraslimi, starostniki, osebami s 

posebnimi potrebami. 

 Razloţi načela komunikacije v timu 

 Upošteva in uporablja načela 

komunikacije in kontaktne kulture 

 razvija empatični odnos  

 Uporablja različne vrste 

komunikacij, jih prepoznava, se 

nanje pravilno odziva in jih 

reflektira 

 Pri svojem delu upošteva 

posebnosti komunikacije, ki veljajo 

za posamezne skupine ljudi s 

posebnimi potrebami in zmore biti 

strpen do potreb  drugih 

 Zaveda se svoje vloge v timu in 

skrbi za dobre medsebojne odnose 

 Preprečuje sindrom izgorevanja in 

razloţi ukrepe za preprečevanje 

  

  ANG  The importance of keeping fit  (Zna 

govoriti o pomembnosti skrbi za 

zdravje.) 

 Ways of keeping fit, busy, ways of 

entertainment  of a healthy person 

and a patient (Zna našteti načine, 

kako ohraniti in skrbeti za zdravje, se 

rekreirati in se razvedriti.) 

 

 

  

  Športna 

vzgoja 
 pozitivno ovrednoti zdrav način 

ţivljenja in aktivno preţivljanje 

 skrbi za zdravje in osebni razvoj s 

pomočjo redne športne dejavnosti 
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prostega časa 

 zna razloţiti pomen splošne 

kondicijske priprave za zdravje, 

počutje in delovne zmoţnosti 

 

 blaţi negativne vplive šolskih in 

poklicnih obremenitev s pomočjo 

športnih aktivnosti 

3. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA  

1. Nudi prvo 

pomoč in sodeluje 

pri nujni 

medicinski 

pomoči 

  pozna delovanje sluţbe nujne 

medicinske pomoči 

 Pozna stanja, ki ogroţajo ţivljenje 

 razloţi postopke prve pomoči 

 Pozna postopke nujne in dodatne 

medicinske pomoči 

 pozna postopke triaţe 

 Pozna postopke zagotavljanje 

varnosti sebe in poškodovanca  

 prepozna stanja, ki ogroţajo 

ţivljenje 

 izvaja postopke prve pomoči 

 sodeluje pri dodatnih postopkih 

oţivljanja  

 sodeluje pri triaţi  

 dokumentira in poroča 

 zagotavlja varnost pacientov, 

prizadetih, sebe, sodelavcev in 

okolja 

 z vajo pridobiva 

spretnosti 

 razvija notranjo 

motivacijo za 

izpeljavo učne naloge  

 razvija sposobnost 

dela v skupini 

 obvladuje pritiske: 

časovne omejitve, 

tveganje, negotovost  

35T 

35v 

  MAT  Dijak pozna in razlikuje vrste kotov. 

 Dijak prepozna ostri, topi, iztegnjeni, 

polni, pravi kot, sokot, sovršna kota.  

 Kote opiše, skicira in načrta. 

  1 

ura 

  Športna 

vzgoja 
 pozna teoretično izvajanje 

nudenja PP pri utapljajočem 

   

  SLO  Dijak predstavi zdravstveno 

temo v obliki referata. 

   

  ANG  Accidents and emergencies (Pozna 

besedišče na temo.) 

 First aid (Bere besedilo in ga zna 

obnoviti.) 

 CPR (Zna razloţiti postopke 

oţivljanja.) 

   

  GEO  pozna vzroke mnoţičnih poškodb in 

mnoţične potrebe po nujni 

medicinski pomoči: npr. naravne 

nesreče, 

 prepozna triaţo kot pojav, ki je ravno 

tako nujno potreben pri velikih 

naravnih nesrečah (kot so potresi, ki 

so lahko vzrok mnoţičnih poškodb v 

 izdela predstavitev ukrepov nujne 

medicinske pomoči pri 

katastrofalnem potresu 

 izdela predstavitev helikopterskega 

reševanja v gorah 
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Sloveniji) 

 pozna oblike transporta, slabosti in 

prednosti posameznih oblik tudi z 

vidika prevoza pacienta 

  ZGO  opiše zgodovino RK (Henry Dunant)    

  Informatik

a v ZN 

 iskanje informacij v spletu in njihovo 

vrednotenje, shranjevanje informacij 

   

3. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

2. Izvaja 

zdravstveno nego 

pacienta pri 

obolenjih dihal 

 

 

  razlikuje  obolenja  dihal ter 

diagnostične in terapevtske postopke 

 Pozna splošna in specifična načela 

obravnave pacienta z obolenji dihal 

 

 

 Prepozna bolezenske znake  

bolezni dihal 

 Ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi, načrtuje aktivnosti 

zdravstvene nege 

 Izvaja zdravstveno nego po 

ţivljenjskih aktivnostih 

 razlikuje  diagnostično terapevtske 

posege in preiskave pri obolenjih 

dihal (VIKA,  RTG pc, plevralna 

punkcija, biopsija) 

 Poroča in dokumentira  

 svetuje pacientom in svojcem 

glede negovalnih intervencij, 

načina ţivljenja in urejenosti 

bivalnega okolja ter prehranjevanja 

 z vajo pridobiva 

spretnosti 

 razvija notranjo 

motivacijo za 

izpeljavo učne naloge  

 razvija sposobnost 

dela v skupini 

 predvideva začrtano 

dejavnost in išče 

racionalne rešitve  

 obvladuje pritiske: 

časovne omejitve, 

tveganje, negotovost  

 

10T 

  Anatomija 

in 

fiziologija 

 opiše zgradbo, naloge in delovanje 

organov dihalnega sistema  

 opiše transport kisika po telesu 

   

  Športna 

vzgoja 
 teoretično pozna spremembe 

dihanja pred, med in po 

obremenitvi 

 izvaja program aerobne vadbe 

v naravi z merilcem srčnega 

utripa, v daljšem časovnem 

obdobju spremlja svojo 

aktivnost ter pripravi analizo  
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  Biologija 

 

 

 

 

 

 razume delovanje celice, tkiv, organov, 

sistemov in organizma kot celote 

 razloţi mehanizme, ki kontrolirajo in 

uravnavajo skladno delovanje organskih 

sistemov v organizmu in prepozna princip 

homeostaze 

   

  SLO  1) Pozna značilnosti 

poljudnoznanstvenega članka na temo 

zdravje. 

   

  ANG  Respiratory diseases (Pozna besedišče 

povezano s temo. Bere besedilo in ga zna 

povzeti.) 

   

  FIZIKA V 

ZN 
 opiše zgradbo in delovanje 

rentgenske cevi;  

 opredeli rentgenske ţarke in opiše 

zavorni spekter rentgenske svetlobe; 

 opiše nastanek rentgenske slike; 

   

  GEO  pozna specifične probleme nekaterih 

območij v Sloveniji v zvezi z 

obolenji dihal (predvsem zaradi 

onesnaţenega zraka – Trbovlje …) 

 z različnimi viri pridobi statistične 

podatke o večjem odstotku takšnih 

obolenj v določenih predelih 

Slovenije 

  

3. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

3. Izvaja 

zdravstveno nego 

pacienta pri 

obolenjih srca in 

oţilja 

 

  razlikuje  najpogostejša obolenja  

srca in oţilja ter diagnostične in 

terapevtske postopke  

 Pozna splošna in specifična načela 

obravnave pacienta z obolenji srca in 

oţilja 

 

 

 

 

 

 

 

 Prepozna bolezenske simptome 

bolezni srca in oţilja 

 Ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi, načrtuje aktivnosti 

zdravstvene nege 

 Izvaja zdravstveno nego po 

ţivljenjskih aktivnostih 

 razlikuje  diagnostično terapevtske 

posege in preiskave pri obolenjih 

srca in oţilja (EKG,  UZ srca) 

 Poroča in dokumentira  

 svetuje pacientom in svojcem 

glede negovalnih intervencij, 

zdravega načina ţivljenja in 

prehranjevanja (izbira ţivil in 

sestava jedilnika) pri obolenjih srca 

 razvija sposobnost 

dela v skupini 

 predvideva začrtano 

dejavnost in išče 

racionalne rešitve  

 obvladuje pritiske: 

časovne omejitve, 

tveganje, negotovost  

 

10T 
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in oţilja 

  ANG  Heart (Bere besedilo povezano s 

temo in ga zna povzeti.) 

   

  Športna 

vzgoja 
 teoretično pozna delovanje zdravega 

srca pri aerobni obremenitvi 

 izvaja krajši program aerobne 

vadbe in kontrolira delovanje srca 

pred, med in po obremenitvi, 

izvede analizo in primerjavo z 

obolelim srcem 

  

  Biologija  razume delovanje celice, tkiv, organov, 

sistemov in organizma kot celote 

 razloţi mehanizme, ki kontrolirajo in 

uravnavajo skladno delovanje organskih 

sistemov v organizmu in prepozna princip 

homeostaze 

   

  Anatomija 

in 

fiziologija 

 razloţi zgradbo in delovanje srca  

 opiše zgradbo in naloge ţil: arterije, 

vene, kapilare 

   

  FIZIKA V 

ZN 
OObbttooččiillaa  ((ssrrccee,,  žžiillee  iinn  kkrrii))  

 opredeli hidrostatični tlak; 

 opredeli pojem  krvnega tlaka; 

 opiše srce kot »dvojno« črpalko; 

 definira utripni in minutni volumen 

srca; 

 loči med laminarnim in turbulentnim 

tokom (fizika krvi, pretakanje krvi–

hemodinamika); 

 pozna pomen prostorninskega 

pretoka in pretvarja različne enote za 

prostorninski pretok; 

 pozna odvisnost prostorninskega 

pretoka krvi skozi ţile in ve, od česa 

je odvisen upor ţile; 

 opiše fizikalno podlago infuzije in 
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transfuzije; 

 pozna nevarnosti prevelike hitrosti 

infuzije – povečan tlak v ţilah; 

  FIZIKA V 

ZN 
 navede osnovne značilnosti 

ultrazvoka; 

 našteje vire ultrazvoka; 

 opiše učinke ultrazvoka na človeško 

telo; 

 opiše Dopplerjev pojav; 

 pozna diagnostično uporabo 

ultrazvoka v medicini in opiše 

zgradbo UZ aparata; 

 pozna terapevtsko uporabo 

ultrazvoka v medicini; 

 opiše delovanje ultrazvočnih očal za 

slepe; 

 opiše zgradbo in delovanje EKG 

naprave; 

 navede fizikalne količine in njihove 

okvirne vrednosti, ki se pri EKG 

uporabljajo (nihajni čas,  frekvenco 

pulza, amplituda napetosti); 

 opredeli sinusno nihanje; 

 pojasni elektrokardiogram in 

primerja EKG s sledjo sinusnega 

nihanja; 

 opiše zgradbo in delovanje EEG 

naprave; 

   

  ZGO Seznanijo se s prvimi  oblikami dietne  

prehrane ( ţena Franca Joţefa)  

   

3. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

4. Izvaja 

zdravstveno nego 

pacienta pri 

obolenjih krvi 

 

  razlikuje obolenja  krvi ter 

diagnostične in terapevtske postopke 

 Pozna splošna in specifična načela 

obravnave pacienta s krvnimi 

obolenji 

 Prepozna  bolezenske znake  

bolezni krvi 

 Ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi, načrtuje aktivnosti 

zdravstvene nege 

 Izvaja zdravstveno nego po 

ţivljenjskih aktivnostih 

 razvija sposobnost 

dela v skupini 

 predvideva začrtano 

dejavnost in išče 

racionalne rešitve  

 obvladuje pritiske: 

časovne omejitve, 

5T 
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 Izvaja zdravstveno nego pacienta s 

transfuzijo 

 Poroča in dokumentira  

 svetuje pacientom in svojcem 

glede negovalnih intervencij, 

zdravega načina ţivljenja in 

prehranjevanja (izbira ţivil in 

sestava jedilnika) pri obolenjih krvi 

tveganje, negotovost  

 

  SLO  pri PRA izpolni poročilo o bolniku      

  Anatomija 

in 

fiziologija 

 opiše sestavo in naloge krvi, krvnih 

celic in krvne plazme  

 opiše proces strjevanja krvi 

 pojasni značilnosti krvnih skupin 

sistema ABO in Rh sistema 

   

  VS 

Humana 

genetika 

 razloţi dedovanje krvnih skupin    

  ANG  Blood (Pozna besedišče na temo.) 

 Leeches (Bere besedilo in ga zna 

povzeti.) 

   

3. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

5. Izvaja 

zdravstveno nego 

pacienta pri 

obolenjih 

prebavil, jeter in 

ţolčnika 

 

  razlikuje obolenja  prebavil, jeter ter 

in ţolčnika, diagnostične in 

terapevtske postopke 

 Pozna splošna in specifična načela 

obravnave pacienta z obolenji 

prebavil, jeter in ţolčnika 

 

 Prepozna bolezenske znake  

bolezni prebavil, jeter in ţolčnika 

 Ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi, načrtuje aktivnosti 

zdravstvene nege 

 Izvaja zdravstveno nego po 

ţivljenjskih aktivnostih 

 razlikuje  diagnostično terapevtske 

posege in preiskave pri obolenjih 

prebavil, jeter in ţolčnika (RTG 

prebavil, ultrazvočne preiskave, 

endoskopske preiskave, punkcije, 

biopsije) 

 Poroča in dokumentira  

 razvija sposobnost 

dela v skupini 

 predvideva začrtano 

dejavnost in išče 

racionalne rešitve  

 obvladuje pritiske: 

časovne omejitve, 

tveganje, negotovost  

 

10T 
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 svetuje pacientom in svojcem 

glede negovalnih intervencij, 

zdravega načina ţivljenja in 

prehranjevanja (izbira ţivil in 

sestava jedilnika)  pri obolenjih 

prebavil, jeter in ţolčnika 

  SLO  pri PRA izpolni poročilo o 

bolniku  

   

  Anatomija 

in 

fiziologija 

 opiše zgradbo in naloge prebavnega 

sistema; prebavno pot, prebavne 

organe, prebavne ţleze 

 razloţi proces prebave in presnove 

 opiše zgradbo in naloge jeter, trebušne 

slinavke in ţlez slinavk 

 

   

  GEO  (poveţe obolenja prebavil z 

določenimi pokrajinami na svetu) 

   

  ZGO Teţave z bolezni prebavil v srednjem 

veku 

   

3. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

6. Izvaja 

zdravstveno nego 

pacienta pri 

obolenjih 

trebušne slinavke 

 

  Prepozna  bolezenske znake  pri 

obolenjih trebušne slinavke in 

diabetesu 

 Pozna splošna in specifična načela 

obravnave pacienta z obolenji 

trebušne slinavke  

 

 Izvaja zdravstveno nego po 

ţivljenjskih aktivnostih pri 

obolenjih trebušne slinavke, 

diabetesu 

 razlikuje  diagnostično terapevtske 

posege in preiskave pri obolenjih 

trebušne slinavke 

 Poroča in dokumentira  

 svetuje pacientom in svojcem 

glede negovalnih intervencij,  

zdravega načina ţivljenja in 

prehranjevanja (izbira ţivil in 

sestava jedilnika)  pri obolenjih 

trebušne slinavk, diabetesu 

 razvija sposobnost 

dela v skupini 

 predvideva začrtano 

dejavnost in išče 

racionalne rešitve  

 obvladuje pritiske: 

časovne omejitve, 

tveganje, negotovost  

 

5T 

  SLO  pri PRA izpolni poročilo o 

bolniku  

   



 

 38 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

  ANG  Diabetes (Pozna besedišče na temo) 

 Nutrition and obesity (Bere besedilo 

in ga zna povzeti. Pozna besedišče in 

zna razloţiti načela zdravega 

prehranjevanja.) 

    

  Anatomija 

in 

fiziologija 

 opiše zgradbo ter delovanje trebušne 

slinavke 

    

  GEO o pozna diabetes kot svetovni 

problem 

o poveţe diabetes tudi z 

razvitimi drţavami 

(podobno kot pri boleznih 

srca in oţilja) 

 predstavi podatke o obolelih pri 

nas in v EU 

  

3. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

7. Izvaja 

zdravstveno nego 

pacienta pri 

obolenjih sečil 

 

  razlikuje obolenja  sečil ter 

diagnostične in terapevtske postopke  

 Pozna splošna in specifična načela 

obravnave pacienta z obolenji sečil 

 

 Prepozna  bolezenske znake  

bolezni sečil 

 Ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi, načrtuje aktivnosti 

zdravstvene nege 

 Izvaja zdravstveno nego po 

ţivljenjskih aktivnostih 

 razlikuje  diagnostično terapevtske 

posege in preiskave pri obolenjih 

sečil 

 Poroča in dokumentira  

 svetuje pacientom in svojcem 

glede negovalnih intervencij, 

zdravega načina ţivljenja in 

prehranjevanja (izbira ţivil in 

sestava jedilnika)  pri obolenjih 

sečil 

 razvija sposobnost 

dela v skupini 

 predvideva začrtano 

dejavnost in išče 

racionalne rešitve  

 obvladuje pritiske: 

časovne omejitve, 

tveganje, negotovost  

 

5T 

  FIZIKA V 

ZN 
 opiše delovanje dializnega aparata;     

  SLO  pri PRA izpolni poročilo o 

bolniku  

   

  Anatomija  opiše lego, zgradbo in naloge sečil     



 

 39 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

in 

fiziologija 
 razloţi proces nastajanja in izločanja 

urina  

 opiše sestavo seča   

  VAROVA

NJE 

ZDRAVJ

A  

VS: HIM 

 našteje najpogostejše bakterijske, 

virusne in glivične okuţbe sečil 

   

3. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

8. Izvaja 

zdravstveno nego 

pacienta pri 

obolenjih kosti in 

sklepov 

 

  razlikuje obolenja in poškodbe  gibal 

ter diagnostične in terapevtske 

postopke 

 Pozna splošna in specifična načela 

obravnave pacienta z obolenji in 

poškodbami gibal 

 

 Prepozna  bolezenske znake  

bolezni in poškodb  gibal 

 Ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi, načrtuje aktivnosti 

zdravstvene nege 

 Izvaja zdravstveno nego po 

ţivljenjskih aktivnostih 

 razlikuje  diagnostično terapevtske 

posege in preiskave pri obolenjih 

kosti in sklepov 

 Poroča in dokumentira  

 svetuje pacientom in svojcem 

glede negovalnih intervencij, 

zdravega načina ţivljenja in 

prehranjevanja (izbira ţivil in 

sestava jedilnika) pri obolenjih in 

poškodbah gibal 

 razvija sposobnost 

dela v skupini 

 predvideva začrtano 

dejavnost in išče 

racionalne rešitve  

 obvladuje pritiske: 

časovne omejitve, 

tveganje, negotovost  

 

4T 

  Športna 

vzgoja 
 teoretično pozna korektivne vaje 

pri poškodbah sklepov in 

hrbtenice 

 praktično izvaja program 

korektivnih vaj na ţogah in 

blazinah 

  

3. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

9. Izvaja 

zdravstveno nego 

pacienta z 

nevrološkimi 

obolenji  

 

  razlikuje nevrološka obolenja ter 

diagnostične in terapevtske postopke  

 Pozna splošna in specifična načela 

obravnave pacienta z nevrološkimi 

pacienti 

 

 

 

 Prepozna  bolezenske znake  pri 

nevroloških obolenjih 

 Ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi, načrtuje aktivnosti 

zdravstvene nege 

 Izvaja zdravstveno nego po 

ţivljenjskih aktivnostih 

 razlikuje  diagnostično terapevtske 

posege in preiskave pri nevroloških 

obolenjih (EEG, EMG) 

 razvija sposobnost 

dela v skupini 

 predvideva začrtano 

dejavnost in išče 

racionalne rešitve  

 obvladuje pritiske: 

časovne omejitve, 

tveganje, negotovost  

 

4T 
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 Poroča in dokumentira 

 svetuje pacientom in svojcem 

glede negovalnih intervencij, 

zdravega načina ţivljenja in 

prehranjevanja nevroloških 

obolenjih 

  FIZIKA V 

ZN 
  EElleekkttrriikkaa  vv  ččlloovveešškkeemm  tteelleessuu     

  SLO  pri PRA izpolni poročilo o 

bolniku  

   

3. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

10. Izvaja 

zdravstveno nego 

pacienta z 

malignimi 

obolenji 

 

  pozna sumljiva znamenja in 

onkogene dejavnike 

 razlikuje  rakava obolenja ter 

diagnostične in terapevtske postopke 

 Pozna splošna načela obravnave 

pacienta z rakavimi obolenji; 

 pozna splošna načela obravnave 

pacienta pri zdravljenju s sistemsko 

terapijo,  radioterapijo ter splošna 

načela pri obvladovanju akutne in 

kronične bolečine  

 

 

 

 Prepozna bolezenske znake  pri 

malignih obolenjih 

 Ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi, načrtuje aktivnosti 

zdravstvene nege in izvaja 

zdravstveno nego po ţivljenjskih 

aktivnostih  pacienta pri 

zdravljenju s sistemsko terapijo, 

radioterapijo ter pri akutni in 

kronični bolečini 

 razlikuje  diagnostično terapevtske 

posege in preiskave pri malignih 

obolenjih 

 Poroča in dokumentira  

 svetuje pacientom in svojcem 

glede negovalnih intervencij, 

zdravega načina ţivljenja in 

prehranjevanja (izbira ţivil in 

sestava jedilnika)  pri rakavih  

obolenjih 

 razvija sposobnost 

dela v skupini 

 predvideva začrtano 

dejavnost in išče 

racionalne rešitve  

 obvladuje pritiske: 

časovne omejitve, 

tveganje, negotovost  

 

10T 

  ANG  Cancer (Pozna besedišče na temo) 

 Pain (Pozna različne vrste bolečin in 

postopke za njihovo lajšanje. ) 

    

  SLO  pri PRA izpolni poročilo o 

bolniku  

   

  FIZIKA V 

ZN 
 opiše terapije: obsevanje, ki ga 

oddajajo izviri znotraj človekovega 
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telesa (npr. zdravljenje z 

radioaktivnim jodom) in obsevanja, 

ki ga oddajajo naprave izven 

človekovega telesa - npr. tako 

imenovani gama noţ; 

 opiše atomsko jedro; 

 pove, kaj pomenijo izrazi: masno 

število, vrstno število, nukleon, 

izotop; 

 opiše radioaktivne razpade in pove, 

kaj je razpolovni čas; 

  GEO  pozna onkogene dejavnike, ki 

lahko pridejo iz okolja (azbest, 

sevanja), 

 onkogene dejavnike poveţe z 

določenimi pokrajinami v 

Sloveniji (okolica Ţirovskega 

vrha, Meţica …) 

 kritično izdela poročilo o 

morebitnem povečanju 

rakavih obolenj zaradi vpliva 

naravnega okolja 

  

  ZGO Iznajdbe in izumi v 20. stoletju in 

omogočena pomoč  bolnikom obolelim z 

rakom 

   

4. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

1. Izvaja 

zdravstveno nego 

nosečnice, 

otročnice in 

pacientke pri 

različnih 

ginekoloških 

obolenjih 

 

 

  pozna načela  prenatalnega, 

perinatalnega in postnatalnega 

zdravstvenega varstva; 

 razlikuje ginekološka obolenja in 

najpogostejše diagnostične in 

terapevtske postopke 

 

 Svetuje ţenskam  glede zdravega 

načina ţivljenja s poudarkom na 

zdravstveno varstvo ţensk; 

 Spremlja nosečnost in porod 

 Prepozna bolezenske znake  pri 

pacientkah z ginekološkimi 

obolenji 

 Ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi, načrtuje aktivnosti 

zdravstvene nege po porodu, po 

carskem rezu in pri ţeni z 

različnimi ginekološkimi obolenji 

 Izvaja zdravstveno nego po 

ţivljenjskih aktivnostih 

 Poroča in dokumentira  

 svetuje otročnicam in pacientkam  

ter svojcem glede negovalnih 

 razvija sposobnost 

dela v skupini 

 predvideva začrtano 

dejavnost in išče 

racionalne rešitve  

 obvladuje pritiske: 

časovne omejitve, 

tveganje, negotovost  

 

35T 
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intervencij, zdravega načina 

ţivljenja in prehranjevanja.  

  ANG  Pregnancy (Pozna besedišče 

povezano s temo. Bere besedilo 

povezano s temo  in ga zna povzeti.) 

   

  SLO  pri PRA izpolni poročilo o 

bolniku  

   

  GEO  pozna eno od meril za razvitost 

zdravstvenega sistema – smrtnost 

dojenčkov 

 primerja nekatere drţave po tem 

parametru 

  

  Športna 

vzgoja 
 teoretično pozna vaje za zdrave 

nosečnice 

   

  ZGO Odnos do nosečnic in ţensk  v preteklih 

obdobjih pri posameznih slojih 

   

  Anatomija 

in 

fiziologija 

 opiše ţenske /moške spolne organe in 

njihovo funkcijo 

 pojasni spermatogenezo – nastanek 

semenčic 

 pojasni oogenezo – nastanek jajčec 

 razloţi oploditev in nosečnost 

 pojasni potek dogajanj pri oploditvi 

jajčeca in ugnezditvi oplojenega 

jajčeca 

 opiše razvoj ploda med intrauterinim 

razvojem  

 opiše spremembe pri ţenski med 

nosečnostjo 

 razloţi potek in regulacijo 

menstrualnega ciklusa in vlogo 

spolnih hormonov 

 Pozna ukrepe za preprečitev okuţbe s 

spolno prenosljivimi  boleznimi 

   

4. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

2. Izvaja 

zdravstveno nego 

infekcijskega 

bolnika 

  razlikuje  infekcijska obolenja ter 

diagnostične in terapevtske postopke 

 Pozna splošna in specifična načela 

obravnave pacienta z infekcijskimi 

obolenji 

 Prepozna bolezenske znake  

infekcijskih obolenj 

 Ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi, načrtuje aktivnosti 

zdravstvene nege 

 razvija sposobnost 

dela v skupini 

 predvideva začrtano 

dejavnost in išče 

racionalne rešitve  

35T 
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 Izvaja zdravstveno nego po 

ţivljenjskih aktivnostih 

 preprečuje in obvladuje prenos 

bolnišničnih okuţb 

 izvaja zdravstveno nego pacienta v 

izolaciji 

 Poroča in dokumentira  

 svetuje pacientom in svojcem 

glede negovalnih intervencij, 

zdravega načina ţivljenja in 

prehranjevanja pri infekcijskih 

obolenjih 

 obvladuje pritiske: 

časovne omejitve, 

tveganje, negotovost  

 

  ANG  Infectious diseases (Pozna besedišče 

na temo.) 

 MRSA (Bere besedilo in ga zna 

povzeti.) 

 Typhoid Mary (Bere besedilo in ga 

zna povzeti.) 

   

  SLO  pri PRA izpolni poročilo o 

bolniku  

   

  GEO  poveţe nekatere infekcijske bolezni 

(malarija, spalna bolezen) z 

določenimi pokrajinami v svetu, 

 pozna načine zaščite pred potovanji v 

takšne pokrajine (cepljenja) 

 izdela predstavitev 

razširjenosti nekaterih 

infekcijskih bolezni v svetu 

  

  VAROVA

NJE 

ZDRAVJ

A 

VS: 

Higiena in 

mikrobilo

gija 

 razlikuje in ugotovi značilnosti 

naravne in pridobljene človekove 

odpornosti 

 razloţi pravila za preprečevanje 

epidemije in pandemije 

 našteje najpogostejše bakterijske, 

virusne in glivične okuţbe koţe ter 

okuţbe s parazitskimi ţivalmi 

 našteje najpogostejše bakterijske, 

virusne in glivične okuţbe dihal ter 

okuţbe s parazitskimi ţivalmi 

 opiše  način okuţbe, preprečevanje 

   



 

 44 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

prenosa okuţbe,  glavne bolezenske 

oblike 

 našteje najpogostejše bakterijske, 

virusne in glivične okuţbe prebavil 

ter okuţbe s parazitskimi ţivalmi 

 opiše  način okuţbe, preprečevanje 

prenosa okuţbe,  glavne bolezenske 

oblike 

 našteje virusne in bakterijske bolezni, 

ki prizadenejo krvni in limfni obtok 

4. letnik 

 

ZDRAVSTV

ENA NEGA 

3. Izvaja 

zdravstveno nego 

pacienta z 

duševno motnjo 

 

  Pozna elemente komunikacije in 

izvaja terapevtsko komunikacijo, 

 razloţi vzroke nastanka duševnih 

motenj, 

 pozna pravice in dolţnosti ter etične 

dileme, ki nastopajo pri  duševnih 

pacientih, 

 opredeli različne duševne motnje in 

razloţi zdravstveno nego pri: 

 organskih duševnih motnjah 

(demenca, delirij), 

 motnjah razpoloţenja (manija, 

depresija), 

 shizofreniji, 

 anksioznih motnjah in pri kriznjih 

stanjih,  

 suicidalnem vedenju,  

 somatoformni motnji, 

 nasilnem vedenju in opredeli posebne 

varovalne ukrepe, 

 duševnih motnjah  v otroštvu in 

adolescenci,  

 pozna stranske učinke psihofarmakov 

in zdravstveno nego ob stranskih 

učinkih zdravil. 

Izvaja zdravstveno nego pacienta z 

duševno motnjo pri: 

 organskih duševnih motnjah 

(demenca, delirij), 

 motnjah razpoloţenja (manija, 

depresija), 

 shizofreniji, 

 anksioznih motnjah in pri kriznjih 

stanjih,  

 suicidalnem vedenju,  

 somatoformni motnji, 

 nasilnem vedenju in opredeli 

posebne varovalne ukrepe, 

 duševnih motnjah  v otroštvu in 

adolescenci,  

 prepozna stranske učinke 

psihofarmakov in izvaja zdravstveno 

nego ob stranskih učinkih zdravil. 

 

 razvija sposobnost 

dela v skupini 

 predvideva začrtano 

dejavnost in išče 

racionalne rešitve  

 obvladuje pritiske: 

časovne omejitve, 

tveganje, negotovost  

 

35T 

  SLO  izpolni poročilo o bolniku 

 Zna napisati strokovni delovni 
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dnevnik, pri tem upošteva slovnična 

in pravopisna pravila. 

 Pozna značilnosti okrogle mize na 

temo zdravstvene nege. 

  ANG Mental health nursing (Bere besedilo 

in ga zna obnoviti. Posluša posnetek 

na temo in ga povzamejo. Pozna 

besedišče povezano s temo. ) 

   

  Športna 

vzgoja 
 teoretično pozna sprostilne vaje ob 

glasbeni spremljavi 

 izvaja sprostilne vaje ob 

glasbeni spremljavi 

  

  ZGO Odnos do duševno bolnih suicidalnih z 

motnjami v otroštvu (od Marije Terezije 

do II.svetovne vojne) 

   

Legenda barv: 

Modra – KK socialne spretnosti  

Črna – KK varnost in zdravje 

Zelena – KK okoljska vzgoja 

Vijolična – KK učenje učenja 

Rjava – KK podjetništvo 

Pink – KK informacijsko komunikacijska pismenost 
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Načrtovanje učne situacije 
 

Izvedbo učne situacije, morajo učitelji, ki jo izvajajo, zelo natančno načrtovati. V nadaljevanju je za nekaj učnih situacij prikazan 
primer načrtovanja izvedbe učne situacije. Metodologija uporabljena v prikazanih primerih je podrobneje razložena v publikaciji 
Učna tema in učna situacija – od načrtovanja do ocenjevanja. (Milekšič, 2010) 

 

 

  LIST ZA ANALIZO DELA – OSNOVA ZA PRIPRAVO NA  POUČEVANJE  

 

Izobraţevalni program:  ZDRAVSTVENA NEGA           L e t n i k :   1.  

 

Vsebinski sklop: Ţivljenjske aktivnosti in negovalne intervencije – Izogibanje nevarnostim v okolju 

 Štev.ur za izvedbo: _1__      Učna situacija:  Preprečevanje bolnišničnih okuţb  

 

 

Učna situacija: 

Pacient je bil sprejet v bolnišnico zaradi operacije kolka. Po operaciji potrebuje pomoč pri gibanju, potrebno je izvajati prevezo rane. 

Tretji dan po operaciji je imel povišano telesno temperaturo na 38,9°C. Z odvzemom brisa je bila potrjena MRSA na koţi v predelu 

dimelj. 

 

 
Razmisli: 

Katerim nevarnostim je izpostavljen pacient v bolnišnici?  

Na kakšne načine se lahko prenaša okužba? 
Razmisli, kako preprečiš širjenje okužbe, ki se prenaša z dotikom? 
S katerimi ukrepi lahko preprečiš širjenje okužbe na delovnem mestu? 
Katere ukrepe in katero osebno varovalno opremo boš uporabljal pri bolniku z MRSA? 
Kako izvajaš dekolonizacijo, če je izolirana MRSA na koži v predelu dimelj? 
Katero osebno varovalno opremo bi uporabil pri izvajanju posteljne kopeli pri bolniku z MRSA? 
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Učna situacija:  PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŢB  

Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali 

Prepoznavanje 

stanja  

 

Ugotavljanje potreb 

 

 

Postopki dela 

 

 

Uporaba 

pripomočkov 

 

 

Dijak pravilno oceni stanje: bolniki so izpostavljeni nevarnosti okuţbe in bolnik ima MRSA, zato so potrebni posebni 

varovalni ukrepi. 

 

Ugotovi potrebo po izvajanju splošnih ukrepov za preprečevanje bolnišničnih okuţb. 

Ugotovi potrebo po izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja MRSE in izvajanje dekolonizacije pri pacientu z 

MRSA. 

 

Načrtuje svoje delo: izvaja ukrepe za preprečevanje prenosa MRSE in dekolonizacijo pri okuţenem pacientu. 

 

Pravilno pripravi potrebne pripomočke. 

Po pravilnem zaporedju, z varnim načinom dela in s primerno izrabo časa izvaja negovalne intervencije higieno rok, 

uporablja osebno varovalno opremo in izvaja ostale ukrepe za preprečevanje bolnišničnih okuţb. 

 

Uporaba negovalne 

dokumentacije 

Zdravstveno negovalna dokumentacija – beleţenje postopka dekolonizacije, drugih negovalnih intervencij in 

zdravstvenega stanja pacienta 

Pripadajoča 

strokovno 

teoretična znanja 

 

 

 Pozna pojme: bolnišnična okuţba, izolacija, cepljenje, mikroorganizmi 

 Izvaja higieno rok: umivanje, razkuţevanje rok, tehnika nedotikanja, uporaba rokavic 

 Loči osebno varovalno opremo in jo zna pravilno uporabljati 

 Pozna ukrepe za preprečevanje bolnišničnih okuţb in jih dosledno izvaja 

 

Ukrepi za varno in 

zdravo opravljanje 

dela ter varstvo 

okolja 

 Pozna in upošteva načela varnega dela pri izvajanju negovalnih intervencij 

 Pozna in upošteva načela preprečevanja bolnišničnih okuţb 

 Pravilno rokuje z odpadki in jih odlaga na ustrezno mesto 

 

Druge IKK 

 

 

Sporazumevalna: Pogovor s pacientom 

Estetska: urejen zdravstveni delavec (speti lasje, brez nakita, kratki nohti…) – s primerno urejenostjo preprečuje 

okuţbo 
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Varovanje zdravja: razkuţevanje rok, upoštevanje ukrepov za preprečevanje okuţbe,  pravilno rokovanje s čistimi in 

nečistimi pripomočki 

Učenje učenja: spremlja novosti v zdravstveni negi, pacienta pouči o pomenu umivanja rok, izvajanja osebne higiene 

Socialna kompetenca: je strpen, ustvarja zaupanje in sočustvovanje, obvladuje stres in frustracije ter to izraziti na 

konstruktiven način, razlikuje med zasebnim in poklicnim ţivljenjem, spoštuje različnost in soljudi ter je pripravljen 

premagovati predsodke in sklepati kompromise. 

 

 

ČLENITEV DELA IN OPREDELITEV UČNIH KORAKOV ZA IZVEDBO UČNE ENOTE  

 

Učni korak 

K A J ? 

(postopki dela) 

Navodila za potek dela                                                      

K A K O ? 

(izvedba) 

Utemeljitev 

ZAKAJ  TAKO? 

(kvaliteta, varnost, 

uspešnost) 

   

Razlaga pojmov 

Prepoznavanje stanja 

 
Slika 1: Nalezljive bolezni v bolnišnici 

Razlaga pojmov: 

 

Okuţba = vdor mikroorganizmov v telo,  

zadrţevanje in razmnoţevanje v telesu in 

povzročitev bolezni 

 

KAJ JE BOLNIŠNIČNA OKUŢBA? 

 Bolnišnične okuţbe nastanejo med 

bivanjem v bolnišnici, pri čemer znaki 

niso prisotni ob sprejemu in bolnik ni bil v 

inkubaciji.  

 Znaki okuţbe se pojavijo tudi po odpustu 

iz bolnišnice, ki se kaţejo na primer kot 

infekcija rane. Največkrat so prizadeti 

teţko bolni in oslabeli bolniki.  

 Bolnišnične okuţbe se lahko pojavijo tudi 

pri zdravstvenih delavcih, ki se okuţijo pri 

Za razumevanje učne snovi  

je potrebno razloţiti pojme 

in podati osnovna znanja. 

 

Z vodenim razgovorom 

dijaka usmerjamo k 

razmišljanju, ugotavljanju 

stanja in reševanju 

problema. 
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svojem delu. 

 

Prepoznavanje stanja 

Ugotavljanje potreb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateri so vzroki okuţbe v bolnišnici? 

 

Dejavniki tveganja – vzroki okuţb na 

delovnem mestu so: 

 pomanjkljivo umivanje in razkuţevanje 

rok, 

 nepravilna uporaba osebne varovalne 

opreme, 

 pomanjkljivo čiščenje in razkuţevanje 

predmetov, prostorov, 

 zmanjšana odpornost ali imunost bolnika 

oz. oskrbovanca zaradi bolezni. Še 

posebno so ogroţeni starostniki, 

novorojenčki z nizko porodno teţo, 

bolniki, ki prejemajo kemoterapijo, ipd., 

 opekline, operativni posegi, presaditev 

organov, bivanje na intenzivnem oddelku 

 diagnostično terapevtski in negovalni 

postopki, kot so ţilni katetri, stalni urinski 

kateter, traheostoma in podobno, 

zvečujejo moţnost infekcije, 

 nepravilna raba antibiotikov, zaradi katere 

se pojavljajo na antibiotike odporne 

oziroma rezistentne bakterije,  

 pomanjkljivo znanje in neupoštevanje 

znanja o bolnišnični higieni, 

 čas bivanja v bolnišnici, kjer je več ljudi 

skupaj: daljši čas biva bolnik v bolnišnici, 

večje je tveganje za nastanek bolnišnične 

okuţbe, saj so bolnišnice zaprti prostori, 

Z vodenim razgovorom 

dijaka usmerjamo k 

razmišljanju, ugotavljanju 

stanja in reševanju 

problema. 

Dopolnimo ugotovitve, 

poudarimo pomen ukrepov 

za preprečevanje okuţbe. 
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kjer se srečujejo mnoţice ljudi (bolniki, 

zdravstveno osebje, obiskovalci, drugi 

delavci). 

 

 

Kako se okuţba prenaša? 

 

NAČINI PRENOSA OKUŢBE 

 z dotikom ali kontaktom:  
 neposreden (z rokami osebja, 

pripomočki za nego)  

 posreden (s hrano, vodo, zdravili, 

kontaminirano površino ali 

predmetom)  

 po zraku  
 s krvjo ( npr. pri delu vbod z okuţeno 

iglo) 

 preko okuţenih prenašalcev  
 zelo pomembno, da skrbimo za higieno 

rok ter čiščenje, razkuţevanje in 

sterilizacijo pripomočkov 

 

Postopki dela 

 

S katerimi ukrepi preprečujemo okuţbo? 

 

Ukrepi za preprečevanje okuţb so: 

 

 Umivanje in razkuţevanje rok ob stiku 

z bolnikom in njegovimi telesnimi 

tekočinami, izločki in iztrebki. 

Razkuţevanje rok zmanjša moţnost 

okuţbe za 80 odstotkov! 

 Zaščita poškodovane koţe rok z 

Z vodenim razgovorom 

dijaka usmerjamo k 

razmišljanju, ugotavljanju 

stanja in reševanju 

problema. 

Dopolnimo ugotovitve, 

poudarimo pomen ukrepov 

za preprečevanje okuţbe. 
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nepropustnim obliţem in uporabo rokavic. 

 Pravilna uporaba osebnih zaščitnih 

sredstev. 

 Upoštevanje pravil osebne higiene. 

 Čiščenje in/ali razkuţevanje pripomočkov 

za nego iz bolnikove okolice. 

 Preprečevati moramo gibanje zraka s 

prepihom in pri delu, kot npr. pri 

postiljanju postelje ipd. 

 Pomembna sta pravilno rokovanje z 

umazanim perilom in njegov transport. 

Umazano bolniško perilo ne sme priti v 

stik z delovno obleko. Umazano perilo 

vedno odlagamo direktno v koš za 

umazano perilo in ga ne mečemo po tleh 

ali odlagamo kam drugam. 

 Pripomočkov za nego, posteljno perilo in 

drugih materialov, ki jih odlagamo nazaj v 

omaro, ne polagamo na bolniško posteljo. 

 Predmetov, ki prihajajo v stik s tlemi, ne 

smemo polagati na bolniško posteljo, npr. 

copat, bergel ipd. 

 Čiščenje, razkuţevanje in sterilizacija 

kontaminiranih pripomočkov po uporabi. 

 Sortiranje odpadkov in dekontaminacija 

kuţnih odpadkov. 

 Odlaganje ostrih predmetov v zbiralnike 

iz materiala, ki ga ni mogoče prebosti, in 

preprečevanje poškodb z njimi. 

 Izolacija okuţenih bolnikov. 

 Cepljenje proti okuţbam, za katere obstaja 

cepivo. 
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 Racionalna uporaba antibiotikov pri 

zdravljenju in preprečevanju okuţb. 

 Strokovno izvajanje postopkov 

zdravstvene nege. 

 Ustrezna zasedenost delovnih mest. 

 Redno izobraţevanje in motivacija osebja. 

 Evidenca bolnišničnih okuţb. 

 

Analiza učne situacije 

 

Razlaga pojmov: 

Kaj je MRSA? 

Kaj je MRSA ?  

Meticilin rezistenten Stafilokok aureus  

 

Staphylococcus aureus je patogena bakterija, ki 

največkrat naseljuje nosno in ţrelno sluznico ter 

vlaţne in poraščene dele koţe (pazduha, dimlje, 

perianalni predel).  

 

Zakaj je MRSA nevarna? 

MRSA pogosto povzroča bolnišnične okuţbe ran, 

dihal, sečil in sepse. V posebnih okoliščinah 

lahko povzroči resne okuţbe (sepsa, endokarditis, 

pljučnica), ki ogroţajo ţivljenje.  

Nosilci bakterije običajno nimajo kliničnih 

znakov bolezni, so pa resno ogroţeni ob 

poslabšanju zdravstvenega stanja (padec imunske 

odpornosti, odprte rane), zato je pomembno da 

bakterijo odstranimo – bolnika dekoloniziramo, 

še preden se pojavijo znaki resne okuţbe oz. pred 

predvidenimi operativnimi posegi. Koloniziran 

bolnik obdrţi MRSA v povprečju 40 mesecev. 

 

Za razumevanje je potrebna 

razlaga pojmov in 

podajanje učne snovi. 

 

Z postavitvijo vprašanj in 

vodenim razgovorom 

dijaka usmerjamo k 

razmišljanju, ugotavljanju 

stanja in reševanju 

problema. 

Dopolnimo ugotovitve, 

poudarimo pomen ukrepov 

za preprečevanje okuţbe. 

 

Razlaga pojmov: 

 Kakšna je razlika med kolonizacijo in okuţbo? 
Za razumevanje je potrebna 

razlaga pojmov in 
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Kolonizacija 

Dekolonizacija  

O kolonizaciji govorimo takrat, ko je bakterija 

naseljena na koţi ali sluznicah posameznika in ne 

povzroča bolezni.  

Kadar človek zaradi prisotnosti te bakterije dobi 

znake bolezni kot so: povišana telesna 

temperatura,  gnojni izcedek iz rane ali pljučnico, 

pa govorimo o okuţbi, ki jo je potrebno zdraviti. 

 

Dekolonizacija  

je odstranjevanje MRSA s telesa ali vsaj 

zmanjšanje njegove gostote na koţi in sluznicah. 

Odredi jo zdravnik. 

 

podajanje učne snovi. 

 

Z postavitvijo vprašanj in 

vodenim razgovorom 

dijaka usmerjamo k 

razmišljanju, ugotavljanju 

stanja in reševanju 

problema. 

Dopolnimo ugotovitve, 

poudarimo pomen ukrepov 

za preprečevanje okuţbe. 

 

Prepoznavanje stanja 

Ugotavljanje potreb 

 

 
Slika 2: Pot okuţbe, prenos MRSA 

Kako se prenaša okuţba z MRSO? 

Prenos MRSA 

MRSA se prenaša predvsem v bolnišnicah preko 

rok in predmetov. 

Prenos MRSE: 

- do 90% z rokami zdravstvenega osebja 

- okoli 5% preko predmetov 

- 1% po zraku pri bolnikih z MRSO v 

dihalih 

 

MRSO ugotavljamo in dokazujemo z odvzemi 

brisov. 

 

 

Kateri bolniki so izpostavljeni okuţbi z 

MRSA? 

 

Ob sliki dijak ugotovi 

načine prenosa MRSE in 

tudi načine, kako lahko 

prepreči okuţbo z MRSA. 

 

Z postavitvijo vprašanj in 

vodenim razgovorom 

dijaka usmerjamo k 

razmišljanju, ugotavljanju 

stanja in reševanju 

problema. 
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Dejavniki tveganja za kolonizacijo ali okuţbo z 

MRSO so: 

- predhodno in dolgotrajno bolnišnično 

zdravljenje, 

- vstavljeni ţilni katetri, urinski katetri, 

- razjede zaradi pritiska, 

- teţke osnovne bolezni, 

- predhodno zdravljenje z antibiotiki, 

- stik z osebo, ki je kolonizirana ali okuţena 

z MRSO, 

- zdravljenje v intenzivni enoti. 

 

Izvajanje   

Postopki dela 

 

 

S katerimi ukrepi preprečujemo prenos 

MRSA? 

 

UKREPI za PREPREČEVANJE prenosa 

MRSA: 

- dosledno upoštevanje ukrepov za preprečevanje 

bolnišničnih okuţb, 

- higiena rok: razkuţevanje, umivanje, uporaba 

zaščitnih rokavic, 

- izolacija (osamitev), 

- Po naročilu zdravnika izvajamo dekolonizacijo, 

- zdravljenje z izbranim antibiotikom. 

 

Izolacija 

ob kolonizaciji ali okuţbi pacienta kontaktno 

osamimo (preprečimo prenos MRSA na druge 

bolnike).  

 

Oblike izolacije: 

Z postavitvijo vprašanj in 

vodenim razgovorom 

dijaka usmerjamo k 

razmišljanju, ugotavljanju 

stanja in reševanju 

problema. 

Neznane pojme razloţimo. 
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- Enoposteljna soba z lastnimi sanitarijami 

– najbolj primeren način izolacije 

- Kohortna izolacija: več bolnikov z isto 

okuţbo oz. kolonizacijo skupaj v sobi 

- Izolacijsko področje: če je v sobi več 

bolnikov, se loči izolacijsko področje s 

črto ali s predelno steno – ob tem je 

potrebno zagotoviti najmanj 1,5 m 

prostora od postelje, opreme in aparatur, 

ki pripadajo drugemu bolniku in v tem 

področju upoštevati izolacijske ukrepe – 

manj primeren način izolacije 

- Izolacijski oddelek – na odd. so samo 

bolniki z MRSA (uporabljajo v tujini, 

pomanjkljivosti, zato manj primeren) 

 

Postopki dela 

 

Priprava prostora 

Vrata sobe morajo biti zaprta - na vratih napis: 

KONTAKTNA IZOLACIJA, ki opozarja 

zdravstvene delavce in obiskovalce o potrebnih 

ukrepih za preprečevanje prenosa MRSA. 

 

Bolnik v izolaciji sobe praviloma ne zapušča – 

sobo sme zapustiti le za nujne preiskave v 

spremstvu zdravstvenih delavcev. 

 

Dokumentacija ne sme biti v bolniški sobi 

Izolacija prepreči širjenje 

okuţbe. 

Pripomočki, ki so v bolniški 

sobi  

so kuţni, zato so namenjeni 

samo za za določenega pacienta. 

Postopki dela 

 

Priprava izvajalca 

Higiena rok: velja za vse, ki vstopajo v 

izolacijsko sobo 

Roke razkuţujemo: 

- Po vsakem stiku z bolnikom in neposredno 

okolico 

- Preden zapustimo bolniško sobo 

Higiena rok je glavni ukrep za 

preprečevanje okuţb. 

Pomembno 

je pravilna higiena rok: 

umivanje, razkuţevanje, tehnika 

nedotikanja 
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- pred stikom z drugim bolnikom 

- Razkuţilo mora biti nameščeno čim bliţje 

izoliranemu bolniku 

 

PRAVILA: 

-       rok ne umivamo in razkuţujemo hkrati, ker se 

lahko razvije dermatitis, poleg tega mokre roke 

razredčijo alkohol, ki ni več zadosti učinkovit. 

Izjemoma umijemo in razkuţimo roke kadar so 

kontaminirane s krvjo ali blatom, razkuţilo 

nanesemo na popolnoma suhe roke. 

-        uporabljamo rokavice brez smukca, rokavice so 

lahko prepustne zato je potrebno razkuţevanje 

pred in po uporabi rokavic 

-         rokavice uporabljamo kjer se predvidi stik s krvjo 

ali telesnimi tekočinami 

-         razkuţilo nanašamo samo na vidno čiste roke 

 

Uporaba varovalne opreme – osebna zaščitna 

sredstva: 

Osebno zaščitno opremo si nadenemo pred 

vstopom v izolirno sobo! 

 

Zaščitne rokavice: so obvezne pri stiku z 

okuţenim delom telesa in izločki. Nikoli ne 

prehajamo iz okuţenega predela na druge predele 

z istimi rokavicami, temveč jih vedno 

zamenjamo! Pri menjavi rokavic razkuţimo roke! 

Isti par rokavic lahko uporabljamo do 20 minut – 

če je poseg daljši, rokavice po tem času 

zamenjamo. 

 

 in pravilna uporaba osebne 

varovalne opreme (maska, 

rokavice, predpasnik, zaščitni 

plašč…) 
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Zaščitni predpasnik, plašč, haljo uporabljamo 

pri tesnem stiku z bolnikom, ko je moţna 

kontaminacija delovne obleke (urejanje postelje, 

posteljna kopel, urejanje poloţajev v postelji, 

preveza okuţene rane…) 

 

Zaščitna maska: nadenemo vedno pred vstopom 

v izolacijsko sobo, pri prevezi rane… 

Uporabi ustrezno varovalno opremo (rokavice, maska, 

zaščitni plašč) 

Umije, razkuţi roke 

 

Postopki dela 

 

Priprava pripomočkov 

Redno izvajamo čiščenje in razkuţevanje 

pripomočkov  

Pripomočke za izvajanje ZN, diagnostiko in 

terapijo imamo v bolnikovi sobi, samo za 

določenega bolnika 

– npr. pri merjenju RR priporočena uporaba 

manšet za enkratno uporabo, sicer pa 

redno razkuţevanje po vsaki uporabi z 

razkuţilom za površine, če je manšeta iz 

blaga – termodezinfekcija 

– pripomočkov ne odnašamo iz izolirne 

sobe 

– Material prinašamo v sobo sproti in  ne 

delamo zalog 

– Z negovalnimi vozički, ki jih uporabljamo 

na odd. ne smemo v izolacijsko sobo  

 

Čiščenje, razkuţevanje: 

- Vsakodnevno: čistimo, razkuţimo 

pripomočke, površine 

Pripomočke pripravimo glede 

na izvajanje  negovalne 

intervencije. 

Ker so v stiku s pacientom  

okuţeni, jih uporabljamo samo 

za določenega pacienta. 

Uporabljamo pripomočke za 

enkratno uporabo, ki jih po  

uporabi zavrţemo, ostale 

pripomočke ustrezno 

vzdrţujemo razkuţujemo. 
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- ob odpustu: očistimo, razkuţimo vse 

pripomočke, posteljo, pritikline, površine 

(omare, stene, tla…)  

 

Priprava pacienta Pacienta seznanimo z negovalno intervencijo 

(izvajanje dekolonizacije) in ga spodbudimo k 

sodelovanju. Kar lahko, naj  pacient naredi sam. 

Poskrbimo za zasebnost: namestimo zaščitno 

steno (zavesa, paravan). 

Namestimo ga v hrbtni poloţaj. Pred začetkom 

izvajanja posteljne kopeli in dekolonizacije na 

koţi ingvinalnega predela mu ponudimo posteljno 

posodo. 

 

Pacient mora biti seznanjen z 

namenom, postopkom oz.  

dogajanji okoli njega zaradi 

psiholoških razlogov, 

zmanjšamo občutek nelagodja, 

sramu, strah, negotovost. 

Izvedba postopka Pri pacientu z MRSA izvajamo dekolonizacijo 

glede na mesto okuţbe z MRSO. 

 

DEKOLONIZACIJA 

je odstranjevanje MRSA s telesa ali vsaj 

zmanjšanje njegove gostote na koţi in sluznicah. 

Odredi jo zdravnik. 

 

Dekolonizacija traja 5 dni in obsega naslednje 

postopke: 

- če je MRSA na koţi: umivanje telesa z 

antiseptičnim milom 1 krat dnevno, nega las in 

lasišča 3x v petdnevnem ciklusu, obvezno zadnji 

dan   

- če je MRSA v sluznici ţrela in grla: grgranje ali 

ustna nega 3-krat dnevno po jedi z antiseptično 

Pravilno izvedena posteljna 

kopel in dekolonizacija, kjer 

pacientu zagotovimo varnost, 

poskrbimo za zasebnost. 

Skrb za lastno zdravje, varno 

delo 

Preprečevanje bolnišničnih 

okuţb 
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raztopino  

- če je MRSA v nosni sluznici: vnašamo mazilo 

globoko v nosnici 3x dnevno 

- če je MRSA v rani: čistimo z ustrezno 

antiseptično raztopino 

- če je MRSA v aspiratu traheje: izvajamo 

inhalacije 

- če je MRSA ob ţilnem katetru, v hemokulturi: 

odstranimo kateter, izvajamo dekolonizacijo 

- če je MRSA v urinu ali črevesju zdravnik 

predpiše antibiotik po antibiogramu, odstranimo 

urinski kateter za  najmanj 24 ur po uvedbi 

terapije 

- če je MRSA v vagini, jo z irigatorjem 2-krat 

dnevno izpiramo z ustrezno raztopino 

Dekolonizacija traja 5 dni. Sledi jemanje brisov 

po 24 – 48 urah ( nos, ţrelo, pazduha in dimlje, tri 

dni v razmaku 24 ur).  

Če dekolonizacija ni bila uspešna postopek z 

enotedenskim premorom ponovimo. 

Da preprečimo ponovno kolonizacijo: 

- Vsakodnevna menjava posteljnega perila, 

piţame, brisač 

- Razkuţevanje bolnikovih osebnih medicinskih 

pripomočkov 

- Razkuţevanje bolnikove neposredne okolice 

 

Kontaktna izolacija je potrebna toliko časa, 

dokler ne dobimo treh zaporednih negativnih 
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izvidov kuţnin na MRSA. Brise jemljemo v 

razmahu 1-2 dni. 

 

Ureditev po opravljeni negovalni  

intervenciji 

 

Ureditev pripomočkov: 

Instrumenti  - po uporabi damo instrumente v 

razkuţilo za instrumente, pri razkuţevanju 

upoštevamo navodilo proizvajalca  

                     - nato jih mehanično očistimo, 

osušimo, naredimo sete in avtoklaviramo. 

  

Ostali predmeti (stetoskop, termometer, EKG 

elektrode...) razkuţimo jih z alkoholom, za to so 

zelo uporabni alkoholni robčki (Incides) 

  

Površine (pulti), zadostuje redno čiščenje s toplo 

vodo in detergentom, po kontaminaciji jih 

obrišemo s 70% alkoholom 

  

Pregledno mizo zaščitimo z rolo papirjem, ki ga 

za vsakim pacientom potegnem in odtrgamo. 

 

Ureditev pacienta: 

Pacienta uredi, ga namesti v udoben poloţaj. 

 

Ureditev prostora: 

pospravi pripomočke, prezrači prostor. 

 

Ureditev izvajalca: 

Izvajalec odstrani osebno varovalno 

opremo, razkuţi roke, dokumentira opravljeno delo 

Pripomočki so na svojem mestu, 

preprečevanje okuţb 

Z dokumentiranjem ovrednoti 

lastno delo in zapiše  

posebnosti (npr. spremembe na  

koţi ipd.)  

 

 



 

 61 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

1. Korak  NAČRTOVANJE UČNE SITUACIJE (rezultat) 

 

• Program: ZDRAVSTVENA NEGA 

• Vsebinski sklop: Ţivljenjske aktivnosti in negovalne intervencije – Izogibanje nevarnostim v okolju 

• Učna situacija (delovna naloga): Preprečevanje bolnišničnih okuţb 

• Znanja, spretnosti in veščine (širše kompetence) 

• Postopki dela: 

▪ Ugotavljanje negovalnih potreb 

▪ Načrtovanje 

▪ Priprava pripomočkov, prostora, izvajalca, bolnika 

▪ Izvedba 

▪ Ureditev po opravljeni zdravstveno negovalni intervenciji 

▪ Poročanje in dokumentiranje  

• Uporaba pripomočkov: 

– osebna varovalna oprema (rokavice, maska, zaščitni plašč, zaščitni predpasnik, zaščitna kapa, zaščitno obuvalo) 

- Razkuţilo za roke 

- Razkuţilni robčki 

- Pripomočki za izvajanje negovalnih intervencij  

 

• Dokumentiranje: negovalna dokumentacija - Poročilo o  pacientu 

 

 

 

PRIPADAJOČA STROKOVNO TEORETIČNA ZNANJA 

• Anatomija in fiziologija 

▪ Imunski sistem 

• Zdravstvena nega in prva pomoč 

▪ Pozna pojme: bolnišnična okuţba, izolacija, cepljenje, mikroorganizmi 

▪ Izvaja higieno rok: umivanje, razkuţevanje rok, tehnika nedotikanja, uporaba rokavic 

▪ Loči osebno varovalno opremo in jo zna pravilno uporabljati 

▪ Pozna ukrepe za preprečevanje bolnišničnih okuţb in jih dosledno izvaja 
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▪ Negovalni problemi, cilji in negovalne intervencije pri ţivljenjski aktivnosti Izogibanje nevarnostim v okolju 

▪ Dokumentiranje: pomen in pravilno ravnanje z dokumentacijo  

• VAROVANJE ZDRAVJA, VS Higiena  in mikrobiologija: mikroorganizmi, načini prenosa mikroorganizmov, 

okuţbe organov in organskih sistemov 

• Varovanje zdravja, VS Vzgoja za zdravje: skrb za ustrezno osebno higieno, zdrav način ţivljenja, vplivi na odpornost 

 

 

PRIPADAJOČA SPLOŠNO TEORETIČNA ZNANJA 

• Slovenščina:  

▪ Besedno in pisno izraţanje pojmov, ki so povezani s preprečevanjem okuţbe 

• Angleščina:  

▪ Poišče besede, ki se nanašajo na pojme: okuţba, bolnišnica, mikroorganizmi, razkuţevanje, osebna varovalna 

oprema  

• Geografija:  

▪ Pojav in širjenje MRSA v Evropi, svetu 

▪ Pojav in širjenje drugih okuţb (npr. AIDS, prašičja gripa, Hepatitis B) 

• Biologija  

▪ Imunski sistem 

 

 

 

 

 

INTEGRIRANE KLJUČNE KVALIFIKACIJE 

 

• Ukrepi za varno in zdravo opravljanje dela ter varstvo narave 

▪ Izvajanje ukrepov za preprečevanje okuţbe 

▪ Uporaba osebne varovalne opreme 

▪ Pravilno rokovanje z odpadki in odlaganje nevarnih odpadkov - kuţnin 

• Podjetniško vedenje in spretnosti  

▪ Odzivnost 

▪ Odgovornost  
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▪ Organiziranost, načrtovanje 

▪ Učinkovito reševanje problemov 

• Učiti se učiti - Razvoj in izpopolnjevanje 

▪ Spremljanje razvoja na področju zdravstvene nege in preprečevanja bolnišničnih okuţb 

▪ Uporaba pridobljenega znanja 

• Socialne spretnosti 

▪ Zanesljivost 

▪ Empatija  

▪ Odgovornost 

▪ Timsko delo 

▪ Kritičnost in samokritičnost 

• Komunikacijske spretnosti 

▪ Komunikacija s pacientom 

▪ Komunikacija s sodelavci in pomembnimi drugimi 

• Informacijsko-komunikacijska pismenost 

▪ Uporaba računalnika za dokumentiranje izvedenih negovalnih intervencij in o pacientovem zdravstvenem stanju 

▪ Uporaba računalnika za iskanje informacij v zvezi z zdravstveno nego, preprečevanjem okuţb 

 

 

 

 

2. korak: OPREDELITEV PODROČIJ PREVERJANJA IN OCENJEVANJA (IN DOLOČANJA MINIMALNEGA STANDARDA)  

 

 

• Struktura programov: 

▪ Postopki dela, uporaba pripomočkov, uporaba dokumentacije 

▪ Pripadajoče strokovno teoretično znanje 

▪ Pripadajoče splošno teoretično znanje 

▪ Integrirane ključne kvalifikacije  

▪ Ukrepi za varno in zdravo opravljanje dela ter varstvo narave 

▪ Podjetniško vedenje in spretnosti 

▪ Učiti se učiti - Razvoj in izpopolnjevanje 
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▪ Socialne spretnosti 

▪ Komunikacijske spretnosti 

▪ Informacijsko-komunikacijska pismenost 

 

 

3. korak: DOLOČITEV KRITERIJEV PREVERJANJA IN OCENJEVANJA (IN DOLOČANJA MINIMALNIH STANDARDOV) NA 

POSAMEZNIH PODROČJIH 

 

• Področje 

▪ Postopki dela in uporaba pripomočkov  

• Kriteriji (npr.): 

▪ PRAVILNOST – pravilnost izvajanja postopkov dela ter rabe pripomočkov; Aktivna zavzetost za zmanjševanje 

napak, ne ponavljanje večkrat istih napak. 

▪ NATANČNOST – Natančno upoštevanje vrstnega reda uporabe vseh postopkov, pripomočkov, natančnost pri 

postopkih in uporabi (ni površnosti);  

▪ TEMPO/DINAMIKA/HITROST – Opravljanje nalog v skladu s časovnimi normami (ali hitreje) ob 

upoštevanju kvalitete; 

▪ KONCENTRIRANOST/VZDRŢLJIVOST/VZTRAJNOST – usmerjenost na delovno nalogo, zunanji moteči 

dejavniki ne vplivajo na opravljanje naloge. 

 

 

• Področje: 

▪ Uporaba dokumentacije: 

• Kriterij (npr):  

▪ PRAVILNOST – pravilnost razumevanja in uporabe dokumentacije.  

 

• Področje: 

▪ Raba pripadajočega strokovno teoretičnega znanja 

• Kriterij (npr.):  

▪ STOPNJA USVOJENOSTI (TAKSONOMSKA STOPNJA) – koliko pozna, razume in/ali uporablja 

strokovno teoretično znanje, sposobnost povezovanja znanja z drugimi področji in vsebinami. 
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• Področje: 

▪ Raba pripadajočega splošno teoretičnega znanja 

• Kriterij (npr.):  

▪ STOPNJA USVOJENOSTI (TAKSONOMSKA STOPNJA) – koliko pozna, razume in/ali uporablja 

strokovno teoretično znanje, sposobnost povezovanja znanja z drugimi področji in vsebinami. 

 

• Področje: 

▪ Ukrepi za varno in zdravo opravljanje dela ter varstvo narave 

• Kriterij (npr.):  

▪ STOPNJA USVOJENOSTI – koliko pozna, razume in uporablja ukrepe za varstvo pri delu in varno opravljanje 

dela 

 

 

• Področje: 

▪ Podjetniško vedenje in spretnosti 

• Kriteriji (npr):  

▪ PROAKTIVNOST - Sposobnost videti delo in ga samoiniciativno opraviti, čeprav ni neposredno dodeljeno. 

Iskanje in predlaganje novih rešitev, produktov, moţnosti novih sodelovanj in povezovanj. Predlaga in/ali vnaša 

izboljšave v delovne procese. 

▪ ORGANIZIRANOST - Sposobnost planiranja in razdelitve zahtevnih nalog v enostavnejše, načrtovanje 

časovnih virov. Organizacija delovnega procesa z namenom racionalizacije.  

▪ UČINKOVITO REŠEVANJE PROBLEMOV - Sposobnost analiziranja stanja, diagnosticiranja,  predlaganje 

optimalne ustrezne rešitve in izvajanje aktivnosti. Odloča se na podlagi znanih dejstev in argumentov –izbira 

najboljše alternative; zmoţnost podajanja strokovnih argumentov za svoje odločitve; odločitve so optimalne za 

druţbo in sodelavce.  

• Področje 

▪ Razvoj in izpopolnjevanje 

• Kriteriji (npr.):  

▪ SAMOINICIATIVNOST/MOTIVIRANOST – pripravljenost za nenehno izpopolnjevanje lastnega znanja, 

samoiniciativno slednje aktualnim informacijam s področja, delitev znanja z drugimi udeleţenci. 
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• Področje 

▪ Socialne spretnosti 

• Kriteriji (npr.):  

▪ ZANESLJIVOST IN ODGOVORNOST - Dosledno drţanje dogovorov, pravil, obveznosti in prevzemanje 

odgovornosti za realizacijo le-teh. Sledenje dogovorjenim pravilom in postopkom; pravočasno in kakovostno 

opravljanje naloţenih nalog in njihovo dokumentiranje. 

▪ ODZIVNOST -  Se odziva hitro in primerno; odziv je učinkovit in konstruktiven. Pomaga na zahtevo; ponudi in 

sprejme pomoč; pripravljen je dodatno delati v neugodnem delovnem času; samoiniciativno se loti dodatnega 

dela; sam si najde in opravi delo, tudi če mu ni izrecno dodeljeno; sodeluje pri reševanju zapletov (nenadnih, 

nepričakovanih) in predlaga rešitve 

▪ TIMSKO DELO – Sposobnost sodelovanja z drugimi, prepoznavanje dobrih lastnosti v drugih in sprejemanje 

drugačnosti, zmoţnost vzpostavljanja identitete »mi«, izpolnjevanja obljub in zavez do drugih članov tima. 

▪ KRITIČNOST/SAMOKRITIČNOST – Ustrezno sprejemanje in podajanje kritike in pohvale v paketu z 

nagradami in sankcijami; prepoznavanje izstopajočih doseţkov, spremljanje in vrednotenje rezultatov dela 

drugih. 

 

 

 

4. korak: DOLOČANJE MINIMALNEGA (LAHKO TUDI MAKSIMALNEGA) STANDARDA ZNANJA GLEDE NA IZBRANI KRITERIJ 

NA DOLOČENEM PODROČJU. 

 

 

Opomba: kar je označeno z rdeče ni zahtevano za minimalni standard, vse ostalo je potrebno znanje za minimalni standard 

Področje Kriteriji O  p  i  s        d o s  e  ţ  k a 

Minimalni standard 

Razlaga pojmov 

Prepoznavanje 

stanja 

 

Pravilnost 

 

 

Dijak razloţi, kaj je okuţba: 

Okuţba je vdor mikroorganizmov v telo,  zadrţevanje in razmnoţevanje v telesu in 

povzročitev bolezni 

 

Dijak razloţi pojem bolnišnična okuţba: 
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Bolnišnične okuţbe nastanejo med bivanjem v bolnišnici, pri čemer znaki niso prisotni ob 

sprejemu in bolnik ni bil v inkubaciji.  

Znaki okuţbe se pojavijo tudi po odpustu iz bolnišnice. Največkrat so prizadeti teţko 

bolni in oslabeli bolniki. Lahko se pojavijo tudi pri zdravstvenih delavcih. 

 

Prepoznavanje 

stanja 

Ugotavljanje 

potreb 

 

Pravilnost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijak našteje vzroke bolnišničnih okuţb: 

 pomanjkljivo umivanje in razkuţevanje rok, 

 nepravilna uporaba osebne varovalne opreme, 

 pomanjkljivo čiščenje in razkuţevanje predmetov, prostorov, 

 zmanjšana odpornost ali imunost bolnika zaradi bolezni. Še posebno so ogroţeni 

starostniki, novorojenčki z nizko porodno teţo, bolniki, ki prejemajo 

kemoterapijo, ipd., 

 diagnostično terapevtski in negovalni postopki, kot so ţilni katetri, stalni urinski 

kateter, traheostoma in podobno, zvečujejo moţnost infekcije, 

 neupoštevanje pravil bolnišnične higiene… 

 

Dijak opiše načine prenosa okuţbe: 

 

NAČINI PRENOSA OKUŢBE 

 z dotikom ali kontaktom:  

 neposreden (z rokami osebja, pripomočki za nego)  

 posreden (s hrano, vodo, zdravili, kontaminirano površino ali predmetom)  

 po zraku  

 s krvjo ( npr. pri delu vbod z okuţeno iglo) 

 preko okuţenih prenašalcev  

 

Postopki dela 

 

Pravilnost 

 

Pri praktičnem pouku se 

ocenjuje tudi: 

 

Pravilnost 

Dijak našteje ukrepe za preprečevaje okuţb: 

 

 Umivanje in razkuţevanje rok ob stiku z bolnikom in njegovimi telesnimi 

tekočinami, izločki in iztrebki.  

 Zaščita poškodovane koţe rok z nepropustnim obliţem in uporabo rokavic. 

 Pravilna uporaba osebne varovalne opreme 
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Natančnost 

 

Tempo/dinamika/ hitrost 

 Upoštevanje pravil osebne higiene. 

 Čiščenje in/ali razkuţevanje pripomočkov za nego iz bolnikove okolice. 

 Pomembna sta pravilno rokovanje z umazanim perilom in njegov transport. 

Umazano bolniško perilo ne sme priti v stik z delovno obleko. Umazano perilo 

vedno odlagamo direktno v koš za umazano perilo in ga ne mečemo po tleh ali 

odlagamo kam drugam. 

 Pripomočkov za nego, posteljno perilo in drugih materialov, ki jih odlagamo nazaj 

v omaro, ne polagamo na bolniško posteljo. 

 Predmetov, ki prihajajo v stik s tlemi, ne smemo polagati na bolniško posteljo, 

npr. copat, bergel ipd. 

 Čiščenje, razkuţevanje in sterilizacija kontaminiranih pripomočkov po uporabi. 

 Sortiranje odpadkov in dekontaminacija kuţnih odpadkov. 

 Odlaganje ostrih predmetov v zbiralnike iz materiala, ki ga ni mogoče prebosti, in 

preprečevanje poškodb z njimi. 

 Izolacija okuţenih bolnikov. 

 Cepljenje proti okuţbam, za katere obstaja cepivo. 

 Strokovno izvajanje postopkov zdravstvene nege. 

 Evidenca bolnišničnih okuţb. 

 

Analiza učne 

situacije 

 

Razlaga pojmov 

Pravilnost  Dijak razloţi kaj pomenijo kratice MRSA in zakaj je MRSA nevarna: 

Meticilin rezistenten Stafilokok aureus  

 

Staphylococcus aureus je patogena bakterija, ki največkrat naseljuje nosno in ţrelno 

sluznico ter vlaţne in poraščene dele koţe (pazduha, dimlje, perianalni predel).  

 

Nevarna je zato, ker povzroča bolnišnične okuţbe ran, dihal, sečil in bolezenska stanja, ki 

ogroţajo ţivljenje.  

 

Razlaga pojmov: 

 

Kolonizacija 

Dekolonizacija 

Pravilnost   
Kakšna je razlika med kolonizacijo in okuţbo? 

O kolonizaciji govorimo takrat, ko je bakterija naseljena na koţi ali sluznicah 

posameznika in ne povzroča bolezni.  
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Kadar človek zaradi prisotnosti te bakterije dobi znake bolezni kot so: povišana telesna 

temperatura,  gnojni izcedek iz rane ali pljučnico, pa govorimo o okuţbi, ki jo je potrebno 

zdraviti. 

 

Dekolonizacija  

je odstranjevanje MRSA s telesa ali vsaj zmanjšanje njegove gostote na koţi in sluznicah. 

Odredi jo zdravnik. 

 

Izvedba  Prepoznavanje stanja 

Ugotavljanje potreb 

 

 

 

Kako se prenaša okuţba z MRSO? 

Prenos MRSA 

MRSA se prenaša predvsem v bolnišnicah preko rok in predmetov. 

Prenos MRSE: 

- do 90% z rokami zdravstvenega osebja 

- okoli 5% preko predmetov 

- 1% po zraku pri bolnikih z MRSO v dihalih 

 

MRSO ugotavljamo in dokazujemo z odvzemi brisov. 

 

 

Kateri bolniki so izpostavljeni okuţbi z MRSA? 

 

Dejavniki tveganja za kolonizacijo ali okuţbo z MRSO so: 

- predhodno in dolgotrajno bolnišnično zdravljenje, 

- vstavljeni ţilni katetri, urinski katetri, 

- razjede zaradi pritiska, 

- teţke osnovne bolezni, 

- predhodno zdravljenje z antibiotiki, 

- stik z osebo, ki je kolonizirana ali okuţena z MRSO, 

- zdravljenje v intenzivni enoti. 
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Ureditev po 

končanem delu 
Izvajanje   

Postopki dela 

 

 

S katerimi ukrepi preprečujemo prenos MRSA? 

 

UKREPI za PREPREČEVANJE prenosa MRSA: 

- dosledno upoštevanje ukrepov za preprečevanje bolnišničnih okuţb, 

- higiena rok: razkuţevanje, umivanje, uporaba zaščitnih rokavic, 

- izolacija (osamitev), 

- Po naročilu zdravnika izvajamo dekolonizacijo, 

- zdravljenje z izbranim antibiotikom. 

 

Izolacija 

ob kolonizaciji ali okuţbi pacienta kontaktno osamimo (preprečimo prenos MRSA na 

druge bolnike).  

 

Oblike izolacije: 

- Enoposteljna soba z lastnimi sanitarijami – najbolj primeren način izolacije 

- Kohortna izolacija: več bolnikov z isto okuţbo oz. kolonizacijo skupaj v sobi 

- Izolacijsko področje: če je v sobi več bolnikov, se loči izolacijsko področje s črto 

ali s predelno steno – ob tem je potrebno zagotoviti najmanj 1,5 m prostora od 

postelje, opreme in aparatur, ki pripadajo drugemu bolniku in v tem področju 

upoštevati izolacijske ukrepe – manj primeren način izolacije 

- Izolacijski oddelek – na odd. so samo bolniki z MRSA (uporabljajo v tujini, 

pomanjkljivosti, zato manj primeren) 

 

 Postopki dela 

 

Priprava prostora 

Vrata sobe morajo biti zaprta - na vratih napis: KONTAKTNA IZOLACIJA, ki 

opozarja zdravstvene delavce in obiskovalce o potrebnih ukrepih za preprečevanje 

prenosa MRSA. 

 

Bolnik v izolaciji sobe praviloma ne zapušča – sobo sme zapustiti le za nujne preiskave 

v spremstvu zdravstvenih delavcev. 
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Dokumentacija ne sme biti v bolniški sobi 

 Postopki dela 

 

Priprava izvajalca 

Higiena rok: velja za vse, ki vstopajo v izolacijsko sobo 

Roke razkuţujemo: 

- Po vsakem stiku z bolnikom in neposredno okolico 

- Preden zapustimo bolniško sobo 

- pred stikom z drugim bolnikom 

- Razkuţilo mora biti nameščeno čim bliţje izoliranemu bolniku 

 

PRAVILA: 

-       rok ne umivamo in razkuţujemo hkrati, ker se lahko razvije dermatitis, poleg tega mokre 

roke razredčijo alkohol, ki ni več zadosti učinkovit. Izjemoma umijemo in razkuţimo roke 

kadar so kontaminirane s krvjo ali blatom, razkuţilo nanesemo na popolnoma suhe roke. 

-        uporabljamo rokavice brez smukca, rokavice so lahko prepustne zato je potrebno 

razkuţevanje pred in po uporabi rokavic 

-        rokavice uporabljamo kjer se predvidi stik s krvjo ali telesnimi tekočinami 

-        razkuţilo nanašamo samo na vidno čiste roke 

 

Uporaba varovalne opreme – osebna zaščitna sredstva: 

Osebno zaščitno opremo si nadenemo pred vstopom v izolirno sobo! 

 

Zaščitne rokavice: so obvezne pri stiku z okuţenim delom telesa in izločki. Nikoli ne 

prehajamo iz okuţenega predela na druge predele z istimi rokavicami, temveč jih vedno 

zamenjamo! Pri menjavi rokavic razkuţimo roke! Isti par rokavic lahko uporabljamo do 

20 minut – če je poseg daljši, rokavice po tem času zamenjamo. 

 

Zaščitni predpasnik, plašč, haljo uporabljamo pri tesnem stiku z bolnikom, ko je moţna 

kontaminacija delovne obleke (urejanje postelje, posteljna kopel, urejanje poloţajev v 

postelji, preveza okuţene rane…) 

 

Zaščitna maska: nadenemo vedno pred vstopom v izolacijsko sobo, pri prevezi rane… 

Uporabi ustrezno varovalno opremo (rokavice, maska, zaščitni plašč) 

Umije, razkuţi roke 
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 Postopki dela 

 

Priprava pripomočkov 

Redno izvajamo čiščenje in razkuţevanje pripomočkov  

Pripomočke za izvajanje ZN, diagnostiko in terapijo imamo v bolnikovi sobi, samo za 

določenega bolnika 

– npr. pri merjenju RR priporočena uporaba manšet za enkratno uporabo, sicer pa 

redno razkuţevanje po vsaki uporabi z razkuţilom za površine, če je manšeta iz 

blaga – termodezinfekcija 

– pripomočkov ne odnašamo iz izolirne sobe 

– Material prinašamo v sobo sproti in  ne delamo zalog 

– Z negovalnimi vozički, ki jih uporabljamo na odd. ne smemo v izolacijsko sobo  

 

Čiščenje, razkuţevanje: 

- Vsakodnevno: čistimo, razkuţimo pripomočke, površine 

- ob odpustu: očistimo, razkuţimo vse pripomočke, posteljo, pritikline, površine 

(omare, stene, tla…)  

 

 Priprava pacienta Pacienta seznanimo z negovalno intervencijo (izvajanje dekolonizacije) in ga spodbudimo 

k sodelovanju. Kar lahko, naj  pacient naredi sam. 

Poskrbimo za zasebnost: namestimo zaščitno steno (zavesa, paravan). 

Namestimo ga v hrbtni poloţaj. Pred začetkom izvajanja posteljne kopeli in 

dekolonizacije na koţi ingvinalnega predela mu ponudimo posteljno posodo. 

 

 Izvedba postopka Pri pacientu z MRSA izvajamo dekolonizacijo glede na mesto okuţbe z MRSO. 

 

DEKOLONIZACIJA 

je odstranjevanje MRSA s telesa ali vsaj zmanjšanje njegove gostote na koţi in sluznicah. 

Odredi jo zdravnik. 

 

Dekolonizacija traja 5 dni in obsega naslednje postopke: 

- če je MRSA na koţi: umivanje telesa z antiseptičnim milom 1 krat dnevno, nega las in 

lasišča 3x v petdnevnem ciklusu, obvezno zadnji dan   
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- če je MRSA v sluznici ţrela in grla: grgranje ali ustna nega 3-krat dnevno po jedi z 

antiseptično raztopino  

- če je MRSA v nosni sluznici: vnašamo mazilo globoko v nosnici 3x dnevno 

- če je MRSA v rani: čistimo z ustrezno antiseptično raztopino 

- če je MRSA v aspiratu traheje: izvajamo inhalacije 

- če je MRSA ob ţilnem katetru, v hemokulturi: odstranimo kateter, izvajamo 

dekolonizacijo 

- če je MRSA v urinu ali črevesju zdravnik predpiše antibiotik po antibiogramu, 

odstranimo urinski kateter za  najmanj 24 ur po uvedbi terapije 

- če je MRSA v vagini, jo z irigatorjem 2-krat dnevno izpiramo z ustrezno raztopino 

Dekolonizacija traja 5 dni. Sledi jemanje brisov po 24 – 48 urah ( nos, ţrelo, pazduha in 

dimlje, tri dni v razmaku 24 ur).  

Če dekolonizacija ni bila uspešna postopek z enotedenskim premorom ponovimo. 

Da preprečimo ponovno kolonizacijo: 

- Vsakodnevna menjava posteljnega perila, piţame, brisač 

- Razkuţevanje bolnikovih osebnih medicinskih pripomočkov 

- Razkuţevanje bolnikove neposredne okolice 

 

Kontaktna izolacija je potrebna toliko časa, dokler ne dobimo treh zaporednih negativnih 

izvidov kuţnin na MRSA. Brise jemljemo v razmahu 1-2 dni. 

 

 Ureditev po opravljeni 

negovalni  

intervenciji 

 

Ureditev pripomočkov: 

Instrumenti  - po uporabi damo instrumente v razkuţilo za instrumente, pri razkuţevanju 

upoštevamo navodilo proizvajalca  

                     - nato jih mehanično očistimo, osušimo, naredimo sete in avtoklaviramo. 

  

Ostali predmeti (stetoskop, termometer, EKG elektrode...) razkuţimo jih z alkoholom, za 

to so zelo uporabni alkoholni robčki  
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Površine (pulti), zadostuje redno čiščenje s toplo vodo in detergentom, po kontaminaciji 

jih obrišemo s 70% alkoholom 

  

Pregledno mizo zaščitimo z rolo papirjem, ki ga za vsakim pacientom potegnem in 

odtrgamo. 

 

Ureditev pacienta: 

Pacienta uredi, ga namesti v udoben poloţaj. 

 

Ureditev prostora: 

pospravi pripomočke, prezrači prostor. 

 

Ureditev izvajalca: 

Izvajalec odstrani osebno varovalno 

opremo, razkuţi roke, dokumentira opravljeno delo 
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NAČRTOVANJE UČNE SITUACIJE 

 

  LIST ZA ANALIZO DELA – OSNOVA ZA PRIPRAVO NA  POUČEVANJE  

 

Izobraţevalni program:  ZDRAVSTVENA NEGA           L e t n i k :   1.  

 

Vsebinski sklop: Ţivljenjske aktivnosti in negovalne intervencije – Pomoč pacientu pri vzdrţevanju 

osebne higiene in  urejenosti Štev.ur za izvedbo: _4___      Učna situacija:  Posteljna kopel 

 

 

Učna situacija: 

Pacient je negiben, ne more vstati iz postelje. Lahko se samostojno obrača na levi in desni bok, potrebuje 

pomoč pri posedanju v postelji. Sam si lahko umije obraz, roke, deloma prsni koš. Pri izvajanju higiene 

ustne votline potrebuje pomoč. Ima zobno protezo. 

Naloga: Poskrbi za osebno higieno in urejenost pri pacientu. 

 

 

Učna situacija:  POSTILJANJE ZASEDENE POSTELJE  

Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali 

Postopki dela. 

Uporaba 

pripomočkov 

 

 

 

 

Pravilno oceni stanje, ugotovi potrebo po izvajanju posteljne kopeli glede na 

zdravstveno stanje pacienta 

Načrtuje svoje delo: pravilno pripravi potrebne pripomočke, pacienta, 

prostor, sebe za izvajanje posteljne kopeli 

Po pravilnem zaporedju, z varnim načinom dela in s primerno izrabo časa 

izvede posteljno kopel 

Uredi pacienta, pripomočke, prostor, sebe 

Poročanje o spremembah in dokumentiranje   

 

Uporaba negovalne 

dokumentacije 

Zdravstveno negovalna dokumentacija - beleţenje 

Pripadajoča 

strokovno 

teoretična znanja 

 

 

 Zaveda se pomena osebne higiene in vpliva urejenosti na dobro 

počutje pacienta 

 Poskrbi za zasebnost pacienta, zmanjša občutek sramu, neugodja pri 

izvajanju posteljne kopeli 

 Pozna pomen dotika v zdravstveni negi 

 Pozna zgradbo in funkcije koţe 

 Loči spremembe na koţi in vidnih sluznicah 

 Razloţi negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri 

ţivljenjski aktivnosti Skrb za osebno higieno in urejenost 

Upošteva ukrepe za preprečevanje okuţb pri izvajanju osebne higiene 

Ukrepi za varno in 

zdravo opravljanje 

dela ter varstvo 

okolja 

 Pozna in upošteva načela varnega dela pri izvajanju posteljne kopeli 

(varovanje hrbtenice, varnost pred padci, pravilni premiki, 

obračanje, dvigovanje bolnika) 

 Pozna in upošteva načela preprečevanja bolnišničnih okuţb 
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 Skrb za ustrezno mikroklimo (topel prostor med izvajanjem 

posteljne kopeli, prezračevanje prostora po opravljenem delu) 

Druge IKK 

 

 

 

 

Sporazumevalna: Pogovor s pacientom 

Estetska: umit, urejen pacient 

Varovanje zdravja: razkuţevanje rok, upoštevanje ukrepov za preprečevanje 

okuţbe,  pravilno rokovanje s čistimi in nečistimi pripomočki, varovanje 

hrbtenice 

Učenje učenja: pacienta pouči o pomenu in pravilnem izvajanju osebne 

higiene 

 

ČLENITEV DELA IN OPREDELITEV UČNIH KORAKOV ZA IZVEDBO UČNE ENOTE  

Učni korak 

K A J ? 

(postopki dela) 

Navodila za potek dela                                                      

K A K O ? 

(izvedba) 

Utemeljitev 

ZAKAJ  TAKO? 

(kvaliteta, varnost, ličnost, 

uspešnost) 

Ugotavljanje negovalnih 

potreb 

Dijak oceni stanje in ugotovi 

potrebo po izvajanju osebne 

higiene.  

Glede na pacientovo ovirano 

gibanje poskrbi za osebno higieno 

tako, da naredi posteljno kopel. 

Posteljno kopel se izvaja vsako 

jutro in po potrebi, npr. pri 

prekomernem znojenju. 

Zvečer naredimo osveţilno kopel.  

Postelja kopel vključuje: higieno 

ustne votline in zob, umivanje do 

pasu, nego nog in intimno nego. 

Poleg posteljne kopeli se večkrat 

dnevno izvaja: 

- Higiena ustne votline po 
vsakem obroku, 
pogosteje pri 
spremembah v ustni 
votlini.  

- Higiena rok  pred jedjo in 
po jedi, po odvajanju in 
po potrebi, če so roke 
vidno umazane. 

- Intimna nega po vsakem 
odvajanju in pri 
inkontinenci. 

 

Pri izvajanju osebne higiene je 

pomembno opazovanje sprememb 

Z umivanjem odstranjujemo 

izločke in umazanijo s koţe 

ter krepimo in utrjujemo 

koţo. Z vodo in mehaničnimi 

draţljaji pospešujemo 

prekrvavitev koţe. 

 Z osebno higieno in 

urejenostjo doseţemo boljše 

fizično in psihično počutje 

pacienta. 

 

Z opazovanjem koţe 

prepoznamo nepravilnosti in 

pravočasno ukrepamo, npr. 

preprečevanje razjede zaradi 

pritiska. Spremembe na koţi 

so lahko znak bolezni. 

 

Z uporabo negovalnih 

sredstev čistimo, 

prehranjujemo in zaščitimo 

koţo. 

 

 

 

 
Zakaj je 
pomembna 
osebna 
higiena?  
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na koţi in vidnih sluznicah. 

 

K osebni higieni spada tudi 

uporaba primernih negovalnih 

sredstev, s katerimi čistimo, 

prehranjujemo in zaščitimo koţo. 

Pomembno je tudi urejanje 

pričeske, brkov in brade pri 

moških, skrb za urejene nohte in 

primerna obleka ter obutev. 

 

Priprava pripomočkov – umivalnik, 

– enega ali dva vrča s toplo vodo, 

– tekoče milo, 

– umivalne krpice,  

– pribor za higieno ustne votline,  

– primerno kremo ali mleko za telo, 

– škarje, 

– glavnik, 

– nepremočljivo zaščito za posteljo, 

– rokavice, 

– koš za smeti, 

– dve brisači, 

– čisto osebno perilo, 

– čisto posteljno perilo, 

– koš za umazano perilo, 

– zaslon. 

  

Kvalitetno in primerno hitro 

opravljeno 

delo  

Pacientu ne povzročamo 

nepotrebnih neugodnih občutij, 

bolečin. 

 

 

Preprečevanje bolnišničnih okuţb, 

ker ne prehajamo od pacienta v 

druge prostore  

po pripomočke in podobno. 

Priprava izvajalca Primerna osebna urejenost, speti lasje, 

razkuţene roke. 

Po potrebi uporabi rokavice. Vedno jih 

uporabi pri izvajanju higiene ustne 

votline, intimni negi in pri spremembah 

na nogah. 

Preprečevanje bolnišničnih 

okuţb 

Pridobimo pacientovo 

zaupanje 

Preprečimo moţnost poškodbe  

pacienta (dolgi nohti, nakit) 

Priprava prostora – Poskrbimo za primerno topel 

prostor med 20°C in 22 °C). 

– Zapremo okna in vrata. 

– Namestimo zaslon (špansko steno 

ali paravan). 

 

Preprečimo, da bi pacienta pri 

umivanju zeblo ali da se prehladi. 

Poskrbimo za zasebnost. 

Priprava pacienta Pacienta seznanimo s postopkom Pacient mora biti seznanjen z 

namenom, postopkom oz. 
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dela in ga spodbudimo k 

sodelovanju. Kar lahko, naj  

pacient naredi sam. 

Poskrbimo za zasebnost: 

namestimo zaščitno steno (zavesa, 

paravan). 

Namestimo ga v hrbtni poloţaj. 

Pred začetkom izvajanja posteljne 

kopeli mu ponudimo posteljno 

posodo. 

 

 

dogajanji  

okoli njega zaradi psiholoških 

razlogov, zmanjšamo občutek 

nelagodja, sramu, strah, 

negotovost. 

Izvedba: Posteljna kopel Izvajalec si razkuţi roke 

Pacienta seznanimo s posegom in 

ga prosimo za sodelovanje. 

– Ves material pripeljemo v bliţino 

postelje. 

– Namestimo zaslon. 

– Posteljo naravnamo na primerno 

višino. 

– Iz zgornje rjuhe in odeje 

naredimo zaščito. 

– Namestimo nepremočljivo 

zaščito za posteljo. 

– Umivalnik, vrč, milo, krpice in 

brisačo poloţimo na razkuţeno 

posteljno mizico. 

– Umivamo s polivanjem krpice 

nad umivalnikom. 

– Eno krpico uporabimo za umivaje 

brez mila, drugo za miljenje. 

– Krpico redno spiramo in 

odlagamo na rob umivalnika. 

– Po uporabi jo odvrţemo v 

ledvičko ali koš. 

 

Vrstni red umivanja 

Pri izvajanju posteljne kopeli 

najprej naredimo higieno ustne 

Pravilno izvedena posteljna kopel, 

kjer pacientu zagotovimo varnost, 

poskrbimo za zasebnost. 

Skrb za lastno zdravje, varno delo 

Preprečevanje bolnišničnih okuţb 
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votline, nato umijemo obraz, 

vrat, prsni koš, hrbet, roke in 

noge. 

Nazadnje naredimo intimno 

nego. 

Vrstni red umivanja prilagodimo 

stanju pacienta. Če je pacient 

npr. odvajal blato, potem najprej 

opravimo intimno nego. 

Razkuţimo si roke. 

 

Opomba: če je potrebno lahko 

napišem natančno vrstni red 

umivanja, samo potem bo zelo 

obseţno. 

 

Ureditev po končanem opravilu Pacienta uredi, ga namesti v udoben 

poloţaj, pospravi pripomočke, uredi 

prostor. 

Razkuţi roke, dokumentira opravljeno 

delo 

Pripomočki so na svojem mestu, 

preprečevanje okuţb 

Z dokumentiranjem ovrednotimo 

lastno  

delo in zapišemo posebnosti (npr. 

spremembe na koţi ipd.)  

 

2. Korak  NAČRTOVANJE UČNE SITUACIJE (rezultat) 

 

• Program: ZDRAVSTVENA NEGA 

• Vsebinski sklop: Zdravstvena nega bolnika pri vzdrţevanju osebne higiene in urejenosti 

• Učna situacija (delovna naloga): Posteljna kopel  

• Znanja, spretnosti in veščine (širše kompetence) 

• Postopki dela: 

▪ Ugotavljanje negovalnih potreb 

▪ Načrtovanje 

▪ Priprava pripomočkov, prostora, izvajalca, bolnika 

▪ Izvedba 

▪ Ureditev po opravljeni zdravstveno negovalni intervenciji 

▪ Poročanje in dokumentiranje  

• Uporaba pripomočkov: 

– umivalnik, 

– enega ali dva vrča s toplo vodo, 

– tekoče milo, 

– umivalne krpice,  

– pribor za higieno ustne votline,  

– primerno kremo ali mleko za telo, 
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– škarje, 

– glavnik, 

– nepremočljivo zaščito za posteljo, 

– rokavice, 

– koš za smeti, 

– dve brisači, 

– čisto osebno perilo, 

– čisto posteljno perilo, 

– koš za umazano perilo, 

– zaslon. 

• Dokumentiranje: negovalna dokumentacija - Poročilo o  pacientu 

 

 

 

PRIPADAJOČA STROKOVNO TEORETIČNA ZNANJA 

• Anatomija in fiziologija 

▪ Zgradba, funkcija in delovanje koţe 

• Zdravstvena nega in prva pomoč 

▪ Pomen funkcije koţe, 

▪ Osebna higiena 

▪ Dotik 

▪ Negovalni problemi, cilji in negovalne intervencije pri ţivljenjski aktivnosti Skrb za 

osebno higieno in urejenost 

▪ Ustrezna dokumentacijo 

• VAROVANJE ZDRAVJA, VS Higiena  in mikrobiologija: okuţbe koţe, okuţbe ran 

• Varovanje zdravja, VS Vzgoja za zdravje: skrb za osebno higieno 

 

 

PRIPADAJOČA SPLOŠNO TEORETIČNA ZNANJA 

• Kemija:  

▪ Izdelava kreme za različne tipe koţe 

• Matematika:  

▪ Merske enote (liter) 

• Slovenščina:  

▪ Besedno in pisno izraţanje pojmov,  ki so povezani z osebno higieno 

• Angleščina:  

▪ Poišče besede, ki se nanašajo na pojme: koţa, osebna higiena in urejenost  

• Geografija:  

▪ Pomen osebne higiene v različnih kulturah 

▪ Odziv na pomoč pri izvajanju osebne higiene v različnih kulturah 

• Biologija  

▪ Zgradba in naloge koţe 
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INTEGRIRANE KLJUČNE KVALIFIKACIJE 

 

• Ukrepi za varno in zdravo opravljanje dela ter varstvo narave 

▪ Uporaba zaščitnih sredstev 

▪ Ravnanje z odpadnimi materiali 

• Podjetniško vedenje in spretnosti  

▪ Odzivnost 

▪ Ugotavljanje potrebe po izvajanju osebne higiene 

• Učiti se učiti - Razvoj in izpopolnjevanje 

▪ Spremljanje razvoja na področju izvajanja osebne higiene 

• Socialne spretnosti 

▪ Zanesljivost 

▪ Odgovornos 

• Komunikacijske spretnosti 

▪ Komunikacija s pacientom 

▪ Komunikacija s sodelavci in pomembnimi drugimi 

• Informacijsko-komunikacijska pismenost 

▪ Uporaba računalnika za dokumentiranje opravljene storitve 

▪ Uporaba računalnika za iskanje informacij v zvezi z osebno higieno, urejenostjo, 

spremembe na koţi 

 

 

 

 

2. korak: OPREDELITEV PODROČIJ PREVERJANJA IN OCENJEVANJA (IN DOLOČANJA 

MINIMALNEGA STANDARDA)  

 

 

• Struktura programov: 

▪ Postopki dela, uporaba pripomočkov, uporaba dokumentacije 

▪ Pripadajoče strokovno teoretično znanje 

▪ Pripadajoče splošno teoretično znanje 

▪ Integrirane ključne kvalifikacije  

▪ Ukrepi za varno in zdravo opravljanje dela ter varstvo narave 

▪ Podjetniško vedenje in spretnosti 

▪ Učiti se učiti - Razvoj in izpopolnjevanje 

▪ Socialne spretnosti 

▪ Komunikacijske spretnosti 

▪ Informacijsko-komunikacijska pismenost 
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3. korak: DOLOČITEV KRITERIJEV PREVERJANJA IN OCENJEVANJA (IN DOLOČANJA 

MINIMALNIH STANDARDOV) NA POSAMEZNIH PODROČJIH 

 

• Področje 

▪ Postopki dela in uporaba pripomočkov  

• Kriteriji (npr.): 

▪ PRAVILNOST – pravilnost izvajanja postopkov dela ter rabe pripomočkov; Aktivna 

zavzetost za zmanjševanje napak, ne ponavljanje večkrat istih napak. 

▪ NATANČNOST – Natančno upoštevanje vrstnega reda uporabe vseh postopkov, 

pripomočkov, natančnost pri postopkih in uporabi (ni površnosti);  

▪ TEMPO/DINAMIKA/HITROST – Opravljanje nalog v skladu s časovnimi 

normami (ali hitreje) ob upoštevanju kvalitete; 

▪ KONCENTRIRANOST/VZDRŢLJIVOST/VZTRAJNOST – usmerjenost na 

delovno nalogo, zunanji moteči dejavniki ne vplivajo na opravljanje naloge. 

 

 

• Področje: 

▪ Uporaba dokumentacije: 

• Kriterij (npr):  

▪ PRAVILNOST – pravilnost razumevanja in uporabe dokumentacije.  

 

• Področje: 

▪ Raba pripadajočega strokovno teoretičnega znanja 

• Kriterij (npr.):  

▪ STOPNJA USVOJENOSTI (TAKSONOMSKA STOPNJA) – koliko pozna, 

razume in/ali uporablja strokovno teoretično znanje, sposobnost povezovanja znanja z 

drugimi področji in vsebinami. 

 

• Področje: 

▪ Raba pripadajočega splošno teoretičnega znanja 

• Kriterij (npr.):  

▪ STOPNJA USVOJENOSTI (TAKSONOMSKA STOPNJA) – koliko pozna, 

razume in/ali uporablja strokovno teoretično znanje, sposobnost povezovanja znanja z 

drugimi področji in vsebinami. 

 

• Področje: 

▪ Ukrepi za varno in zdravo opravljanje dela ter varstvo narave 

• Kriterij (npr.):  

▪ STOPNJA USVOJENOSTI – koliko pozna, razume in uporablja ukrepe za varstvo 

pri delu in varno opravljanje dela 

 

• Področje: 

▪ Podjetniško vedenje in spretnosti 

• Kriteriji (npr):  
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▪ PROAKTIVNOST - Sposobnost videti delo in ga samoiniciativno opraviti, čeprav ni 

neposredno dodeljeno. Iskanje in predlaganje novih rešitev, produktov, moţnosti 

novih sodelovanj in povezovanj. Predlaga in/ali vnaša izboljšave v delovne procese. 

▪ ORGANIZIRANOST - Sposobnost planiranja in razdelitve zahtevnih nalog v 

enostavnejše, načrtovanje časovnih virov. Organizacija delovnega procesa z 

namenom racionalizacije.  

▪ UČINKOVITO REŠEVANJE PROBLEMOV - Sposobnost analiziranja stanja, 

diagnosticiranja,  predlaganje optimalne ustrezne rešitve in izvajanje aktivnosti. 

Odloča se na podlagi znanih dejstev in argumentov –izbira najboljše alternative; 

zmoţnost podajanja strokovnih argumentov za svoje odločitve; odločitve so 

optimalne za druţbo in sodelavce.  

• Področje 

▪ Razvoj in izpopolnjevanje 

• Kriteriji (npr.):  

▪ SAMOINICIATIVNOST/MOTIVIRANOST – pripravljenost za nenehno 

izpopolnjevanje lastnega znanja, samoiniciativno slednje aktualnim informacijam s 

področja, delitev znanja z drugimi udeleţenci. 

 

 

• Področje 

▪ Socialne spretnosti 

• Kriteriji (npr.):  

▪ ZANESLJIVOST IN ODGOVORNOST - Dosledno drţanje dogovorov, pravil, 

obveznosti in prevzemanje odgovornosti za realizacijo le-teh. Sledenje dogovorjenim 

pravilom in postopkom; pravočasno in kakovostno opravljanje naloţenih nalog in 

njihovo dokumentiranje. 

▪ ODZIVNOST -  Se odziva hitro in primerno; odziv je učinkovit in konstruktiven. 

Pomaga na zahtevo; ponudi in sprejme pomoč; pripravljen je dodatno delati v 

neugodnem delovnem času; samoiniciativno se loti dodatnega dela; sam si najde in 

opravi delo, tudi če mu ni izrecno dodeljeno; sodeluje pri reševanju zapletov 

(nenadnih, nepričakovanih) in predlaga rešitve 

▪ TIMSKO DELO – Sposobnost sodelovanja z drugimi, prepoznavanje dobrih 

lastnosti v drugih in sprejemanje drugačnosti, zmoţnost vzpostavljanja identitete 

»mi«, izpolnjevanja obljub in zavez do drugih članov tima. 

▪ KRITIČNOST/SAMOKRITIČNOST – Ustrezno sprejemanje in podajanje kritike 

in pohvale v paketu z nagradami in sankcijami; prepoznavanje izstopajočih doseţkov, 

spremljanje in vrednotenje rezultatov dela drugih. 

 

 

 

4. korak: DOLOČANJE MINIMALNEGA (LAHKO TUDI MAKSIMALNEGA) STANDARDA ZNANJA 

GLEDE NA IZBRANI KRITERIJ NA DOLOČENEM PODROČJU. 

 

 

Področje Kriteriji O  p  i  s        d o s  e  ţ  k a 
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Minimalni standard 

Postopki dela. 

Uporaba 

pripomočkov 

 

 

Pravilnost 

 

Natančnost 

 

Tempo/dinamika/ 

hitrost 

Pravilno oceni stanje, ugotovi potrebo po izvajanju 

posteljne kopeli glede na zdravstveno stanje pacienta 

Pravilno pripravi potrebne pripomočke, pacienta, 

prostor, sebe za izvajanje posteljne kopeli 

Po pravilnem zaporedju, z varnim načinom dela in s 

primerno izrabo časa izvede posteljno kopel 

Uredi pacienta, pripomočke, prostor, sebe 
 

 

 

Uporaba negovalne 

dokumentacije 

Pravilnost  

Pravilno dokumentira opravljeno delo v zdravstveno 

negovalno dokumentacijo 

 

Pripadajoča 

strokovno teoretična 

znanja 

 

Stopnja usvojenosti  Zaveda se pomena osebne higiene in vpliva 

urejenosti na dobro počutje pacienta 

 Poskrbi za zasebnost pacienta, zmanjša 

občutek sramu, neugodja pri izvajanju 

posteljne kopeli 

 Pozna pomen dotika v zdravstveni negi 

 Pozna zgradbo in funkcije koţe 

 Loči spremembe na koţi in vidnih sluznicah 

 Razloţi negovalne probleme, cilje in 

negovalne intervencije pri ţivljenjski 

aktivnosti Skrb za osebno higieno in urejenost 

 Upošteva ukrepe za preprečevanje okuţb pri 

izvajanju osebne higiene 

Ukrepi za varno in 

zdravo opravljanje 

dela ter varstvo 

okolja 

 

Stopnja usvojenosti  Pozna in upošteva načela varnega dela pri 

izvajanju posteljne kopeli (varovanje 

hrbtenice, varnost pred padci, pravilni premiki, 

obračanje, dvigovanje bolnika) 

 Pozna in upošteva načela preprečevanja 

bolnišničnih okuţb 

 Skrb za ustrezno mikroklimo (topel prostor 

med izvajanjem posteljne kopeli, 

prezračevanje prostora po opravljenem delu) 

Druge IKK 

 

 

 

 

 

 Sporazumevalna: Pogovor s pacientom 

Estetska: umit, urejen pacient 

Varovanje zdravja: razkuţevanje rok, upoštevanje 

ukrepov za preprečevanje okuţbe,  pravilno rokovanje 

s čistimi in nečistimi pripomočki, varovanje hrbtenice 

Učenje učenja: pacienta pouči o pomenu in pravilnem 

izvajanju osebne higiene 
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Opomba: kar je označeno z rdeče ni zahtevano za minimalni standard, vse ostalo je potrebno znanje 

za minimalni standard 

Področje Kriteriji O  p  i  s        d o s  e  ţ  k a 

Minimalni standard 

Postopki dela. 

Uporaba 

pripomočkov 

 

 

Pravilnost 

 

Natančnost 

 

Tempo/dinamika/ 

hitrost 

Pravilno oceni stanje, ugotovi potrebo po izvajanju 

posteljne kopeli glede na zdravstveno stanje pacienta 

Pravilno pripravi potrebne pripomočke, pacienta, 

prostor, sebe za izvajanje posteljne kopeli 

Po pravilnem zaporedju, z varnim načinom dela in s 

primerno izrabo časa izvede posteljno kopel 

Uredi pacienta, pripomočke, prostor, sebe 
 

 

 

Ugotavljanje 

potreb 

Pravilnost  Dijak oceni stanje in ugotovi potrebo po izvajanju 

osebne higiene.  

Glede na pacientovo ovirano gibanje poskrbi za 

osebno higieno tako, da naredi posteljno kopel. 

 

Priprava 

pripomočkov 

 

 

Pravilnost  Pripomočki: 

– umivalnik, 

– enega ali dva vrča s toplo vodo, 

– tekoče milo, 

– umivalne krpice,  

– pribor za higieno ustne votline,  

– primerno kremo ali mleko za telo, 

– škarje, 

– glavnik, 

– nepremočljivo zaščito za posteljo, 

– rokavice, 

– koš za smeti, 

– dve brisači, 

– čisto osebno perilo, 

– čisto posteljno perilo, 

– koš za umazano perilo, 

– zaslon. 

 

Priprava pacienta Pravilnost  Pacienta seznanimo s postopkom dela in ga 

spodbudimo k sodelovanju. Kar lahko, naj  pacient 

naredi sam. 

Poskrbimo za zasebnost: namestimo zaščitno steno 

(zavesa, paravan). 
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Namestimo ga v hrbtni poloţaj. Pred začetkom 

izvajanja posteljne kopeli mu ponudimo posteljno 

posodo. 

 

Priprava prostora Pravilnost  – Poskrbimo za primerno topel prostor med 20°C in 

22 °C). 

– Zapremo okna in vrata. 

– Namestimo zaslon (špansko steno ali paravan 

Priprava izvajalca Pravilnost 

Natančnost 

 

Primerna osebna urejenost, speti lasje, razkuţene roke. 

Po potrebi uporabi rokavice. Vedno jih uporabi pri 

izvajanju higiene ustne votline, intimni negi in pri 

spremembah na nogah. 

Pri higieni ustne votline uporabi tudi zaščitno masko. 

Izvedba  Pravilnost 

 

Natančnost 

 

Tempo/dinamika/ 

hitrost 

Izvajalec si razkuţi roke 

Pacienta seznani s posegom in ga prosi za 

sodelovanje. 

– Ves material pripelje v bliţino postelje. 

– Namesti zaslon. 

– Posteljo naravna na primerno višino. 

– Iz zgornje rjuhe in odeje naredi zaščito. 

– Namesti nepremočljivo zaščito za posteljo. 

– Umiva s polivanjem krpice nad umivalnikom. 

– Eno umivalno krpico uporabi za umivaje brez mila, 

drugo za miljenje. 

– Krpico redno spira. 

– Po uporabi jo odvrţe v ledvičko ali koš. 

 

Vrstni red umivanja 

Pri izvajanju posteljne kopeli najprej naredi 

higieno ustne votline. 

Pozoren je na zobno protezo, če jo ima pacient. 

 

Pravilno zaporedje umivanja: 

Umivanje obraza: 

Obraz in ušesa umiva brez mila. 

– Pod glavo namesti nepremočljivo zaščito za 

posteljo. 

– Oči umiva od zunanjega kota proti notranjemu. 

– V dolgih potegljajih umije čelo, lice in brado. 



 

 87 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

– Umije predel okrog ust in nosu. 

– Uho umiva najprej za uhljem, nato umije uhelj in 

zunanji sluhovod. 

– Krpico ves čas dobro splakuje. 

– Koţo na obrazu namaţe s primerno kremo. 

- S kroţnimi gibi ovlaţi, namili in splakne vrat. 

– Nepremočljivo zaščito za posteljo premakne pod 

hrbet. 

– Odejo odgrne do pasu. 

– Pacientu sleče zgornji del piţame. 

– Pri moškem umiva prsni koš s potezami v obliki 

osmice. Začenja od prsnih bradavic navzven, z vedno 

večjimi osmicami čez celotni prsni koš do ramen. 

– Pri ţeni umije dojko od bradavice navzven v 

kroţnih potegih in zelo skrbno v gubah pod dojko. Pri 

tem obzirno podrţimo dojko z drugo roko, na katero 

smo si nadeli suho umivalno krpico (dojke se ne 

dotikamo z golo roko!). 

– Trebuh umivamo prečno ali kroţno v smeri urinega 

kazalca; skrbno umijemo popek. 

– Po istem vrstnem redu ovlaţimo, milimo, 

splakujemo in skrbno obrišemo koţo. 

– Koţo namaţemo z mlekom za telo ali drugo 

primerno kremo. 

– Pacienta pokrijemo. 

 

Umivanje hrbta 

– Pacienta obrne na bok; lahko se tudi usede v 

postelji. 

– Slabotnega pacienta ob trebuhu podpremo z blazino. 

– Odgrne hrbet in poravna odejo tako, da so drugi deli 

telesa pokriti. 

– Hrbet ovlaţi, namili, splakuje in briše z dolgimi 

potegljaji ob hrbtenici navzgor in preko lopatic 

navzdol. 

– Hrbet namaţe s primerno kremo. 

– Pacientu obleče zgornji del piţame in ga pokrije. 

 

Umivanje rok 
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– Pacient leţi na hrbtu. 

– Pod roko namesti nepremočljivo podlogo. 

– Najprej kroţno umije zapestje, nato podlaket v 

dolgih potegljajih, kroţno umije komolec, v dolgih 

potegljajih nadlaket, ramo in na koncu skrbno umije 

področje pod pazduho. 

– Ovlaţi, namili, splakuje in briše po enakem vrstnem 

redu. 

– Z umivalno krpico umije roko: hrbtišče roke, prste, 

skrbno področje med prsti in dlan. 

– Ovlaţi, namili, splakuje in briše po enakem vrstnem 

redu. Skrbno obrišemo koţo med prsti.  

 

Umivanje nog 

- Posteljo zaščiti z nepremočljivo 

podlogo, iz zgornje posteljnine naredi 

zaščito in odkrije nogo, ki jo bo umival. 

- Kadar opazi spremembe na nogah ali 

če ima pacient glivično obolenje nog, 

ranice ipd., si nadene rokavice. 

- Pacient rahlo skrči nogo v kolenu. 

- Z umivalno krpico začne umivati 

gleženj s krožnimi potegi, nadaljuje z 

dolgimi potegi do kolena. 

- Koleno umije s krožnimi potegi. 

- Od kolena umiva nogo z dolgimi potegi 

do dimelj. 

- Po istem vrstnem redu nogo ovlaži, 

namili, speremo in  obriše. 

- Z namiljeno krpico umije nart, prste, 

skrbno umije površino med prsti, 

podplat in peto. 

- Po istem vrstnem redu stopalo ovlaži, 

namili, splakne in ga skrbno obriše. 

- Če so prsti na nogah deformirani, 

stisnjeni drug ob drugega, predel med 
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prsti na nogah mili, splakuje in briše z 

zloženci iz gaze. 

- Po potrebi postriže in očisti nohte. 

- Trdo kožo odstrani s posebnim 

strgalom. 

- Noge namaže s primerno kremo. 

- Razkuži si roke. 

 

Intimna nega 

– Pacienta seznani s postopkom intimne nege. 

– Prosi ga za sodelovanje, kar lahko, naj pacient 

naredi sam. 

– Pod zadnjico namesti nepremočljivo zaščito za 

posteljo. 

–Pacienta namesti v primeren poloţaj: leţi na hrbtu, 

noge skrči in razpre (ginekološki poloţaj). Z zgornjo 

posteljnino naredi zaščito od kolen proti vznoţju. Od 

pasu do kolen zaščiti pacienta z večjo brisačo.  

 

Intimna nega pri ţeni 

– Izvajalec si nadene rokavice in vzame umivalno 

krpico. 

– Pomočnik nad umivalnikom vliva vodo iz vrča na 

umivalno krpico in doda milo za intimno nego. 

– Najprej umije nadsramje, nato dimeljski gubi. 

– Z eno roko razpre sramne ustnice, z drugo roko z 

enkratnimi potegljaji od spredaj navzad dobro umije 

spolovilo.  

– Ves čas temeljito splakuje in obrača umivalno 

krpico. 

– Po istem vrstnem redu ovlaţi, namili, splakne in 

skrbno obriše spolovilo. 

– Pacientko obrne na bok. 

– Vzame novo umivalno krpico, s katero najprej umije 

glutealne mišice, perianalni predel in nazadnje predel 

okrog zadnjika (anusa). 

– Po istem vrstnem redu ovlaţi, namili, splakne in 
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skrbno obriše umiti predel. 

 

 

Intimna nega pri moškem 

– Izvajalec umije nadsramje in dimeljski gubi. 

– Pri umivanju penisa je pomembno, da se pomakne 

koţica preko glavice penisa navzdol in temeljito umije 

glavico penisa. 

– Skrbno umije moda in koţne gube. 

– Po istem vrstnem redu intimni predel ovlaţi, namili, 

splakne in obriše. 

– Nadaljnji potek izvajanja intimne nege pri moškem 

je enak kot pri ţeni. 

 

 

 

Vrstni red umivanja prilagodimo stanju pacienta. 

Če je pacient npr. odvajal blato, potem najprej 

opravimo intimno nego. 

 

Izvajalec si razkuţi roke. 

 

Ureditev po 

končanem delu 

Pravilnost 

 

Natančnost 

 

UREDITEV PACIENTA 

– Pacienta obleče. 

– Nato ga počeše, lahko tudi naliči, če to dopušča 

zdravstveno stanje. 

– Uredi posteljo in ga namesti v udoben poloţaj. 

 

UREDITEV PRIPOMOČKOV 

– Umivalnik in vrč očisti ter ju razkuţi. 

– Pripomočke za enkratno uporabo zavrţe. 

– Pripomočke pospravi na svoje mesto. 

– Očisti in razkuţi posteljno mizico in voziček za 

nego. 

 

UREDITEV PROSTORA 

Pospravi in uredi okolico pacienta in sobo prezrači. 

 

UREDITEV IZVAJALCA 
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– Umije si roke in jih razkuţi. 

– Zabeleţi opravljeno delo. 

 

   

 

 

 

ZOBRAŢEVALNI PROGRAM (IP) 

ZDRAVSTVENA NEGA 

Oznaka vsebinskega sklopa (VS): PZN 

Naziv poklicne izobrazbe: Srednja 

medicinska sestra, zdravstvenik 

Oznaka učnega sklopa (US): POSTELJNA 

KOPEL 

 

Naziv vsebinskega sklopa (VS): Ţivljenjske 

aktivnosti in negovalne intervencije 

Število ur za izvedbo Letnik šolanja: 

 

1. 

Naziv učnega sklopa (US): Skrb za 
osebno higieno in urejenost 

učnega sklopa: 4 ure  

CILJI (informativni, formativni in socializacijski) dijak/dijakinja: 

 opiše  pomen osebne higiene in urejenosti  

 razloţi naloge koţe 

 razlikuje spremembe na koţi in vidnih sluznicah 

 razloţi  negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri ţivljenjski aktivnosti Skrb 

za osebno higieno in urejenost 

 loči načine izvajanja osebne higiene pri gibljivem in negibljivem pacientu 

 izbere ustrezen način izvajanja osebne higiene glede na pacientovo zdravstveno stanje 

 izvede posteljno kopel 

 

Sestava učnega 

sklopa (US) – 

(postopki dela): 

Ocenjeni čas 

(v minutah): 

Orodja, stroji, 

naprave in pd.: 

Gradiva Tehn. tehnološka 

dokumentacija 

 

- Ugotavljanje 

negovalnih 

potreb 

- načrtovanje 

- izvajanje 

negovalnih 

intervencij 

- poročanje in 

dokumentiranje   

 

 

 

 

60 min - umivalnik, 

– vrč s toplo vodo, 

– tekoče milo, 

– umivalne krpice,  

– pribor za higieno 

ustne votline,  

– primerno kremo ali 

mleko za telo, 

– škarje, 

– glavnik, 

– nepremočljivo 

zaščito za posteljo, 

Učbenik 

Zdravstven

a nega 1 

Negovalna 

dokumentacija: 

Poročilo o bolniku 
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– rokavice, 

– koš za smeti, 

– dve brisači, 

– čisto osebno perilo, 

– čisto posteljno 

perilo, 

– koš za umazano 

perilo, 

– zaslon. 

 

Sklop uporabnih spretnosti (SUS), veščine, ki jih mora dijak/vajenec obvladati: 

Prilagajanje različnim razmeram 

Opazovanje, prepoznavanje stanja in odstopanj od normalnega stanja 

Zanesljivost 

Odgovornost, natančnost 

Komunikacija s pacientom 

Proaktivnost  

 

Tehn.- tehnološke informacije (TTI), pripadajoča strokovna oziroma poklicna znanja: 

To ne vem, če sem točno zadela 

 pozna pomen osebne higiene in urejenosti za pacienta in zdravljenje 

 prepozna spremembe na koţi in vidnih sluznicah 

 razloţi  negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri ţivljenjski aktivnosti Skrb 

za osebno higieno in urejenost 

 loči načine izvajanja osebne higiene pri gibljivem in negibljivem pacientu 

 izbere ustrezen način izvajanja osebne higiene glede na pacientovo zdravstveno stanje 

 izvede posteljno kopel 

 

Ukrepi za varno in zdravo delo, varstvo okolja za dijaka/vajenca: 

 

 ustrezno opremljena strokovna učilnica s potrebnimi pripomočki 

 razkuţilo za roke, osebna varovalna oprema (rokavice, maska) 

 upoštevanje načel varnega dela, pravilna poraba osebne varovalne opreme 

 dijak pozna in upošteva načela preprečevanja bolnišničnih okuţb 

 

Viri (učbeniki, priročniki, prospekti,…): Kraj in datum: Ljubljana, junij 2009 

Načrt ocenjevanja znanja, CPI avgust 2007 

Interno gradivo – delovni listi prof. V. 

Milekšič 

Izdelal(i): Alojzija Fink, Olga Štancar, Jernej 

Klemen 

 Opombe (napotila, zveze): 
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NAČRTOVANJE UČNE SITUACIJE ZN ortopedskega bolnika 

  LIST ZA ANALIZO DELA – OSNOVA ZA PRIPRAVO NA  POUČEVANJE  

 

Izobraţevalni program:  ZDRAVSTVENA NEGA           L e t n i k :   4.  

Vsebinski sklop: Ţivljenjske aktivnosti in negovalne intervencije – ţivljenjske aktivnosti, dgn-th 

postopki in posegi, ZN pri različnih bolezenskih stanjih, prva pomoč in nujna medicinska pomoč, fizika v 

zdravstveni negi. 

Štev.ur za izvedbo: 1      Učna situacija:  ZN ortopedskega bolnika 

 

Učna situacija: 

Gospa J. M. je stara 67 let. Ţivi sama in tudi zase skrbi sama. Ima DM tip 2. KS si kontrolira 2 krat 

dnevno. Uravnava ga z ustrezno hrano, vsakodnevno hojo in insulinom zjutraj in zvečer. Ob tem 

reţimu je bil KS urejen. Prvič je bila na operativnem posegu pred 9 leti. Takrat so ji zaradi 

degenerativnih sprememb zamenjali levi kolk. Po operativnem posegu se je počutila dobro, s kolčno 

endoprotezo ni imela teţav. Desni kolk je bil zdrav in normalno gibljiv. V tem času se je pojavila 

tudi overflow inkontinenca, zato je gospa uporabljala plenične predloge. Pred pribliţno 4 meseci je 

postala pozorna na bolečino na operiranem kolku, ki se je pojavljala pri obremenitvi. Zdravnik je pri 

pregledu ugotovil omajanje endoproteze, zato je predlagal ponovni poseg. Sedaj je gospa 

hospitalizirana. Operirana je bila pred 8 dnevi. Rana je zašita s sponkami. Je aseptična, celi se per 

primam. Kljub temu je celjenje slabše, počasnejše, kot bi sicer pričakovali  po 8 dneh. Gospa je 

pokretna, pri hoji si pomaga z berglami. Za osebno higieno poskrbi sama, negovalno osebje poskrbi 

za umivanje hrbta in nog ter anogenitalno nego. Zaradi slabše pokretnosti in prej omenjene overflow 

inkontinence ima vstavljen urinski kateter. KS v tem času ni urejen in precej niha. Bolnica si insulin 

po posvetu z osebjem aplicira sama. 2 krat dnevno ima fizioterapijo, ki ji povzroča bolečine in jo 

izčrpa. Zaradi teţav, ki jih je imela v področju trebuha dan nazaj, ima danes na programu UZ 

abdomna. Gospa je komunikativna in sodeluje pri zdravljenju. Po odstranitvi šivov bo odšla domov, 

kjer bo zase skrbela sama. 

 

Izmerjene VF: D: 18/min 

                        RR: 155/85 mm/Hg 

                        P: 78/min 

                        TT(A): 36,8o C 

                        TT(R): 37,4o C 

 
Predpisana terapija: Mixtard 30 16 IE sc zjutraj 

                                   Mixtard 30 20 IE sc zvečer 

                                   Cefamezin 2g iv/24 

                                   0,9% NaCl 100 ml iv/24 

                                   Fraxiparine 0,6 ml sc/24 

                                   Voltaren 75 mg im/pp 

                                   Enap H 1tbl zjutraj  

 

Vrednost KS na tešče: 7,2 mmol/l 
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Razmislite: 

1. Razložite omenjeno degenerativno obolenje pri bolnici J.M.  

2. Ovrednotite izmerjene vitalne funkcije. Glede na izmerjene vrednosti 

poiščite ustrezno predpisano terapijo in jo razložite.  

3. Razložite izvedbo ZN pri aktivnosti gibanja in ustrezni legi ter osebni 

higieni in urejenosti pri bolnici J. M. 

4. Razložite vrsto inkontinence, ki se je že pred leti pojavila pri bolnici J. 

M. in razmislite o aktivnostih ZN pri bolnici J. M. zaradi vstavljenega 

urinskega katetra.  

5. Razložite vlogo SMS/SZ pri pripravi bolnice J. M. na UZ abdomna. 
6. Pojasnite, do kakšnih zapletov lahko privede sladkorna bolezen in 

ugotovite, kateri od teh zapletov so prisotni pri bolnici J. M.  

7. Pojasnite predpisano terapijo za zdravljenje sladkorne bolezni in 

ugotovite ustreznost aplikacije inzulina glede na UZ preiskavo.  

8. Razložite pomen in posebnosti aplikacije predpisane protibolečinske 

in antikoagulantne terapije pri bolnici.  

9. Razložite zdravstveno vzgojno delo pri gospe J. M. pred odhodom 

domov.  

 

 
 

 

 

Učna situacija:  ZN ortopedskega bolnika 

Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali 

Prepoznavanje 

stanja  

 

Ugotavljanje potreb 

 

Postopki dela 

 

Dijak pravilno oceni stanje – ZN ortopedskega bolnika. 

 

 

Ugotovi potrebe po izvajanju negovalnih intervencij pri ZN ortopedskega 

bolnika. 
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Uporaba 

pripomočkov 

 

 

Načrtuje ter izvaja svoje delo: izvaja pomoč pri ţivljenjskih aktivnostih ter 

dgn-th postopkih in posegih.  

 

 

Pravilno pripravi potrebne pripomočke. 

Po pravilnem zaporedju, z varnim načinom dela in s primerno izrabo časa 

izvaja negovalne intervencije ter pravilno uporablja osebno varovalno 

opremo. 

Uporaba negovalne 

dokumentacije 

Zdravstveno negovalna dokumentacija – pravilno razbere podatke o bolniku 

in njegovem zdravstvenem stanju, beleţi izmerjene VF, beleţi aplikacijo per 

os, im in sc  th, beleţi obliko pomoči pri zagotavljanju ţivljenjskih 

aktivnostih, beleţi količino izločenega urina, beleţi druge negovalne 

intervencije in opaţanja o zdravstvenem stanju pacienta. 

Pripadajoča 

strokovno 

teoretična znanja 

 

 

• Zdravstvena nega  

• Anatomija in fiziologija 

• Varovanje zdravja 

• Kakovost v zdravstveni negi 

 

Ukrepi za varno in 

zdravo opravljanje 

dela ter varstvo 

okolja 

 Pozna in upošteva načela varnega dela pri izvajanju negovalnih 

intervencij 

 Pozna in upošteva načela preprečevanja bolnišničnih okuţb 

 Pravilno rokuje z odpadki in jih odlaga na ustrezno mesto 

 

Druge IKK 

 

 

 

 

Sporazumevalna: Pogovor s pacientom 

Estetska: urejen zdravstveni delavec (speti lasje, brez nakita, kratki nohti…) 

Varovanje zdravja: razkuţevanje rok, upoštevanje ukrepov za preprečevanje 

okuţbe,  pravilno rokovanje s čistimi in nečistimi pripomočki. 

Učenje učenja: pacienta pouči o pomenu in pravilnem izvajanju osebne 

higiene, pravilni prehrani, gibanju in vzdrţevanju primerne telesne teţe, 

redne kontrole KS in aplikaciji inzulina.  

Socialna kompetenca: je strpen, ustvarja zaupanje in sočustvovanje, 

obvladuje stres in frustracije ter to izraziti na konstruktiven način, razlikuje 

med zasebnim in poklicnim ţivljenjem, spoštuje različnost in soljudi ter je 

pripravljen premagovati predsodke in sklepati kompromise. 

 

 

 

ČLENITEV DELA IN OPREDELITEV UČNIH KORAKOV ZA IZVEDBO UČNE ENOTE  

 

Učni korak 

K A J ? 

(postopki dela) 

Navodila za potek dela                                                      

K A K O ? 

(izvedba) 

Utemeljitev 

ZAKAJ  TAKO? 

(kvaliteta, varnost, 

uspešnost) 
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Razlaga diagnoze 

Prepoznavanje stanja 

 

Pravilno razbere podarke o 

bolnikovem zdravstvenem stanju in jih 

razume, prepoznava in povezava 

degenerativnega obolenja s 

spremembami v starosti, prepoznana 

oblika obolenja (artroza) predvsem na 

velikih sklepih. 

 

 

Za razumevanje 

učne snovi  je 

potrebno razloţiti 

strokovne izraze, 

jih razumeti in 

podati osnovna 

znanja. 

 

Prepoznavanje stanja 

Ugotavljanje potreb 

Postopki dela 

 

 

Pozna referenčne vrednosti izmerjenih 

vitalnih znakov, prepoznava 

odstopanja pri RR, komentira 

izmerjeno TT(R); prepozna Enap H 

kot antihipertenziv v obliki tablete, 

razloţi količino, čas in način 

aplikacije.  

 

Prepreči 

hipertenzivno krizo, 

pozna zdravila, ki 

zniţujejo RR, 

pozna pravilen in 

varen način 

razdeljevanja 

zdravil, na podlagi 

vrednosti TT(R) 

zna presoditi o 

grozečih obolenjih 

v področju 

abdomna.  

 

 

Prepoznavanje stanja 

Ugotavljanje potreb 

Postopki dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvaja ukrepe za preprečevanje 

embolije in trombembolije, 

preventivno kompresijsko povijanje 

nog, kje, kdaj, kako ter opazovanje 

temperature in barve nohtov na nogah; 

pravilno vstajanje s postelje (desna 

stran), primerna višina postelje, bergle 

na dosegu, nedrseča obutev, kolesca 

postelje obrnjena navznoter, zavrta 

postelja, suha tla, primerno 

nastavljena višina stola pred 

umivalnikom ali pod tušem, pravilno 

nameščanje v posteljo (leva stran); 

priprava pripomočkov za osebno 

higieno ob umivalniku, spodbuda pri 

osebni higieni, pomoč pri umivanju 

hrbta, nog ter poostrena anogenitalna 

nega zaradi urinskega katetra, 

umivanje nog v postelji ali tuširanje s 

povitimi nogami. 

 

Zaveda se 

nevarnosti 

komplikacij po 

operativnem 

posegu, pozna 

ukrepe in jih izvaja.   
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Prepoznavanje stanja 

Ugotavljanje potreb 

Postopki dela 

 

Prepozna uhajanje urina po kapljicah, 

stanje poveţe tudi z motnjo v prenosu 

ţivčnih impulzov pri sladkornih 

bolnikih. Opazuje urin v smislu vonja, 

primesi, količine, barve; prazni in 

menjava urinsko vrečko, ustrezno 

namešča  urinsko vrečko (pod nivojem 

mehurja) in izvodilo (zavito nazaj) ter 

dokumentira diurezo in ostale podatke 

na TL, NL in v raportni zvezek. 

 

 

Povezuje znanje. 

Zaveda se pomena 

ZN bolnika z 

vstavljenim trajnim 

urinskim katetrom. 

 

Ugotavljanje potreb 

Postopki dela 

 

Psihično in fizično pripravi bolnico na 

preiskavo, ostane tešča, pripravi 

ustrezno dokumentacijo, transport, po 

potrebi priprava bolnice na pregledni 

mizi, mazanje predela trebuha z 

gelom, oskrba po posegu, transport ter 

skrb za izvide. 

 

 

Pozna vlogo 

SMS/SZ pri dgn-th 

posegih. 

Prepoznavanje stanja 

 

Prepozna hipoglikemijo, 

hiperglikemijo, nevropatije (motnje 

oţivčenja mehurja, motnje 

senzibilitete), mikroangiopatije 

(diabetična retinopatija in nefropatija), 

makroangiopatije (ateroskleroza, 

diabetično stopalo), nagnjenost k 

infekcijam; občasno hipo ali 

hiperglikemija, slabše celjenje rane, 

povišan RR, motnje v izločanju.     

 

Povezuje znanje. 

Prepozna zaplete 

sladkorne bolezni. 

 

 

Prepoznavanje stanja 

Ugotavljanje potreb 

 

 

 

Pozna različne inzuline, delovanje in 

lastnosti: Mixtard 30 je mešan, kratko 

in srednje dolgo delujoč, čez ½ ure 

začne, drţi od 18-21 ur), je moten 

inzulin (premešamo); ker bolnica 

ostane tešča, inzulin pa deluje ţe po ½ 

ure, lahko nastopi hipoglikemija-

inzulina ne damo, sicer tudi izmerjen 

KS ni previsok.   

 

Zaveda se pomena 

ustreznega reţima 

prehranjevanja, ki 

je vezan na 

aplikacijo inzulina 

(hipo, 

hiperglikemija). 

Prepreči 

komplikacije.  

 

 

Prepoznavanje stanja 

Ugotavljanje potreb 

Voltaren je analgetik, sredstvo proti 

bolečinam, bolnica ga dobi po potrebi, 

Zaveda se: pomena 

redne FTH v prvih 
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Postopki dela 

 

pred FTH zaradi bolečin pri 

razgibavanju, dobi ga 

intramuskularno, v srednjo zunanjo 

tretjino nadlahtne mišice, priprava 

zdravila za im aplikacijo, pravilo 7P, 

pravilna aplikacija (nateg koţe, 900) 

in aspiracija, rahlo zmasiramo in 

pokrijemo; Fraxiparine je 

antikoagulantno sredstvo, sredstvo 

proti strjevanju krvi, z njim 

preprečujemo komplikacije po op. 

posegu, bolnica ga dobi 1x dnevno, 

med 9 in 10 uro zj., dobi ga subcutano, 

pod koţo, v predel trebuha levo, desno 

od popka ter pod popkom, zdravilo je 

tovarniško pripravljeno, ustrezen 

pregled zdravila pred aplikacijo, 

pravilo 7P, pravilna aplikacija (koţna 

guba, 900), ne masiramo in ne 

pokrivamo.   

 

dneh po 

operativnem posegu 

ter sodelovanja 

bolnice (odsotnost 

bolečin), 

preprečevanja 

komplikacij prvega 

vstajanja. 

Prepoznavanje stanja 

Ugotavljanje potreb 

Postopki dela 

 

Razloţi pomen ustrezne prehrane in 

gibanja ter vzdrţevanja primerne 

telesne teţe za preprečevanje 

preobremenitve kosti in sklepov ter 

zaradi sladkorne bolezni, pomen redne 

kontrole KS in aplikacije inzulina, 

pomen ustrezne intimne nege, sodeluje 

pri učenju bolnice za apliciranje 

antikoagulantne th doma.   

 

Zdravstveno vzgojno 

svetovanje in oz. 

sodelovanje pri 

edukaciji  

bolnika poveča kvaliteto 

ţivljenja (samostojnost, 

preprečitev ali zgodnja 

prepoznava 

komplikacij). 

 

 

3. Korak  NAČRTOVANJE UČNE SITUACIJE (rezultat) 

 

• Program: ZDRAVSTVENA NEGA 

• Vsebinski sklop: ţivljenjske aktivnosti, dgn-th postopki in posegi, ZN pri različnih bolezenskih 

stanjih, prva pomoč in nujna medicinska pomoč, fizika v zdravstveni negi. 

• Učna situacija (delovna naloga): ZN ortopedskega bolnika  

• Znanja, spretnosti in veščine (širše kompetence) 

• Postopki dela: 

▪ Ugotavljanje negovalnih potreb 

▪ Načrtovanje 

▪ Priprava pripomočkov, prostora, izvajalca, bolnika 

▪ Izvedba 
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▪ Ureditev po opravljeni zdravstveno negovalni intervenciji 

▪ Poročanje in dokumentiranje  

• Uporaba ustreznih pripomočkov 

• Dokumentiranje: negovalna dokumentacija  

 

 

PRIPADAJOČA STROKOVNO TEORETIČNA ZNANJA 

• Zdravstvena nega  

• Anatomija in fiziologija 

• Varovanje zdravja 

• Kakovost v zdravstveni negi 

 

 

PRIPADAJOČA SPLOŠNO TEORETIČNA ZNANJA 

• Slovenščina  

• Matematika  

• Geografija 

• Psihologija 

• Fizika  

• Kemija 

• Biologija  

 

 

 

 

INTEGRIRANE KLJUČNE KVALIFIKACIJE 

 

• Ukrepi za varno in zdravo opravljanje dela ter varstvo narave 

▪ Uporaba zaščitnih sredstev 

▪ Ravnanje z odpadnimi materiali 

• Podjetniško vedenje in spretnosti  

▪ Odzivnost 

▪ Ugotavljanje potrebe po izvajanju osebne higiene 

• Učiti se učiti - Razvoj in izpopolnjevanje 

▪ Spremljanje razvoja na področju izvajanja osebne higiene 

• Socialne spretnosti 

▪ Zanesljivost 

▪ Odgovornost 

• Komunikacijske spretnosti 

▪ Komunikacija s pacientom 

▪ Komunikacija s sodelavci in pomembnimi drugimi 

• Informacijsko-komunikacijska pismenost 

▪ Uporaba računalnika za dokumentiranje opravljene storitve 
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▪ Uporaba računalnika za iskanje informacij v zvezi z osebno higieno, urejenostjo, 

spremembe na koţi 

 

 

 

 

2. korak: Opredelitev področij preverjanja in ocenjevanja (in določanja minimalnega 

standarda)  

 

 

• Struktura programov: 

▪ Postopki dela, uporaba pripomočkov, uporaba dokumentacije 

▪ Pripadajoče strokovno teoretično znanje 

▪ Pripadajoče splošno teoretično znanje 

▪ Integrirane ključne kvalifikacije  

▪ Ukrepi za varno in zdravo opravljanje dela ter varstvo narave 

▪ Podjetniško vedenje in spretnosti 

▪ Učiti se učiti - Razvoj in izpopolnjevanje 

▪ Socialne spretnosti 

▪ Komunikacijske spretnosti 

▪ Informacijsko-komunikacijska pismenost 

 

 

 

3. korak: Določitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja (in določanja minimalnih 

standardov) na posameznih področjih 

 

PODROČJE 

▪ Postopki dela in uporaba pripomočkov  

• Kriteriji (npr.): 

▪ PRAVILNOST – pravilnost izvajanja postopkov dela ter rabe pripomočkov; Aktivna 

zavzetost za zmanjševanje napak, ne ponavljanje večkrat istih napak. 

▪ NATANČNOST – Natančno upoštevanje vrstnega reda uporabe vseh postopkov, 

pripomočkov, natančnost pri postopkih in uporabi (ni površnosti);  

▪ TEMPO/DINAMIKA/HITROST – Opravljanje nalog v skladu s časovnimi 

normami (ali hitreje) ob upoštevanju kvalitete; 

▪ KONCENTRIRANOST/VZDRŢLJIVOST/VZTRAJNOST – usmerjenost na 

delovno nalogo, zunanji moteči dejavniki ne vplivajo na opravljanje naloge. 

PODROČJE: 

▪ Uporaba dokumentacije: 

• Kriterij (npr):  

▪ PRAVILNOST – pravilnost razumevanja in uporabe dokumentacije. 

PODROČJE: 

▪ Raba pripadajočega strokovno teoretičnega znanja 

• Kriterij (npr.):  
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▪ STOPNJA USVOJENOSTI (TAKSONOMSKA STOPNJA) – koliko pozna, 

razume in/ali uporablja strokovno teoretično znanje, sposobnost povezovanja znanja z 

drugimi področji in vsebinami. 

PODROČJE: 

▪ Raba pripadajočega splošno teoretičnega znanja 

• Kriterij (npr.):  

▪ STOPNJA USVOJENOSTI (TAKSONOMSKA STOPNJA) – koliko pozna, 

razume in/ali uporablja strokovno teoretično znanje, sposobnost povezovanja znanja z 

drugimi področji in vsebinami. 

 

PODROČJE 

▪ Ukrepi za varno in zdravo opravljanje dela ter varstvo narave 

• Kriterij (npr.):  

▪ STOPNJA USVOJENOSTI – koliko pozna, razume in uporablja ukrepe za varstvo 

pri delu in varno opravljanje dela 

PODROČJE: 

▪ Podjetniško vedenje in spretnosti 

• Kriteriji (npr):  

▪ PROAKTIVNOST - Sposobnost videti delo in ga samoiniciativno opraviti, čeprav ni 

neposredno dodeljeno. Iskanje in predlaganje novih rešitev, produktov, moţnosti 

novih sodelovanj in povezovanj. Predlaga in/ali vnaša izboljšave v delovne procese. 

▪ ORGANIZIRANOST - Sposobnost planiranja in razdelitve zahtevnih nalog v 

enostavnejše, načrtovanje časovnih virov. Organizacija delovnega procesa z 

namenom racionalizacije.  

▪ UČINKOVITO REŠEVANJE PROBLEMOV - Sposobnost analiziranja stanja, 

diagnosticiranja,  predlaganje optimalne ustrezne rešitve in izvajanje aktivnosti. 

Odloča se na podlagi znanih dejstev in argumentov –izbira najboljše alternative; 

zmoţnost podajanja strokovnih argumentov za svoje odločitve; odločitve so 

optimalne za druţbo in sodelavce.  

PODROČJE 

▪ Razvoj in izpopolnjevanje 

• Kriteriji (npr.):  

▪ SAMOINICIATIVNOST/MOTIVIRANOST – pripravljenost za nenehno 

izpopolnjevanje lastnega znanja, samoiniciativno slednje aktualnim informacijam s 

področja, delitev znanja z drugimi udeleţenci. 

PODROČJE 

▪ Socialne spretnosti 

• Kriteriji (npr.):  

▪ ZANESLJIVOST IN ODGOVORNOST - Dosledno drţanje dogovorov, pravil, 

obveznosti in prevzemanje odgovornosti za realizacijo le-teh. Sledenje dogovorjenim 

pravilom in postopkom; pravočasno in kakovostno opravljanje naloţenih nalog in 

njihovo dokumentiranje. 

▪ ODZIVNOST -  Se odziva hitro in primerno; odziv je učinkovit in konstruktiven. 

Pomaga na zahtevo; ponudi in sprejme pomoč; pripravljen je dodatno delati v 

neugodnem delovnem času; samoiniciativno se loti dodatnega dela; sam si najde in 
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opravi delo, tudi če mu ni izrecno dodeljeno; sodeluje pri reševanju zapletov 

(nenadnih, nepričakovanih) in predlaga rešitve 

▪ TIMSKO DELO – Sposobnost sodelovanja z drugimi, prepoznavanje dobrih 

lastnosti v drugih in sprejemanje drugačnosti, zmoţnost vzpostavljanja identitete 

»mi«, izpolnjevanja obljub in zavez do drugih članov tima. 

▪ KRITIČNOST/SAMOKRITIČNOST – Ustrezno sprejemanje in podajanje kritike 

in pohvale v paketu z nagradami in sankcijami; prepoznavanje izstopajočih doseţkov, 

spremljanje in vrednotenje rezultatov dela drugih. 

 

4. korak: Določanje minimalnega (lahko tudi maksimalnega) standarda znanja glede na 

izbrani kriterij na določenem področju. 

 

 

Področje Kriteriji O  p  i  s        d o s  e  ţ  k a 

Minimalni standard 

Postopki dela. 

Uporaba 

pripomočkov 

 

 

Pravilnost 

 

Natančnost 

 

Tempo/dinamika/ 

hitrost 

Pravilno oceni stanje, ugotovi potrebo po izvajanju 

posteljne kopeli glede na zdravstveno stanje pacienta 

Pravilno pripravi potrebne pripomočke, pacienta, 

prostor, sebe za izvajanje posteljne kopeli 

Po pravilnem zaporedju, z varnim načinom dela in s 

primerno izrabo časa izvede posteljno kopel 

Uredi pacienta, pripomočke, prostor, sebe 
 

 

 

Uporaba negovalne 

dokumentacije 

Pravilnost  

Pravilno dokumentira opravljeno delo v zdravstveno 

negovalno dokumentacijo 

 

Pripadajoča 

strokovno teoretična 

znanja 

 

Stopnja usvojenosti  Zaveda se pomena osebne higiene in vpliva 

urejenosti na dobro počutje pacienta 

 Poskrbi za zasebnost pacienta, zmanjša 

občutek sramu, neugodja pri izvajanju 

posteljne kopeli 

 Pozna pomen dotika v zdravstveni negi 

 Pozna zgradbo in funkcije koţe 

 Loči spremembe na koţi in vidnih sluznicah 

 Razloţi negovalne probleme, cilje in 

negovalne intervencije pri ţivljenjski 

aktivnosti Skrb za osebno higieno in urejenost 

 Upošteva ukrepe za preprečevanje okuţb pri 

izvajanju osebne higiene 

Ukrepi za varno in 

zdravo opravljanje 

dela ter varstvo 

okolja 

Stopnja usvojenosti  Pozna in upošteva načela varnega dela pri 

izvajanju posteljne kopeli (varovanje 

hrbtenice, varnost pred padci, pravilni premiki, 

obračanje, dvigovanje bolnika) 
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  Pozna in upošteva načela preprečevanja 

bolnišničnih okuţb 

 Skrb za ustrezno mikroklimo (topel prostor 

med izvajanjem posteljne kopeli, 

prezračevanje prostora po opravljenem delu) 

Druge IKK 

 

 

 

 

 

 Sporazumevalna: Pogovor s pacientom 

Estetska: umit, urejen pacient 

Varovanje zdravja: razkuţevanje rok, upoštevanje 

ukrepov za preprečevanje okuţbe,  pravilno rokovanje 

s čistimi in nečistimi pripomočki, varovanje hrbtenice 

Učenje učenja: pacienta pouči o pomenu in pravilnem 

izvajanju osebne higiene 

Socialna kompetenca: je strpen, ustvarja zaupanje in 

sočustvovanje, obvladuje stres in frustracije ter to 

izraziti na konstruktiven način, razlikuje med 

zasebnim in poklicnim ţivljenjem, spoštuje različnost 

in soljudi ter je pripravljen premagovati predsodke in 

sklepati kompromise. 

 

 

 

Opomba: kar je označeno z rdeče ni zahtevano za minimalni standard, vse ostalo je potrebno znanje 

za minimalni standard 

Področje Kriteriji O  p  i  s        d o s  e  ţ  k a 

Minimalni standard 

Postopki dela. 

Uporaba 

pripomočkov 

 

 

Pravilnost 

 

Natančnost 

 

Tempo/dinamika/ 

hitrost 

Pravilno oceni stanje, ugotovi potrebo po izvajanju 

posteljne kopeli glede na zdravstveno stanje pacienta 

Pravilno pripravi potrebne pripomočke, pacienta, 

prostor, sebe za izvajanje posteljne kopeli 

Po pravilnem zaporedju, z varnim načinom dela in s 

primerno izrabo časa izvede posteljno kopel 

Uredi pacienta, pripomočke, prostor, sebe 
 

 

 

Ugotavljanje 

potreb 

Pravilnost  Dijak oceni stanje in ugotovi potrebo po izvajanju 

osebne higiene.  

Glede na pacientovo ovirano gibanje poskrbi za 

osebno higieno tako, da naredi posteljno kopel. 

 

Priprava 

pripomočkov 

 

 

Pravilnost  Pripomočki: 

– umivalnik, 

– enega ali dva vrča s toplo vodo, 

– tekoče milo, 

– umivalne krpice,  

– pribor za higieno ustne votline in zobne proteze,  
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– primerno kremo ali mleko za telo, 

– škarje, 

– glavnik, 

– nepremočljivo zaščito za posteljo, 

– rokavice, zaščitna maska 

– koš za smeti, 

– dve brisači, 

– čisto osebno perilo, 

– čisto posteljno perilo, 

– koš za umazano perilo, 

– zaslon. 

 

Priprava pacienta Pravilnost  Pacienta seznanimo s postopkom dela in ga 

spodbudimo k sodelovanju. Kar lahko, naj  pacient 

naredi sam. 

Poskrbimo za zasebnost: namestimo zaščitno steno 

(zavesa, paravan). 

Namestimo ga v hrbtni poloţaj. Pred začetkom 

izvajanja posteljne kopeli mu ponudimo posteljno 

posodo. 

 

Priprava prostora Pravilnost  – Poskrbimo za primerno topel prostor med 20°C in 

22 °C). 

– Zapremo okna in vrata. 

– Namestimo zaslon (špansko steno ali paravan 

Priprava izvajalca Pravilnost 

Natančnost 

 

Primerna osebna urejenost, speti lasje, razkuţene roke. 

Po potrebi uporabi rokavice. Vedno jih uporabi pri 

izvajanju higiene ustne votline, intimni negi in pri 

spremembah na nogah. 

Pri higieni ustne votline uporabi tudi zaščitno masko. 

Izvedba  Pravilnost 

 

Natančnost 

 

Tempo/dinamika/ 

hitrost 

Izvajalec si razkuţi roke 

Pacienta seznani s posegom in ga prosi za 

sodelovanje. 

– Ves material pripelje v bliţino postelje. 

– Namesti zaslon. 

– Posteljo naravna na primerno višino. 

– Iz zgornje rjuhe in odeje naredi zaščito. 

– Namesti nepremočljivo zaščito za posteljo. 

– Umiva s polivanjem krpice nad umivalnikom. 
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– Eno umivalno krpico uporabi za umivaje brez mila, 

drugo za miljenje. 

– Krpico redno spira. 

– Po uporabi jo odvrţe v ledvičko ali koš. 

 

Vrstni red umivanja 

Pri izvajanju posteljne kopeli najprej naredi 

higieno ustne votline. 

Pozoren je na zobno protezo, če jo ima pacient. 

 

Pravilno zaporedje umivanja: 

Umivanje obraza: 

Obraz in ušesa umiva brez mila. 

– Pod glavo namesti nepremočljivo zaščito za 

posteljo. 

– Oči umiva od zunanjega kota proti notranjemu 

(mislim, da je obratno; zaradi preprečevanja 

okuţbe solznega kanala) 

– V dolgih potegljajih umije čelo, lice in brado. 

– Umije predel okrog ust in nosu. 

– Uho umiva najprej za uhljem, nato umije uhelj in 

zunanji sluhovod. 

– Krpico ves čas dobro splakuje. 

– Koţo na obrazu namaţe s primerno kremo. 

- S kroţnimi gibi ovlaţi, namili in splakne vrat. 

– Nepremočljivo zaščito za posteljo premakne pod 

hrbet. 

– Odejo odgrne do pasu. 

– Pacientu sleče zgornji del piţame. 

– Pri moškem umiva prsni koš s potezami v obliki 

osmice. Začenja od prsnih bradavic navzven, z vedno 

večjimi osmicami čez celotni prsni koš do ramen. 

– Pri ţeni umije dojko od bradavice navzven v 

kroţnih potegih in zelo skrbno v gubah pod dojko. Pri 

tem obzirno podrţimo dojko z drugo roko, na katero 

smo si nadeli suho umivalno krpico (dojke se ne 

dotikamo z golo roko!). 

– Trebuh umivamo prečno ali kroţno v smeri urinega 

kazalca; skrbno umijemo popek. 
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– Po istem vrstnem redu ovlaţimo, milimo, 

splakujemo in skrbno obrišemo koţo. 

– Koţo namaţemo z mlekom za telo ali drugo 

primerno kremo. 

– Pacienta pokrijemo. 

 

Umivanje hrbta 

– Pacienta obrne na bok; lahko se tudi usede v 

postelji. 

– Slabotnega pacienta ob trebuhu podpremo z blazino. 

– Odgrne hrbet in poravna odejo tako, da so drugi deli 

telesa pokriti. 

– Hrbet ovlaţi, namili, splakuje in briše z dolgimi 

potegljaji ob hrbtenici navzgor in preko lopatic 

navzdol. 

– Hrbet namaţe s primerno kremo. 

– Pacientu obleče zgornji del piţame in ga pokrije. 

 

Umivanje rok 

– Pacient leţi na hrbtu. 

– Pod roko namesti nepremočljivo podlogo. 

– Najprej kroţno umije zapestje, nato podlaket v 

dolgih potegljajih, kroţno umije komolec, v dolgih 

potegljajih nadlaket, ramo in na koncu skrbno umije 

področje pod pazduho. 

– Ovlaţi, namili, splakuje in briše po enakem vrstnem 

redu. 

– Z umivalno krpico umije roko: hrbtišče roke, prste, 

skrbno področje med prsti in dlan. 

– Ovlaţi, namili, splakuje in briše po enakem vrstnem 

redu. Skrbno obrišemo koţo med prsti.  

 

Umivanje nog 

- Posteljo zaščiti z nepremočljivo podlogo, iz 

zgornje posteljnine naredi zaščito in odkrije 

nogo, ki jo bo umival. 

- Kadar opazi spremembe na nogah ali če ima 

pacient glivično obolenje nog, ranice ipd., si 

nadene rokavice. 
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- Pacient rahlo skrči nogo v kolenu. 

- Z umivalno krpico začne umivati gleţenj s 

kroţnimi potegi, nadaljuje z dolgimi potegi do 

kolena. 

- Koleno umije s kroţnimi potegi. 

- Od kolena umiva nogo z dolgimi potegi do 

dimelj. 

- Po istem vrstnem redu nogo ovlaţi, namili, 

speremo in  obriše. 

- Z namiljeno krpico umije nart, prste, skrbno 

umije površino med prsti, podplat in peto. 

- Po istem vrstnem redu stopalo ovlaţi, namili, 

splakne in ga skrbno obriše. 

- Če so prsti na nogah deformirani, stisnjeni 

drug ob drugega, predel med prsti na nogah 

mili, splakuje in briše z zloţenci iz gaze. 

- Po potrebi postriţe in očisti nohte. 

- Trdo koţo odstrani s posebnim strgalom. 

- Noge namaţe s primerno kremo. 

- Razkuţi si roke. 

 

Intimna nega 

– Pacienta seznani s postopkom intimne nege. 

– Prosi ga za sodelovanje, kar lahko, naj pacient 

naredi sam. 

– Pod zadnjico namesti nepremočljivo zaščito za 

posteljo. 

–Pacienta namesti v primeren poloţaj: leţi na hrbtu, 

noge skrči in razpre (ginekološki poloţaj). Z zgornjo 

posteljnino naredi zaščito od kolen proti vznoţju. Od 

pasu do kolen zaščiti pacienta z večjo brisačo.  

 

Intimna nega pri ţeni 

– Izvajalec si nadene rokavice in vzame umivalno 

krpico. 

– Pomočnik nad umivalnikom vliva vodo iz vrča na 

umivalno krpico in doda milo za intimno nego. 

– Najprej umije nadsramje, nato dimeljski gubi. 

– Z eno roko razpre sramne ustnice, z drugo roko z 
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enkratnimi potegljaji od spredaj navzad dobro umije 

spolovilo.  

– Ves čas temeljito splakuje in obrača umivalno 

krpico. 

– Po istem vrstnem redu ovlaţi, namili, splakne in 

skrbno obriše spolovilo. 

– Pacientko obrne na bok. 

– Vzame novo umivalno krpico, s katero najprej umije 

glutealne mišice, perianalni predel in nazadnje predel 

okrog zadnjika (anusa). 

– Po istem vrstnem redu ovlaţi, namili, splakne in 

skrbno obriše umiti predel. 

 

 

Intimna nega pri moškem 

– Izvajalec umije nadsramje in dimeljski gubi. 

– Pri umivanju penisa je pomembno, da se pomakne 

koţica preko glavice penisa navzdol in temeljito umije 

glavico penisa. 

– Skrbno umije moda in koţne gube. 

– Po istem vrstnem redu intimni predel ovlaţi, namili, 

splakne in obriše. 

– Nadaljnji potek izvajanja intimne nege pri moškem 

je enak kot pri ţeni. 

 

 

 

Vrstni red umivanja prilagodimo stanju pacienta. 

Če je pacient npr. odvajal blato, potem najprej 

opravimo intimno nego. 

 

Izvajalec si razkuţi roke. 

 

Ureditev po 

končanem delu 

Pravilnost 

 

Natančnost 

 

UREDITEV PACIENTA 

– Pacienta obleče. 

– Nato ga počeše, lahko tudi naliči, če to dopušča 

zdravstveno stanje. 

– Uredi posteljo in ga namesti v udoben poloţaj. 
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UREDITEV PRIPOMOČKOV 

– Umivalnik in vrč očisti ter ju razkuţi. 

– Pripomočke za enkratno uporabo zavrţe. 

– Pripomočke pospravi na svoje mesto. 

– Očisti in razkuţi posteljno mizico in voziček za 

nego. 

 

UREDITEV PROSTORA 

Pospravi in uredi okolico pacienta in sobo prezrači. 

 

UREDITEV IZVAJALCA 

– Umije si roke in jih razkuţi. 

– Zabeleţi opravljeno delo. 
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Da je opisana metodologija načrtovanja učnih situacij splošno uporabna ponazarjamo še s primerom iz 
drugega področja, iz izobraževalnega programa Avtoserviser. Prikazana je učna situacija Menjava 
zavornih ploščic 

UČNA SITUACIJA – MENJAVA ZAVORNIH PLOŠČIC 
 

 

11..  PPRRIIPPRRAAVVAA    

 

Izobraţevalni program:  AVTOSERVISER 

Letnik:    1. 

Modul:   Podvozje in prenosne naprave 

Učni sklop:   Zavore  

Učna situacija:  Menjava zavornih ploščic 

 

Problem: 

Stranka poroča o priţiganju kontrolne lučke za zavore na armaturni plošči. Ob zaviranju se sliši tudi 

"drsajoč" zvok. Avto je star 4 leta, ima 76.000 prevoţenih kilometrov, je redno servisiran in do sedaj ni 

bilo problemov z zavorami. Stranka ţeli popravilo. 

 

Učna situacija: 

Dijak je v vlogi serviserja in sprejema avtomobil direktno od stranke. Na osnovi opisa problema 

predvidi delovno nalogo, izvede vizualno kontrolo in test zavor. Ugotovi, da je potrebno menjati 

zavorne ploščice in zavorno tekočino. Oceni časovni termin popravila in pribliţno višino stroškov za 

popravilo, kar sporoči stranki. Pripravi delovni nalog in izvede popravilo. 

 

Poklicne kompetence: 

- načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo 

- upošteva ukrepe za racionalno rabo energije, materiala in časa 

- varuje zdravje in okolje 

- uporablja sodobno informacijsko tehnologijo 

- vzpostavlja kooperativen odnos s predpostavljenimi in sodelavci 

- razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje 

- postavlja standardne diagnoze o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in instrumentov 

- nastavlja, vzdrţuje in popravlja mehanične sisteme, naprave in njih sklope 

- svetuje strankam v zvezi s popravili in z vzdrţevalnimi deli na vozilu 

 

 

Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali 

Postopki dela.  

Predvidi potrebne delovne naloge. 

V pravilnem vrstnem redu izvede delovne naloge. 

Načrtuje svoje delo: izvede zaščito vozila, testiranje, dvig vozila, popravilo, 
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menjavo izrabljenih delov in končno testiranje pred predajo vozila. 

Uporaba orodja in 

naprav 

Pravilna uporaba avto dvigala. 

Uporaba potrebnega specialnega orodja. 

Izvajanje meritev na testni stezi. 

Uporaba 

dokumentacije 

Delovni nalog, katalogi proizvajalca vozila, katalogi proizvajalcev rezervnih 

delov. 

Pripadajoča 

strokovno 

teoretična znanja 

- uporablja tehniške predpise in standarde pri pripravi tehniške 

dokumentacije, 

- uporablja tehniška navodila, izdela delovno poročilo, 

- izdela delavniško dokumentacijo, 

- zagotavlja pogoje zdravega in varnega dela, 

- pripravi delovno mesto, orodja in naprave, 

- dela v skupini, komunicira s strankami, sodelavci in nadrejenimi, 

- pozna osnove kalkulacij, 

- pripravi vozilo na predpisane preizkuse in teste za tehnični pregled, 

preizkusi delovanje zavor na testni stezi ter evidentira preizkuse in 

nastavitve, 

- razstavi elemente in sklope, prepozna obrabljene ali pokvarjene sestavne 

dele, naroči nove dele ter sklope sestavi in vgradi. 

Ukrepi za varno in 

zdravo opravljanje 

dela ter varstvo 

okolja 

- pozna in upošteva načela varnega dela pri izvajanju delovne naloge, 

- v skladu s predpisi odlaga nevarne odpadke in se zaveda posledic 

nepravilnega odlaganja nevarnih odpadkov 

Integrirane ključne 

kvalifikacije 

Sporazumevalna: Pogovor s stranko. 

Varovanje zdravja: Ustrezno rokovanje z nevarnimi odpadki, uporaba 

osebnih zaščitnih sredstev pri določenih delovnih operacijah. 

Podjetništvo: Samoiniciativnost pri izvajanju delovne naloge. Sposobnost 

razumevanja informacij. 

Socialne spretnosti: Zanesljivost in odgovornost za izvedene delovne 

naloge. 

  

  

  

22..  ČČLLEENNIITTEEVV  DDEELLAA  IINN  OOPPRREEDDEELLIITTEEVV  UUČČNNIIHH  KKOORRAAKKOOVV  ZZAA  IIZZVVEEDDBBOO  UUČČNNEE  EENNOOTTEE  

 

Učni korak 

K A J ? 

(postopki dela) 

Navodila za potek dela 

K A K O ? 

(izvedba) 

Utemeljitev 

ZAKAJ TAKO? 

(kvaliteta, varnost, 
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uspešnost) 

Diagnosticiranje 

napake 

- testiranje vozila na testni stezi. 

- merjenje vsebnosti vlage v zavorni tekočini 

- po dvigu vozila vizualen pregled debeline 

zavorne obloge na zavornih ploščicah 

S testiranjem ugotovimo 

stanje sprednjih in zadnjih 

zavor. 

Z merjenjem vsebnosti 

vlage ugotavljamo, če je 

zavorna tekočina še 

sposobna prenašati 

predvidene obremenitve. 

Z vizualnim pregledom 

ugotovimo stanje zavor in 

morebitne mehanske 

poškodbe sistema. 

Postopek dela 

- dvig vozila 

- demontaţa koles 

- demontaţa zavornih ploščic 

- naročilo novih zavornih ploščic 

- naročilo zavorne tekočine 

- merjenje izrabljenosti zavornih kolutov 

- pregled kolesnih zavornih valjev 

- pregled in čiščenje vodil zavornih klešč 

- pregled gibljivih delov zavornih cevi 

- montaţa zavornih ploščic 

- menjava zavorne tekočine 

- izzračevanje zavor 

- pregled koles 

- kontrola tlaka v pnevmatikah 

- montaţa koles 

- spust vozila 

- testiranje zavor na testni stezi 

Pri pregledu in čiščenju 

posameznih delov 

zavornega sistema 

ugotavljamo izrabljenost, 

funkcionalnost in 

morebitne poškodbe 

sistema. 

 

Na tak način 

zagotavljamo varno in 

kvalitetno izvedbo dela 

ter poskrbimo za 

zanesljivo delovanje 

sistema. 

 

Pozorni smo pri delu z 

zavorno tekočino in 

posebno skrb namenimo 

odlaganju nevarnih snovi 

(zavorna tekočina). 

Uporaba strojev, 

orodij in naprav 

- testna steza 

- avto dvigalo 

- pnevmatični ključ 

- pomično merilo 

- manometer 

- kompresor 

- naprava za merjenje vlage v zavorni tekočini 

- naprava za menjavo zavorne tekočine 

Pri uporabi orodij in 

naprav moramo poznati 

njihovo funkcionalnost in 

pravilno uporabo, saj le 

lahko le tako izvedemo 

delovno nalogo (testna 

steza, avto dvigalo, 

merjenje vlage v zavorni 

tekočini, menjava 

zavorne tekočine) 

Uporaba 

tehnično-

- katalog proizvajalcev rezervnih delov  

- priročnik za določanje pritiska v pnevmatikah 
Naročilo zavornih 

ploščic in morebitnih 
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tehnološke 

dokumentacije 

drugih izrabljenih delov 

zavornega sistema, izbira 

primerne zavorne 

tekočine, kontrola tlaka v 

pnevmatikah. 

 

 

 

 

Izvedba zadane 

naloge 

- sprejme stranko in jo seznani s potrebnimi 

vzdrţevalnim popravilom in časom potrebnim za 

izvedbo del 

- izdela predkalkulacijo predvidenega popravila 

- obvešča stranko o preseganju potrebnih popravil 

in zamenjav določenih delov s predkalkulacijo 

- pripravi delovni nalog 

- uporablja osebna zaščitna sredstva 

- upošteva navodila za varno delo 

- pripravi vozilo za izvajanje del po delovnem 

nalogu 

- pripravi opremo in orodje 

- pozna lastnosti, zgradbo in uporabo rezervnih 

delov 

- zaščiti vozilo za popravilo 

- opravi osnovno testiranje pred popravilom in 

stanje evidentira 

- dvigne vozilo z avto dvigalom 

- demontira in montira kolo v predpisanem 

vrstnem redu 

- demontira in montira zavorne ploščice v 

predpisanem vrstnem redu 

- izbere in naroči potrebne rezervne in nadomestne 

dele ter potrošni material za izvedbo del 

- pregleda in očisti sklope zavornega sistema 

- zamenja zavorno tekočino 

- izzrači zavorni sistem 

- pozna predpise o varovanju okolja in ravna v 

skladu z njimi 

- ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v 

skladu s predpisi o varovanju okolja 

- izvede končna testiranja in jih evidentira 

Pravilno izvedena 

delovna naloga. 

Izpolnjena in 

pripravljena 

dokumentacija. 

Ustrezna uporaba 

posebnih orodij in 

postopkov dela z njimi. 

Skrb za lastno zdravje, 

varno delo. 

Skrb za varovanje 

okolja, odlaganje 

nevarnih snovi v skladu 

s predpisi. 

Kvalitetno opravljeno 

delo. 

Ureditev po 

končanem 

opravilu 

- izpolni delovno dokumentacijo 

- izdela poročilo o opravljenem delu 

- analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih 

delovnih nalogov z vidika porabe časa in kontrole 

Evidentiranje dela je 

vzorno opravljeno. 

Z delovnim poročilom 

dijak ovrednoti lastno 
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kvalitete opravljenega dela 

- izdela kalkulacijo stroškov lastnega dela in 

uporabljenega materiala 

- pospravi in očisti delovno mesto 

delo in zapiše 

posebnosti.  

Orodje je na svojem 

mestu. 

Delovno mesto je 

očiščeno in 

pospravljeno. 

 

 

 

33..  NNAAČČRRTTOOVVAANNJJEE  UUČČNNEE  SSIITTUUAACCIIJJEE  

 

▪ Program: AVTOSERVISER 

 

▪ Modul: Podvozje in prenosne naprave 

 

▪ Učna situacija (delovna naloga): Menjava zavornih ploščic  

 

▪ Znanja, spretnosti in veščine (širše kompetence) 

 

▪ Postopki dela: 

- Ugotavljanje okvare 

- Načrtovanje 

- Priprava orodja, pripomočkov, vozila, testne steze 

- Izvedba 

- Ureditev po opravljeni nalogi 

- Poročanje in dokumentiranje  

 

 Uporaba pripomočkov, posebnih orodij in naprav: 

- osebna zaščitna sredstva 

- testna steza 

- avto dvigalo 

- pnevmatični ključ 

- pomično merilo 

- manometer 

- kompresor 

- naprava za merjenje vlage v zavorni tekočini 

- naprava za menjavo zavorne tekočine 

- naprava za izzračevanje 
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- moment ključ 

 

 Dokumentiranje: delovni nalog, delovno poročilo, izpis stanja vozila na testni stezi 

 

 

PRIPADAJOČA STROKOVNO TEORETIČNA ZNANJA 

 

 Kolesa: 

- funkcija 

- deli 

- materiali 

- zgradba 

- demontaţa in montaţa koles 

 

 Zavore 

- funkcija 

- deli 

- materiali 

- zgradba 

- delovanje 

- izvedbe 

- dobre in slabe lastnosti posamezne izvedbe 

- nega in vzdrţevanje zavornega sistema 

 

 Zavorna tekočina 

- zgradba zavorne tekočine 

- lastnosti zavorne tekočine 

- označevanje zavorne tekočine 

- pomen izzračevanja zavorne tekočine 

- postopek izzračevanja zavorne tekočine 

 

PRIPADAJOČA SPLOŠNO TEORETIČNA ZNANJA 

 Naravoslovje:  

- Snov: razlikuje med zmesmi in čistimi snovmi, kristali in amorfnimi snovmi ter homogenimi in 

heterogenimi snovmi. 

- Uporablja preprosto kemijsko terminologijo in znake za nevarne snovi. 



 

 118 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

- Ekologija: Razume osnovne procese kroţenja snovi v naravi. 

 Matematika:  

- Merske enote (uporaba pomičnega merila) 

 Slovenščina:  

- Besedno in pisno izraţanje pojmov. 

- Bere krajša, manj zahtevna besedila: opis predmeta/kraja/poti, delovnega postopka, navodil za 

delo, opis naprave in njenega delovanja, delovni dnevnik, strokovno poročilo, zapisnik.  

- Tvori nekatera strokovna in publicistična besedila: opis predmeta, opis delovnega postopka, 

navodilo za delo, opis naprave in njenega delovanja, delovni dnevnik, strokovno poročilo. 

 Angleščina:  

- Poišče angleške besede, ki so povezane z deli in delovnimi postopki pri delovni nalogi.  

 Osnove strokovne nemščine:  

- Poišče nemške besede, ki so povezane z deli in delovnimi postopki pri delovni nalogi.  

 Druţboslovje 

- Odnos do okolja in posledice človekovega poseganja vanj: predvidi negativne posledice 

nepremišljenih posegov človeka v okolje s posebnim poudarkom na posledicah specifične 

človekove dejavnosti in ob konkretnih primerih ugotovi oblike in območja ogroţanja okolja v 

Sloveniji in svetu. 

- Opiše geografske vplive svoje dejavnosti na pokrajino. 

 

INTEGRIRANE KLJUČNE KVALIFIKACIJE 

 

 Ukrepi za varno in zdravo opravljanje dela ter varstvo narave 

- Uporaba zaščitnih sredstev 

- Ravnanje z odpadnimi materiali 

 Podjetniško vedenje in spretnosti  

- Odzivnost 

- Ugotavljanje potrebe po izvajanju osebne zaščite pri določenih delovnih postopkih 

 Učiti se učiti - Razvoj in izpopolnjevanje 

- Spremljanje razvoja na področju zavor 

 Socialne spretnosti 

- Zanesljivost 

- Odgovornost 

 Komunikacijske spretnosti 

- Komunikacija s stranko 

- Komunikacija s sodelavci in nadrejenimi 
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 Informacijsko-komunikacijska pismenost 

- Uporaba računalnika za dokumentiranje opravljene storitve 

- Uporaba računalnika za iskanje informacij in podatkov 

 

 

4. OPREDELITEV PODROČIJ PREVERJANJA IN OCENJEVANJA (DOLOČANJE 

MINIMALNEGA STANDARDA)  

 

 Struktura programov: 

▪ Postopki dela, uporaba pripomočkov, uporaba dokumentacije 

▪ Pripadajoče strokovno teoretično znanje 

▪ Pripadajoče splošno teoretično znanje 

▪ Integrirane ključne kvalifikacije  

- Ukrepi za varno in zdravo opravljanje dela ter varstvo narave 

- Podjetniško vedenje in spretnosti 

- Učiti se učiti - Razvoj in izpopolnjevanje 

- Socialne spretnosti 

- Komunikacijske spretnosti 

- Informacijsko-komunikacijska pismenost 

 

DOLOČITEV KRITERIJEV PREVERJANJA IN OCENJEVANJA (DOLOČANJE 

MINIMALNIH STANDARDOV) NA POSAMEZNIH PODROČJIH 

 

PODROČJE: POSTOPKI DELA IN UPORABA ORODJA, PRIPOMOČKOV  

Kriterij: 

• PRAVILNOST 

- pravilnost izvajanja postopkov dela ter rabe pripomočkov 

- aktivna zavzetost za zmanjševanje napak 

- ne ponavljanje večkrat istih napak 

• NATANČNOST 

- natančno upoštevanje vrstnega reda uporabe vseh postopkov in pripomočkov 

- natančnost pri postopkih in uporabi (ni površnosti)  

• TEMPO/DINAMIKA/HITROST 

- Opravljanje nalog v skladu s časovnimi normami (ali hitreje) ob upoštevanju 

kvalitete. 

• KONCENTRIRANOST/VZDRŢLJIVOST/VZTRAJNOST  
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- usmerjenost na delovno nalogo 

- zunanji moteči dejavniki ne vplivajo na opravljanje naloge 

 

PODROČJE: UPORABA DOKUMENTACIJE: 

Kriterij:  

 PRAVILNOST 

- pravilnost razumevanja in uporabe dokumentacije 

 

 

 

PODROČJE: RABA PRIPADAJOČEGA STROKOVNO TEORETIČNEGA ZNANJA 

Kriterij:  

 STOPNJA USVOJENOSTI (TAKSONOMSKA STOPNJA) 

- koliko pozna, razume in/ali uporablja strokovno teoretično znanje 

- sposobnost povezovanja znanja z drugimi področji in vsebinami. 

 

PODROČJE: RABA PRIPADAJOČEGA SPLOŠNO TEORETIČNEGA ZNANJA 

Kriterij:  

 STOPNJA USVOJENOSTI (TAKSONOMSKA STOPNJA) 

- koliko pozna, razume in/ali uporablja splošno teoretično znanje 

- sposobnost povezovanja znanja z drugimi področji in vsebinami 

 

PODROČJE: UKREPI ZA VARNO IN ZDRAVO OPRAVLJANJE DELA TER VARSTVO NARAVE 

Kriterij:  

 STOPNJA USVOJENOSTI 

- koliko pozna, razume in uporablja ukrepe za varstvo pri delu, varno opravljanje dela 

in varovanje okolja 

 

PODROČJE: PODJETNIŠKO VEDENJE IN SPRETNOSTI 

Kriterij:  

 PROAKTIVNOST 

- Sposobnost videti delo in ga samoiniciativno opraviti, čeprav ni neposredno 

dodeljeno. 

- Iskanje in predlaganje novih rešitev, produktov, moţnosti novih sodelovanj in 

povezovanj. 

- Predlaga in/ali vnaša izboljšave v delovne procese. 

 ORGANIZIRANOST 
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- Sposobnost planiranja in razdelitve zahtevnih nalog v enostavnejše, načrtovanje 

časovnih virov. 

- Organizacija delovnega procesa z namenom racionalizacije.  

 UČINKOVITO REŠEVANJE PROBLEMOV 

- Sposobnost analiziranja stanja, diagnosticiranja, predlaganje optimalne ustrezne 

rešitve in izvajanje aktivnosti. 

- Odloča se na podlagi znanih dejstev in argumentov - izbira najboljše alternative. 

- Zmoţnost podajanja strokovnih argumentov za svoje odločitve; odločitve so 

optimalne za druţbo in sodelavce.  
 

PODROČJE: RAZVOJ IN IZPOPOLNJEVANJE 

Kriterij:  

 SAMOINICIATIVNOST/MOTIVIRANOST 

- pripravljenost za nenehno izpopolnjevanje lastnega znanja, 

- samoiniciativno slednje aktualnim informacijam s področja, 

- delitev znanja z drugimi udeleţenci. 

 

PODROČJE: SOCIALNE SPRETNOSTI 

Kriterij:  

 ZANESLJIVOST IN ODGOVORNOST 

- Dosledno drţanje dogovorov, pravil, obveznosti in prevzemanje odgovornosti za 

realizacijo le-teh. 

- Sledenje dogovorjenim pravilom in postopkom; pravočasno in kakovostno 

opravljanje naloţenih nalog in njihovo dokumentiranje. 

 ODZIVNOST 

- Se odziva hitro in primerno; odziv je učinkovit in konstruktiven. 

- Pomaga na zahtevo; ponudi in sprejme pomoč. 

- Pripravljen je dodatno delati v neugodnem delovnem času. 

- Samoiniciativno se loti dodatnega dela. 

- Sam si najde in opravi delo, tudi če mu ni izrecno dodeljeno. 

- Sodeluje pri reševanju zapletov (nenadnih, nepričakovanih) in predlaga rešitve. 

 TIMSKO DELO 

- Sposobnost sodelovanja z drugimi. 

- Prepoznavanje dobrih lastnosti v drugih in sprejemanje drugačnosti. 

- Zmoţnost vzpostavljanja identitete »mi«, izpolnjevanja obljub in zavez do drugih 

članov tima. 

 KRITIČNOST/SAMOKRITIČNOST 
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- Ustrezno sprejemanje in podajanje kritike in pohvale v paketu z nagradami in 

sankcijami. 

- Prepoznavanje izstopajočih doseţkov. 

- Spremljanje in vrednotenje rezultatov dela drugih. 

 

55..  DDOOLLOOČČAANNJJEE  MMIINNIIMMAALLNNEEGGAA  ((LLAAHHKKOO  TTUUDDII  OOPPTTIIMMAALLNNEEGGAA))  SSTTAANNDDAARRDDAA  

ZZNNAANNJJAA  GGLLEEDDEE  NNAA  IIZZBBRRAANNII  KKRRIITTEERRIIJJ  NNAA  DDOOLLOOČČEENNEEMM  PPOODDRROOČČJJUU..  

 

Področje Kriteriji 
Opis doseţka 

Minimalni standard 

Postopki dela. 

Uporaba orodja. 

 

Pravilnost 

 

Natančnost 

 

Tempo/dinamika/ 

hitrost 

Oceni stanje, ugotovi potrebne naloge in delovne 

operacije. 

 

Pripravi predkalkulacijo, delovni prostor, in izvede 

osebno zaščito. 

 

Po predpisanem zaporedju, z varnim načinom dela in 

s primerno izrabo časa izvede delovno nalogo. 

 

Po izvedeni delovni nalogi očisti in pospravi orodje, 

očisti delovni prostor, izdela kalkulacijo. 

Uporaba 

dokumentacije 
Pravilnost 

Izpolni delovni nalog. 

Uporablja tehnično dokumentacijo. 

Izdela delovno poročilo. 

Pripadajoča 

strokovno teoretična 

znanja 

Stopnja usvojenosti 

 Zaveda se pomena dialoga s stranko. 

 Izdela predkalkulacijo storitve. 

 Uporablja testno stezo. 

 Uporablja orodja in pripomočke pri delovni 

nalogi. 

 Razume delovanje zavor. 

 Pozna vrste zavor, jih loči in pozna njihove 

lastnosti. 

 Pozna posledice nepravilno vzdrţevanega 

zavornega sistema. 

 Izdela kalkulacijo za opravljeno storitev in 

porabljen material. 

 Stranki preda vozilo. 

Ukrepi za varno in 

zdravo opravljanje 

dela ter varstvo 

okolja 

Stopnja usvojenosti 

 Pozna in upošteva načela varnega dela pri 

delovni nalogi (uporaba avto dvigala, varovanje 

hrbtenice, varnost pred padci, varnost pred 

poškodbami, pravilni premiki, obračanje, 

dvigovanje teţkih bremen, nevarnost v stiku z 

nevarnimi tekočinami in materiali) 

 Pozna in upošteva načela ravnanja z nevarnimi 
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odpadki. 

 Skrb za ustrezno mikroklimo (prezračevanje 

prostora in uporaba odvajanja izpušnih plinov) 

Druge IKK 

 Sporazumevalna: Pogovor s stranko. 

Estetska: Očiščeno, funkcionalno in pospravljeno 

orodje. 

Varovanje zdravja: Ustrezno rokovanje z nevarnimi 

snovmi, varovanje hrbtenice. 

Učenje učenja: Stranko pouči o pomenu rednega 

vzdrţevanja vozila. 

 

 

Opomba: kar je označeno z rdeče je potrebno znanje za minimalni standard 

 

Področje Kriteriji Optimalni in minimalni standard 

Postopki dela. 

Uporaba 

pripomočkov 

Pravilnost 

 

Natančnost 

 

Tempo/dinamika/ 

hitrost 

Glede na opis problema oceni stanje in ugotovi 

okvaro oziroma izrabljenost zavor. 

 

Stranko informira o postopku popravila in pripravi 

predkalkulacijo. 

 

Izpolni delovni nalog. 

Ugotavljanje stanja Pravilnost  Dijak predvidi in opiše potreben postopek popravila. 

Priprava in uporaba 

orodja 
Pravilnost  

Uporaba pripomočkov in posebnega orodja: 

- testna steza, 

- avto dvigalo, 

- pomično merilo, 

- naprava za merjenje vlage v zavorni tekočini, 

- naprava za menjavo zavorne tekočine, 

- naprava za izzračevanje zavor, 

- moment ključ, 

- manometer. 

Priprava vozila Pravilnost  
Izvede zaščito vozila. 

Opravi testiranje zavor. 

Priprava delovnega 

prostora 
Pravilnost  

Namesti vozilo za dvig z avtodvigalom in preveri vse 

potrebno za varen dvig. 

Pripravi potrebno orodje. 

Priprava izvajalca 
Pravilnost 

Natančnost 

Uporabi osebno zaščito in predvidi morebitne 

nevarnosti med delovnim postopkom (nevarnost 

opeklin, stika z nevarnimi snovmi …). 

Izvedba  Pravilnost Na osnovi opisa problema sklepa o napaki in predvidi 
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Natančnost 

 

Tempo/dinamika/ 

hitrost 

postopke za popravilo. 

Oceni čas popravila in stroške popravila. 

Testiranje na testni stezi: 

- ustrezno izvaja postopek testiranja vozila 

- daje navodila za izvajanje testiranja 

- na osnovi testa sklepa o napaki 

- bere zapis testa in ga uporabi za kasnejšo 

primerjavo 

Izmeri vsebnost vlage v zavorni tekočini. 

Uporaba avtodvigala: 

- primerno podloţi vozilo 

- preveri podloţenost vozila 

- dvigne vozilo na primerno višino 

Demontaţa: 

- demontira okrasni pokrov 

- demontira kolo 

- vizualno preveri stanje zavor in zavornega 

sistema 

- demontira zavorne ploščice 

Naročanje novih delov: 

- s pomočjo tehnološke dokumentacije naroči 

nove zavorne ploščice 

- naroči zavorno tekočino 

Čiščenje in kontrola zavornega sistema: 

- izmeri izrabljenost zavornih kolutov 

- pregleda kolesne zavorne valje 

- pregleda in očisti vodila zavornih klešč 

- pregleda gibljive dele zavornih cevi 

Montaţa zavor: 

- montira zavorne ploščice 

Menjava zavorne tekočine. 

- odvije vijake za izzračevanje 

- namesti posebne lovilne posode za zavorno 

tekočino 

- namesti napravo za izzračevanje na 

rezervoar zavorne tekočine 

- uporabi pravilen tlak za polnjenje sistema 

- ustrezno izvede postopek menjave zavorne 

tekočine 

- izzrači zavorni sistem 

Montaţa koles: 

- očisti kolesa 

- montira kolo 

- preveri tlak v pnevmatikah 

- privije kolo z moment ključem 
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- montira okrasni pokrov 

Izrabljeno zavorno tekočino odlaga v skladu s predpisi 

o nevarnih snoveh. 

Pri delu z nevarnimi snovmi skrbi za svoje zdravje in 

okolje. 

Odstrani zaščito vozila. 

Vozilo očisti. 

Ureditev po 

končanem delu 

Pravilnost 

 

Natančnost 

TESTIRANJE VOZILA 

- Izvede testiranje popravljenega vozila. 

- Na osnovi testa sklepa o kvaliteti popravila. 

- Zapis končnega testa primerja s prvotnim 

stanjem. 

- Izvede morebitne dodatne nastavitve zavor. 

 

UREDITEV ORODJA IN PROSTORA 
- Orodje očisti in pospravi na za to 

predvideno mesto. 

- Nevarne odpadke odlaga skladno s predpisi. 

- Delovni prostor očisti. 

 

PREDAJA VOZILA 
- Izdela kalkulacijo za opravljeno storitev in 

porabljen material. 

- Preda vozilo stranki. 

 

UREDITEV DOKUMENTACIJE 

- Izdela delovno poročilo. 

 

 

 

66..  KKRRIITTEERRIIJJII  OOCCEENNJJEEVVAANNJJAA  

 

 

Označi, v kolikšni meri veljajo spodnje trditve [izpolni dijak]. 
(štiri zvezdice - najbolj, ena zvezdica - najmanj) 

     

V delavnici sem se prijetno počutil.     

Upošteval sem disciplino na delovnem mestu.     

Upošteval sem vidike varnega dela.     

Skrbel sem za red in čistočo.     

Mentor-učitelj mi je dajal uporabna navodila.     
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Upošteval sem navodila učitelja.     

Nalogo, ki sem jo opravljal, je bila zahtevna.     

Za dodeljeno nalogo sem potreboval pomoč.     

Dodeljeno nalogo sem samostojno izpeljal.     

Pri delu sem bil aktiven.     

Za izpeljavo sem potreboval teoretična znanja.     

Uporabljal sem teoretična znanja.     

Za delo bi potreboval več teoretičnega znanja.     

S svojim delom sem zadovoljen.     

 

 

Ocena dijakovega dela [izpolni učitelj-mentor].  

(štiri zvezdice - najbolj, ena zvezdica - najmanj) 

 

     

Upošteva disciplino na delovnem mestu.     

Upošteva vidike varnega dela na delovnem mestu.     

Skrbi za red in čistočo.     

Upošteva navodila mentorja.     

Zaupano nalogo suvereno opravi.     

Samostojno pristopa k delu.     

Uporablja teoretična znanja.     

Odnos do sodelavcev.     

Odnos do strank.     
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Ocena dijakovega dela [izpolni učitelj-mentor].  

 

I. NAČRTOVANJE DELA Max Doseţeno 

4. Sprejem stranke in njeno informiranje. 4  

5. Delovni nalog. 3  

6. Uporaba katalogov. 3  

Skupaj točk:  10  

   

II. PRAKTIČNO DELO Max Doseţeno 

1. Prevzem vozila. 4  

2. Priprava in zaščita vozila. 4  

3. Testiranje z diagnozo napake. 4  

4. Uporaba dvigala. 4  

5. Postopek demontaţe. 4  

6. Uporaba pravega orodja za posamezna opravila. 4  

7. Kvaliteta izvedenih del. 4  

8. Uporaba merilnih naprav 4  

9. Evidentiranje porabljenega materiala in časa. 4  

10. Urejenost delovnega mesta. 4  

11. Uporaba zaščitnih sredstev. 4  

12. Upoštevanje varstva pri delu. 4  

13. Varstvo okolja (odlaganje tekočin in odpadnih materialov). 4  

14. Pregled in čiščenje zavornega sistema. 4  

15. Postopek montaţe. 4  

16. Izzračevanje. 4  

17. Testiranje pred predajo vozila. 4  

18. Pravilna uporaba strokovnega izrazoslovja 4  

19. Predaja vozila 4  

20. Poznavanje strokovno teoretičnih vsebin delovanja delov. 4  

Skupaj točk: 80  

   

III. DOKUMENTACIJA  Max  Doseţeno 

1. Izdela kalkulacijo za opravljeno storitev in porabljen material. 4  
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2. Po navodilih izdelano delovno poročilo 4  

3. Estetski izgled delovnega poročila. 2  

Skupaj točk: 10  

   

 
Skupaj 

točk: 
100  

 

 

IZOBRAŢEVALNI PROGRAM (IP): AVTOSERVISER 

Naziv poklicne izobrazbe: Avtoserviser 

Oznaka modula: 

Podvozje in prenosne 

naprave 

Oznaka učnega sklopa 

(US): Zavore 

Število ur za izvedbo: 5 Letnik šolanja: prvi 

CILJI (informativni, formativni in socializacijski) dijak/dijakinja: 

 zna svetovati stranki glede na tehnična navodila in predpise, 

 preizkuša elemente zavor ter odkriva napake s pomočjo testne steze, 

 uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnična navodila ter pri tem uporablja 

informacijsko tehnologijo, 

 popravi ali zamenja posamezne elemente zavornega sistema, sistem sestavi in odzrači, 
 popravi ali zamenja posamezne elemente zavor, zavore sestavi in opravi potrebne 

nastavitve. 

Sestava učnega sklopa: 
potrebni čas 

(ocena) 
Orodja, stroji, naprave: Gradiva 

Tehnološka 

dokumentacija 

 

- ugotavljanje stanja 

- načrtovanje del 

- testiranje 

- izvajanje popravila 

- testiranje 

- poročanje in dokumentiranje 

5 ur 

- testna steza 

- avto dvigalo 

- pnevmatični ključ 

- pomično merilo 

- manometer 

- kompresor 

- naprava za merjenje 

vlage v zavorni 

tekočini 

- naprava za 

izzračevanje 

- moment ključ 

- Učbenik 

Motorno 

vozilo 

- svetovni 

splet 

Katalogi 

proizvajalcev. 

Delovno 

poročilo. 

Sklop uporabnih spretnosti (SUS), veščine, ki jih mora dijak/vajenec obvladati: 

 Prilagajanje različnim razmeram. 

 Opazovanje, prepoznavanje stanja in odstopanj od normalnega stanja. 

 Zanesljivost. 

 Odgovornost, natančnost. 

 Komunikacija s stranko. 
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 Proaktivnost. 

Ukrepi za varno in zdravo delo, varstvo okolja za dijaka/vajenca: 

 ustrezno opremljena strokovna učilnica s potrebnimi pripomočki 

 osebna varovalna oprema (delovni čevlji, rokavice) 

 upoštevanje načel varnega dela, uporaba osebne varovalne opreme 

Viri (učbeniki, priročniki, prospekti, …): 

 Načrt ocenjevanja znanja, CPI avgust 2007 

 Interno gradivo – Določanje minimalnih standardov (dr. 

Vladimir Milekšič) 

 Učbenik Motorno vozilo 

Kraj in datum 

Velenje, 30. 9. 2009 

Izdelal Boris KLANČNIK 
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