
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE/2007 
 
    KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: OSKRBA NA DOMU 
 
2. Usmerjevalni cilji:  
 
Dijak je zmožen: 

• skrbi za ohranjanje lastnega zdravja, 
• izvaja in nuditi pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, 
• izvaja osnovne storitve na domu, 
• nudi pomoč oskrbovancu v različnih situacijah, 
• načrtuje aktivnosti glede na stanje organizma. 

3. Poklicne kompetence:  
o Skrbi za potrebe starejših ljudi 
o Izvaja domsko varstvo in storitve na domu 

 
 
4. Operativni cilji:  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
• seznani se z različnimi življenskimi 

obdobji, 
• spozna stiske in potrebe starejših ljudi, 
• spozna osnovne potrebe po domskem 

varstvu in negi na domu, 
• seznani se z dejavniki tveganja za 

nastanek sodobnih obolenj, 
• pozna pomen preventive pri preprečevanju 

obolenj, 
• razume pomen vzdrževanja osebne 

higiene, 
• spozna dejavnike, ki vplivajo na 

nezadostno osebno higieno starostnikov 
spozna osnovne potrebe po domskem varstvu 

in nego na domu, 
spozna osnovno gospodinjsko pomoč, 
nauči se nuditi pomoč pri higieni 

oskrbovanca, 
spozna različne pripomočke za pomoč 

oskrbovancem, 
razume varno uporabo zdravil, 
spozna pomoč oskrbovanca pri oskrbi na 

domu od v vseh življenjskih obdobjih, 
spozna pomoč osebam s posebnimi potrebami 
• zaveda se povečanih potreb po domskem 

varstvu,  

Dijak je zmožen: 
skrbi za ohranjanje lastnega zdravja, 
poišče dejavnike tveganja v vsakdanjem 

življenju, 
našteje dejavnike tveganja za nastanek 

civilizacijskih obolenj, 
izvaja in nudi pomoč pri vzdrževanju osebne 

higiene, 
skrbi za dobro počutje v delovnem in 

domačem okolju, 
zaveda se pomembnosti domskega varstva in 

nege na domu 
prepozna simptome najpogostejših 
bolezenskih stanj. 
• zaveda se povečanih potreb po domskem 

varstvu,  
• spremlja novosti na področju oskrbe in 

nege na domu, 
• izvaja osnovne storitve na domu 

(gospodinjska, osebna nega, socialni 
stiki), 

• zna nuditi pomoč pri vzdrževanju osebne 
higiene oskrbovanca, 

• zna uporabljati zaščitna sredstva pri delu, 
• zna očistiti pripomočke, 
• skrbi za dobro počutje v delovnem in 

domačem okolju,  
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• spremlja novosti na področju oskrbe in 

nege na domu, 
• izvaja osnovne storitve na domu 

(gospodinjska, osebna nega, socialni 
stiki), 

• zna nuditi pomoč pri vzdrževanju osebne 
higiene oskrbovanca, 

• zna uporabljati zaščitna sredstva pri delu, 
• zna očistiti pripomočke, 
• skrbi za dobro počutje v delovnem in 

domačem okolju,  
• zaveda se pomembnosti, sodelovanja in 

socialnih stikov s starejšimi, 
• načrtuje proces zdravstvene nege, 
• pravilno svetuje in sodeluje pri vsakdanjih 

opravilih, ki zajemajo zdravje in varnost 
oskrbovancev, 

• nudi pomoč oskrbovancu v različnih 
situacijah, 

• ravna v skladu z etičnimi načeli, 
• uporablja zaščitna sredstva pri delu 
• sodeluje z domovi za starejše in varstveno 

delovnimi centri. 
 

• zaveda se pomembnosti, sodelovanja in 
socialnih stikov s starejšimi, 

• načrtuje proces zdravstvene nege, 
• pravilno svetuje in sodeluje pri vsakdanjih 

opravilih, ki zajemajo zdravje in varnost 
oskrbovancev, 

• nudi pomoč oskrbovancu v različnih 
situacijah, 

• ravna v skladu z etičnimi načeli, 
• uporablja zaščitna sredstva pri delu 
• sodeluje z domovi za starejše in varstveno 

delovnimi centri, 
se zaveda procesa staranja in njegovega 

sprejemanja, 
deluje v korist zdravega staranja, 
zna na osnovi telesnih in duševnih sprememb 

razpoznati procese staranja, 
zna pomagati pri osnovnih telesnih 

spremembah, 
razume potrebe in stiske starejših ljudi, ki jih 

prizadenejo duševne in telesne 
spremembe, 

zna svetovati pri preventivi in kurativi 
sodobnih bolezni 

zna beležiti in dokumentirati vitalne funkcije 
v domači negi, 

skrbi za negovane osebe, 
je v pomoč pri oblačenju in slačenju 

oskrbovanca, 
se zaveda pomembnosti pomoči negovane 

osebe, 
• zna načrtovati aktivnosti glede na stanje 

organizma. 
 
 
POGOJI ZA VKLJUČEVANJE IN DOKONČEVANJE MODULA so navedeni samo pri 
modulih, kjer  so pogoji predpisani.  
 


	3. Poklicne kompetence:

