
POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 
ZDRAVSTVENA NEGA     
 
    KATALOG ZNANJA 
 

1. Ime modula: ZDRAVSTVENA NEGA OTROK IN MLADOSTNIKOV     ZNO 

2. Usmerjevalni cilji: 
 
Dijak:  

− Razvije ključno kompetenco učiti se učiti 
− Razvije ključno kompetenco varovanje zdravja in okolja ter varnost in zdravje 

pri delu 
− Razvije ključno kompetenco informacijsko komunikacijska pismenost 
− Razvija poklicno identiteto 
− Razvije čut odgovornosti in etičnega ravnanja v odnosu do otrok in mladostnikov 

ter do njihovih staršev, sodelavcev in   pomembnih drugih 
− Razvije zmožnosti  samostojnega izvajanja negovalnih intervencij po 

življenjskih aktivnosti po procesni metodi dela v zdravstveni negi  
− Razvije zmožnost sodelovanja pri diagnostično terapevtskih posegih 
− Razvije zmožnosti za izvajanje zdravstvene nege pri različnih bolezenskih 

stanjih po procesni metodi dela 
− Razvije osebno in poklicno odgovornost izvajanja  prve pomoči  in nujne 

medicinske pomoči 
 
 
3. Vsebinski sklopi:  
1. Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v zdravstveni negi otroka in mladostnika   
ANO 
2.  Diagnostično terapevtski posegi in postopki v zdravstveni negi otroka in mladostnika   
INO 
3.  Zdravstvena nega otroka in mladostnika pri različnih bolezenskih stanjih  BOM 
 
 

1. Vsebinski sklop: Zdravstvena dejavnost  in življenjske aktivnosti v zdravstveni negi 
otrok in mladostnikov   ANO 

Poklicne kompetence 
 
 Poznavanje organiziranosti zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov 

Izvajanje zdravstvene nege otroka in mladostnika po življenjskih aktivnostih 
 

Operativni cilji 
 
 

   INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

ORGANIZIRANOST ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA 
Dijak/dijakinja: 

 
Dijak/dijakinja: 
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• pozna zdravstveno varstvo matere in otroka  
• pozna dejavnike, ki ogrožajo zdravje otroka, 

mladostnika in družine 
• opiše psihofizičen razvoj otroka glede na 

različna starostna obdobja 
• pozna osnovne zakonitosti komunikacije  
• razloži pomen  cepljenja otrok in koledar 

cepljenja v različnih starostnih obdobjih 
 

• sodeluje pri izvajanju zdravstvenega 
varstva otrok in mladostnikov v 
dispanzerski in bolnišnični dejavnosti 

• poroča in dokumentira opravljene 
intervencije zdravstvene nege 

NOVOROJENČEK IN NEDONOŠENČEK 
• razlikuje telesne in fiziološke značilnosti 

novorojenčka in nedonošenčka 
 

 
• ugotavlja potrebe, načrtuje in izvaja 

zdravstveno nego novorojenčka in 
nedonošenčka 

• poroča in dokumentira opravljene 
intervencije zdravstvene nege 

 
DOJENČEK 
• razloži telesni, spoznavni in psihosocialni 

razvoj dojenčka 
 

 
• ugotavlja potrebe, načrtuje in izvaja 

zdravstveno nego glede na potrebe 
dojenčka 

• poroča in dokumentira opravljene 
intervencije zdravstvene nege 

 
 
DIHANJE  
• pozna značilnosti dihanja glede na starostna 

obdobja otroka  
• razloži aktivnosti, ki jih vsak dan izvajamo za 

učinkovito dihanje pri otroku 
 

 

 
• ugotavlja potrebe, načrtuje in izvaja 

zdravstveno nego pri aktivnosti dihanja 
pri otroku in mladostniku 

• poroča in dokumentira opravljene 
intervencije zdravstvene nege 

 
 
 

PREHRANJEVANJE IN PITJE 
• razloži pomen hrane in tekočine za zdravega 

otroka in mladostnika 
• pozna značilnosti prehranjevanja otroka in 

mladostnika glede na posamezna starostna 
obdobja 

• opiše možne zaplete pri hranjenju 
• razloži pomen dojenja za mater in otroka in 

nudi podporo za zagotavljanje uspešnega 
dojenja 

• razloži pravilno pridobivanje telesne mase in 
odstopanja v različnih starostnih obdobjih 

 

 
• ugotavlja potrebe, načrtuje in izvaja 

zdravstveno nego pri aktivnosti 
prehranjevanja in pitja 

• izbere živila in pravilno pripravi 
posamezni obrok pri otroku glede na 
starost 

• izvaja hranjenje otroka na različne načine, 
primerno starostnemu obdobju 

• higiensko vzdržuje pripomočke za 
hranjenje, pitje in dojenje 

• vzpodbuja in nadzoruje mater pri dojenju 
• izvede tehtanje in merjenje dolžine otroka 
• poroča in dokumentira opravljene 

intervencije zdravstvene nege 
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IZLOČANJE IN ODVAJANJE 
• razloži posebnosti pri izločanju urina, blata, 

bruhanja, bljuvanja in potenja pri otroku glede 
na starostna obdobja 

 

 
• spremlja izločanje in odvajanje in 

prepozna odstopanja 
• ugotavlja potrebe, načrtuje in izvaja 

zdravstveno nego pri aktivnosti izločanja 
in odvajanja 

• opazuje in meri izločke 
• poroča in dokumentira opravljene 

intervencije zdravstvene nege 
 

 
 
 
 

2. Vsebinski sklop:  Diagnostično terapevtski posegi in postopki v zdravstveni negi 
otroka in mladostnika   INO 

Poklicne kompetence 
 
 Sodelovanje pri pripravi in izvajanju diagnostičnih  in terapevtskih posegov z 

diplomirano medicinsko sestro in/ali zdravnikom 
Izvajanje diagnostično terapevtskih posegov in postopkov v zvezi z zdravstveno 
nego otroka in mladostnika 

 
 
 
 
 

Operativni cilji 
 

   INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
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SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN 
IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO 
TERAPEVTSKIH POSEGOV 
• pozna vrste in pomen posameznih 

diagnostično terapevtskih posegov, 
njihovo izvedbo in zaplete pri otroku 
in mladostniku 

• pozna različna drže otroka za varno 
izvedbo diagnostično terapevtskega 
posega 

• opiše psihosocialna dogajanja v 
trikotniku Srednja medicinska 
sestra/Srednji zdravstvenik – otrok – 
starši   

• opiše pravila pri aplikaciji terapije 
• loči oblike zdravil in zdravilnih 

pripravkov, pravila shranjevanja, 
načine aplikacije, stranske učinke in 
neželene pojave 

 

 
• pridrži otroka ob izvajanju 

diagnostično terapevtskih posegov  
• sodeluje pri pripravi in izvedbi 

diagnostično terapevtskih posegov  
• informira starše in otroka, ter 

pridobi njihovo privolitev 
• zagotavlja varnost in zasebnost 

pacienta 
• izvede psihofizično pripravo otroka 

na njemu razumljiv način 
• spremlja in/ali zagotavlja varno 

spremstvo pacienta 
• odvzame material za preiskave po 

naročilu zdravnika in ga pripravi za  
transport 

• odvzame brise iz različnih delov 
telesa za naročene preiskave 

• odvzame urin in blato za naročene 
preiskave 

• sodeluje pri drugih naročenih 
preiskavah 

• izvede psihofizično pripravo otroka 
ob aplikaciji zdravil na njemu 
razumljiv način 

• pripravi voziček s pripomočki za 
razdeljevanje zdravil 

• aplicira zdravila na različne načine  
• upošteva pravila pri razdeljevanju 

terapije 
• nadzoruje otroka pri zaužitju 

zdravila 
• opazuje in beleži pojav stranskih 

učinkov na zdravila ter ukrepa 
 

 
 
 

3. Vsebinski sklop:  Zdravstvena nega otroka in mladostnika pri različnih bolezenskih 
stanjih   BOM 
 

Poklicne kompetence  
 
 Izvajanje zdravstvene nege pri otroku in mladostniku z obolenji prebavil, dihal, 

sečil, srca, krvnega sistema, endokrinih žlez, živčevja in z motnjami v razvoju 
Izvajanje ukrepov pri nujnih stanjih 
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Operativni cilji 
              

    
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Dijak/dijakinja: 
• pozna otrokove reakcije na bolezen 

in hospitalizacijo 
• pozna pravice otroka in staršev v 

bolnišnici 
• opiše reakcije otroka z akutno in 

kronično boleznijo 
• pozna reakcije otroka na bolezen 

doma in v bolnišnici  
 

Dijak/dijakinja: 
• sodeluje pri sprejemu, premestitvi 

in odpustu pacienta 
• informira starše in otroka ter 

pridobi njihovo privolitev 
• upošteva pravice hospitaliziranih 

otrok (Magna karta) 
• sodeluje pri pripravi in izvedbi 

diagnostičnih posegov pri otroku in 
mladostniku 

• preprečuje psihični in fizični 
hospitalizem otroka in mladostnika 

• sodeluje pri pripravi in izvedbi 
terapevtskih posegov 

• dokumentira svoje delo 
 

ZDRAVSTVENEGA NEGA OTROKA 
IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI 
PREBAVIL 
• pozna vzroke in znake, ki spremljajo 

otroka z  obolenji prebavil 
• pozna zdravstveno nego pri obolenjih 

prebavil glede na negovalne 
probleme 

 

 
• ugotavlja potrebe po zdravstveni 
negi – negovalne 

     probleme 
• sodeluje pri načrtovanju aktivnosti 
zdravstven nege 
• izvaja zdravstveno nego 
• vrednoti zdravstveno nego 

 
ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN 
MLADOSTNIKA Z OBOLENJI 
DIHAL 
• pozna vzroke in znake, ki spremljajo 

otroka z  respiratornimi obolenji 
• pozna zdravstveno nego pri 

respiratornih obolenjih glede na 
negovalne probleme 

 

 
• ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi - negovalne probleme 
• sodeluje pri načrtovanju aktivnosti 

zdravstvene nege 
• izvaja zdravstveno nego 
• vrednoti zdravstveno nego 
 

ZDRAVSTVENEGA NEGA OTROKA 
IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI 
SEČIL 
• pozna vzroke in znake, ki spremljajo 

otroka z  obolenji sečil 
• pozna zdravstveno nego pri obolenjih 

sečil glede na negovalne probleme 
 

 
Dijak: 
• ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi - negovalne probleme 
• sodeluje pri načrtovanju aktivnosti 

zdravstvene nege 
• izvaja zdravstveno nego 
• vrednoti zdravstveno nego 
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ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN 
MLADOSTNIKA Z OBOLENJI SRCA  
• pozna vzroke in znake, ki spremljajo 

otroka z  obolenji srca 
• pozna zdravstveno nego pri obolenjih 

srca glede na negovalne probleme 
 

 
• ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi - negovalne probleme 
• sodeluje pri načrtovanju aktivnosti 

zdravstvene nege 
• izvaja zdravstveno nego 
• vrednoti zdravstveno nego 
 

ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN 
MLADOSTNIKA Z OBOLENJI 
KRVNEGA SISTEMA  
• pozna vzroke in znake, ki spremljajo 

otroka z  obolenji krvnega sistema 
• pozna zdravstveno nego pri obolenjih 

krvnega sistema glede na negovalne 
probleme 

 

 
• ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi - negovalne probleme 
• sodeluje pri načrtovanju aktivnosti 

zdravstvene nege 
• izvaja zdravstveno nego 
• vrednoti zdravstveno nego 
 

ZDRAVSTVENEGA NEGA OTROKA 
IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI 
ENDOKRINIH ŽLEZ 
• pozna vzroke in znake, ki spremljajo 

otroka z  obolenji endokrinih žlez 
• pozna zdravstveno nego pri obolenjih 

endokrinih žlez glede na negovalne 
probleme 

 

 
• ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi - negovalne probleme 
• sodeluje pri načrtovanju aktivnosti 

zdravstvene nege 
• izvaja zdravstveno nego 
• vrednoti zdravstveno nego 
 

ZDRAVSTVENEGA NEGA OTROKA 
IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI 
ŽIVČEVJA  
• pozna vzroke in znake, ki spremljajo 

otroka z  obolenji živčevja 
• pozna zdravstveno nego pri obolenjih 

živčevja glede na negovalne 
probleme 

 

 
• ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi - negovalne probleme 
• sodeluje pri načrtovanju aktivnosti 

zdravstvene nege 
• izvaja zdravstveno nego 
• vrednoti zdravstveno nego 
 

ZDRAVSTVENEGA NEGA OTROKA 
Z MOTNJAMI V RAZVOJU 
• pozna vzroke in znake, ki spremljajo 

otroka z  motnjami v razvoju 
• pozna zdravstveno nego pri otrocih z 

motnjami v razvoju glede na 
negovalne probleme 

 

 
• ugotavlja potrebe po zdravstveni 

negi - negovalne probleme 
• sodeluje pri načrtovanju aktivnosti 

zdravstvene nege 
• izvaja zdravstveno nego 
• vrednoti zdravstveno nego 
• pozna osnovne načine 

komunikacije z otroki in 
mladostniki s posebnimi potrebami 

• razvije posebno empatičen odnos 
do otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami 
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NUJNA STANJA V OTROŠKEM 
OBDOBJU 
• pozna izvajanje prve pomoči in 

nujne medicinske pomoči pri otroku 
in mladostniku 

 
  

 
• nudi prvo pomoč in sodeluje pri 

izvajanju nujne medicinske pomoči  
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