POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
ZDRAVSTVENA NEGA

KATALOG ZNANJA
1. Ime modula: ZDRAVSTVENA NEGA V GERIATRIČNI DEJAVNOSTI

ZNG

2. Usmerjevalni cilji:
Dijak/dijakinja:
pozna posebnosti zdravstvene nege v geriatriji
izvaja zdravstveno nego starostnika v različnih situacijah
izvaja diagnostično terapevtske postopke, izvaja intenzivno zdravstveno nego (negibljivega
starostnika, težje duševno prizadetih in osebnostno motenih starostnikov, življenjsko
ogroženih starostnikov in starostnikov popolnoma odvisnih od zdravstveno-negovalnega
osebja) pri zadovoljevanju vseh življenjskih potreb, po težkih operacijah, komplikacijah po
kemoterapiji in obsevanju, pri poslabšanju kroničnih bolezni ter ukrepanje
v
nepričakovanih situacijah
izvaja zdravstveno vzgojo starostnika, svojcev in širše socialne skupnosti

3. Poklicne kompetence:
Dijak/dijakinja:
izvajanje zdravstvene nege starostnika pri različnih bolezenskih stanjih
4. Operativni cilji
INFORMATIVNI CILJI
Dijak/dijakinja:
• opiše postopke sprejema starostnika v
zdravstvene, socialnovarstvene in druge
ustanove oziroma zavode,
• razloži postopke premestitve in odpusta
starostnika,
• pozna postopke ravnanja ob smrti bolnika,
• opiše zdravstveno-negovalno dokumentacijo,
postopke ravnanja z dokumentacijo in
izpolnjevanje le-te,
• pozna etična načela, pravice starostnika,
reševanje etičnih dilem in koncept
zagovorništva,
• pozna smernice za zagotavljanje varnosti
starostnika,
• pozna nacionalne smernice za razvoj
kakovosti s področja gerontološke
zdravstvene nege,

FORMATIVNI CILJI
Dijak/dijakinja:
• izvaja sprejem, odpust in premestitev ter
postopke ob smrti ,
• pridobiva avto- in heteroanamnestične podatke,
• pripravlja in ureja zdravstveno-negovalno
dokumentacijo starostnika,
• razmišlja o podatkih in oblikuje pisno poročilo
o starostniku, ki ga je ob izteku delovnega časa
smiselno prenesti sodelavcem v ustni in pisni
obliki,
• zna aktivno vključevati starostnika v proces
zdravstvene nege,
• zagotavlja varno in mirno okolje,
• sodeluje s svojci pri sprejemu, odpustu in
premestitvi ali smrti starostnika.
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•

razloži pomen aktivne vloge starostnika in
družine v procesu zdravstvene nege.

•
•

• pozna vedenja iz gerontologije in geriatrije ter
princip izvajanja zdravstvene nege pri
starostniku,
• opiše dejavnike, ki vplivajo na zdravo
staranje,
• opiše fiziološke in psihološke značilnosti
starostnika,
• pozna posledice institualizacije – bivanja,
• pozna standarde gerontološke zdravstvene
nege,
• razloži kategorizacijo - merila zahtevnosti
zdravstvene nege v socialno varstvenem
zavodu,
• opiše zakonitosti komunikacije in specifične
zahteve komunikacije s starostniki,

•
•
•

•
•
•
•
•

• opiše simptomatiko in zdravljenje ter
rehabilitacijo starostnika pri najpogostejših
geriatričnih bolezenskih stanjih,
• opiše zdravstveno nego starostnika z
najpogostejšimi kroničnimi boleznimi

• pozna paliativno oskrbo in zdravstveno nego
hudo bolnega in umirajočega

• pozna zdravstveno vzgojno delo povezano z
tretjim življenjskim obdobjem

oceni, določi in izvaja aktivnosti zdravstvene
nege za zadovoljevanje temeljnih življenjskih
aktivnosti po PZN,
kontaktira s starostnikovimi svojci, starostniki,
skrbniki in/ali pomembnimi drugimi
vzpodbuja starostnika k samostojnem izvajanju
življenjskih aktivnosti,
upošteva nujnost prilagoditve zdravstvene nege
starostnikom,
dokumentira opravljene intervencije in
postopke zdravstvene nege, opiše stanje,
posebnosti in spremembe zdravstvenega stanja
starostnika,
poroča in sodeluje s člani negovalnega tima ter
ostalimi sodelavci.
usmerja starostnika k aktivnejši vlogi pri
zadovoljevanju življenjskih potreb,
pomaga starostniku v procesu prilagajanja na
novo življenjsko okolje, bolezensko situacijo in
eventualne posledice bolezni,
spodbuja starostnika k ohranjanju, vzdrževanju
in vzpostavljanju novih socialnih stikov v
ustanovi,
spodbuja socialne veščine in komunikacijo

• pripravi starostnika na diagnostične in
terapevtske posege in postopke ter
rehabilitacijske postopke.
• oceni vitalno ogroženost starostnika,
• oceni, določi in izvaja aktivnosti zdravstvene
nege po procesni metodi dela pri najpogostejših
geriatričnih bolezenskih stanjih.
• izvaja zdravstveno nego življenjsko ogroženih
starostnikov in starostnikov popolnoma
odvisnih od zdravstveno-negovalnega osebja pri
zadovoljevanju vseh življenjskih potreb,
• izvaja zdravstveno nego hudo bolnega in
umirajočega
• izvaja oskrbo umrlega
• poučuje širše socialno okolje o značilnostih
starostnega obdobja in značilnih bolezenskih
stanjih v starosti.

