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KATALOG ZNANJA 
 

1. Ime modula: ZDRAVSTVENA NEGA IN SOCIALNA OSKRBA V DOMAČEM 
OKOLJU 

 
2. Usmerjevalni cilji:  
 
Dijak / dijakinja: 

• upošteva raznolikost okolja pri organizaciji in izvajanju celovite zdravstvene nege in 
socialne oskrbe,  

• povezuje znanja iz različnih področij, na katerih temelji splošna zdravstvena nega,  
• razvija sposobnosti opazovanja in prepoznavanja normalnega in spreminjajočega se 

zdravja,  
• razvija veščine in spretnosti pri izvajanju zdravstvene nege in socialne oskrbe v 

domačem okolju,  
• razvija sposobnost načrtovanja, izvajanja in evalvacije intervencij zdravstvene nege in 

socialne oskrbe v sodelovanju s pacienti/uporabniki, družino in drugimi,  
• uporablja niz veščin, intervencij in zagotavlja optimalno zdravstveno nego in socialno 

oskrbo v domačem okolju,  
• razvija sposobnost vsestranskega in sistematičnega prilagajanja obravnave 

pacienta/uporabnika glede na fizikalne, psihične, socialne, kulturne, psihološke, 
duhovne in družbene dejavnike,  

• upošteva individualne potrebe pacienta/uporabnika skozi življenjska obdobja, v 
zdravju in bolezni,  

• spodbuja pacienta/uporabnika v domačem okolju, da izrazi svoje probleme in skrbi ter 
primerno odziva glede na situacijo,  

• prepoznava čustvene, vedenjske in kognitivne spremembe, 
• prepoznava spremembe psihičnih stanj, kot so strah, stres, tesnoba in depresija,  
• spoštuje pacientovo dostojanstvo, zasebnost in zaupnost različnih podatkov 

pacienta/uporabnika ter njegove družine v domačem okolju,  
• upošteva zaščitne ukrepe za preprečevanje okužb v domačem okolju,  
• razvija komunikacijske sposobnosti in spretnosti v domačem okolju,  
• uporablja moralna in etična načela pri delu s pacienti/uporabniki v domačem okolju,  
• informira in podaja navodila pacientom/uporabnikom ter njegovim  bližnjim v skrbi 

za ohranjanje zdravja ter dobrega počutja v domačem okolju, 
 

3. Poklicne kompetence:  
 

Samostojno izvajanje del in nalog na področju zdravstvene nege in socialne oskrbe v 
domačem okolju. 

 
4. Operativni cilji:  
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Samostojno izvajanje del in nalog na področju zdravstvene nege in socialne oskrbe v 
domačem okolju 
Informativni cilji Formativni cilji 
 
Dijak/dijakinja: 

• razlikuje bolezenska stanja pri 
pacientu/uporabniku v domačem 
okolju ter predlaga ustrezne ukrepe,  

• pojasni zdravstveno nego in 
socialno oskrbo pri 
pacientu/uporabniku na njihovem 
domu po procesni metodi dela, 

• se zaveda pomena profesionalnega 
odnosa in komunikacije s 
pacienti/uporabniki in njihovimi 
svojci,  

• spoštuje dostojanstvo 
pacienta/uporabnika do zasebnosti 
in zaupnosti podatkov ter drugih 
etičnih načel, 

• vključuje teoretična znanja v 
neposredno delo s 
pacienti/uporabniki v domačem 
okolju in individualno načrtovanje, 

• se zaveda pomena celovite 
obravnave pacienta/uporabnika. 

 
Dijak/dijakinja: 

• ugotovi individualne potrebe in posebnosti 
pacienta/uporabnika v domačem okolju, 

• izvede zdravstveno nego in socialno oskrbo 
pri pacientu/uporabniku po življenjskih 
aktivnostih, 

• izvede zdravstveno nego in socialno oskrbo: 
- pacienta z demenco v domačem 

okolju, 
- pacienta z depresijo v domačem 

okolju, 
- pacienta s Parkinsonovo boleznijo v 

domačem okolju, 
- s kronično rano v domačem okolju; 

• informira pacienta/uporabnika o uporabi 
zdravil ter stranskih in neželenih učinkih 
zdravil v domačem okolju, 

• svetuje pacientu/uporabniku in svojcem o 
uporabi in izposoji medicinsko tehničnih 
pripomočkov in aparatov v domačem 
okolju,  

• izvaja diagnostično terapevtske posege in 
postopke v domačem okolju, 

• prepozna škodljive razvade posameznika v 
domačem okolju in ustrezno ukrepa, 

• izvaja zdravstveno vzgojno delo v domačem 
okolju v okviru svojih pristojnosti, 

• prepozna in ukrepa v primeru nujnih stanjih 
in neželenih dogodkih, 

• prepozna nevarnost nasilnega obnašanja nad 
pacientom/ uporabnikom v domačem 
okolju, 

• ukrepa v primeru nasilja v družini, 
• svetuje pacientu/uporabniku in svojcem 

glede urejenosti varnega bivalnega okolja, z 
namenom preprečevanja in zmanjševanja 
padcev v bivalnem okolju, 

• preprečuje socialno izoliranost z 
vključevanjem v različne aktivnosti za 
starejše (medgeneracijski center, 
gerontološki center, dnevni center,..), 
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• spodbuja medgeneracijsko povezanost  v 
družini in širši okolici, 

• vzpostavlja kontakte in odnose z deležniki 
zdravstvene in socialne mreže, 

• sodeluje kot član integrirane zdravstvene in 
socialne oskrbe pri skrbi za zdravje, 
kakovost življenja in dobro počutje 
pacienta/uporabnika v domačem okolju, 

• vključuje svojce in spodbuja medsosedsko 
pomoč pri skrbi pacienta/uporabnika v 
domačem okolju, 

• izvaja paliativno zdravstveno nego kronično 
bolnih v domačem okolju, 

• dokumentira opravljene intervencije 
zdravstvene nege in socialne oskrbe. 
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