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KATALOG ZNANJA 

 

1. Ime modula: ZAKONODAJA, ETIKA IN KOMUNIKACIJA 

 

2. Usmerjevalni cilji: 

 

Dijak/dijakinja: 

• razvija moralno etično presojo, vzgaja si vest in skrbi za osebnostno rast; 

• oblikuje ustrezen odnos do življenja, zdravja, bolezni, umiranja in smrti; 

• razume medsebojno povezanost zakonskih in etičnih norm; 

• spozna, da se bioznanosti lahko tudi zlorabijo in da je določena kritična pozornost 

posameznika nujna; 

• razvija humane, kulturne medsebojne odnose ter odgovornost do preiskovancev 

sodelavcev, družbe in poklicnih organizacij; 

• razvija medosebne in poklicne komunikacijske spretnosti; 

• razvije odgovornost do biološkega materiala preiskovancev z vidika enkratnosti 

neponovljivosti in omejene količine vzorca, 

• razvija odgovornost do preiskovancev z vidika varovanja osebnih podatkov in 

pravic preiskovanca; 

• spozna temeljno zakonodajo na področju zdravstva in osnovne pravne akte za 

področje laboratorijske medicine; 

• spozna kodeks deontologije v laboratorijski medicini; 

• pozna pomen kakovosti v zdravstvu in specifiko zagotavljanja kakovosti v 

laboratorijski medicini; 

• izgradi temeljna spoznanja o naravi in kompleksnosti komunikacije; 

• razvija medosebne in poklicne komunikacijske spretnosti (socialne spretnosti, 

spretnost učinkovitega sporazumevanja, spretnost sodelovanja in timskega dela); 

• razvija pozitivno naravnanost in motivacijo za vseživljenjsko učenje in razvoj 

lastnih veščin ter spremlja, uvaja in se prilagaja novim spoznanjem na področju 

stroke in zakonodaje; 

• izgradi temeljna spoznanja o naravi in kompleksnosti učinkovite komunikacije; 

• razvija asertivne medsebojne odnose ter odgovornost do obiskovalcev, sodelavcev, 

svojcev, družbe in poklicnih organizacij; 

• spozna pomen socialnih veščin za učinkovitost pri delu in aktivno sodeluje v 

skupini; 

• razvija pozitivno naravnanost in motivacijo za vseživljenjsko učenje in razvoj 

lastnih veščin ter spremlja, uvaja in se prilagaja novim spoznanjem na področju 

stroke in zakonodaje; 

• uporablja strokovno literaturo in elektronske medije za pridobivanje podatkov. 
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3. Poklicne kompetence 

 

1. Ravnanje v skladu s pravnimi predpisi v zdravstvu, še posebej na področju 

laboratorijske medicine . 

2. Ravnanje in presojanje v skladu z veljavnimi moralno etičnimi načeli, poklicnimi 

dolžnostmi in pravnimi predpisi. 

3. Izvajanje kakovostne medsebojne komunikacije, bontona, socialnih veščin, 

učinkovitega pogovora s pacienti, naročniki in sodelavci. 

4. Priprava na pripravništvo, strokovni izpit in prvo zaposlitev 

 

4. Operativni cilji 

 

Ravnanje v skladu s pravnimi predpisi v zdravstvu, še posebej na področju 

laboratorijske medicine. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• navede temeljne človekove pravice in 

pravice pacientov v Ustavi RS ter 

razloži deklaracije človekovih, 

pacientovih in otrokovih pravic; 

• opiše temeljne predpise, ki 

zagotavljajo zdravstveno varstvo 

posameznika; 

• pozna temeljne predpise, ki 

zagotavljajo organiziranost in 

delovanje zdravstvenega sistema; 

• pozna temeljno delovno pravno 

zakonodajo; 

• pozna osnovne pravne zahteve za delo 

medicinskega laboratorija; 

• pozna vire za seznanitev z 

zdravstveno zakonodajo. 

 

Dijak/dijakinja: 

• ravna v skladu z Ustavo RS in predpisi o 

zagotavljanju človekovih pravic ter pravic 

pacientov, oseb s posebnimi potrebami in 

otrok; 

• ravna v skladu z določbami Zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju; 

• sodeluje pri zagotavljanju zdravstvenega 

varstva posameznika (obseg pravic do 

zdravstvenega varstva) , 

• ravna /deluje/ v skladu z Zakonom o 

zdravstveni dejavnosti ter podrejenimi akti: 

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo 

izpolnjevati laboratoriji za izvajanje 

preiskav na področju laboratorijske 

medicine, Seznam poklicev v zdravstveni 

dejavnosti, Evidenca reguliranih poklicev; 

statut delovne organizacije (organiziranost 

zdravstvenega sistema, delovne 

organizacije,...); 

• ravna v skladu z določbami Zakona o 

delovnih razmerjih in določili kolektivnih 

pogodb (delovni status, pogoji dela, 

pravice in dolžnosti delavca,...). 
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Ravnanje in presojanje v skladu z veljavnimi moralno etičnimi načeli, poklicnimi 

dolžnostmi in pravnimi predpisi. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• pojasni pojme etika, morala, vrednota, 

vest, dolžnost; 

• opiše pomen listin, ki opredeljujejo 

poklicno etiko; 

• predstavi pravne predpise, ki zavezuje 

zdravstvenega delavca v laboratorijski 

medicini pri opravljanju svojega 

poklica; 

• razloži razliko med pravno 

(zakonodaja) in moralno (etika) 

normo; 

• razloži etična načela iz kodeksa 

deontologije v laboratorijski medicini; 

• pojasni pojem bioetika in vplive na 

poseganje v človekovo življenje; 

• razloži pravice osebe s posebnimi 

potrebami. 

Dijak/dijakinja: 

• sprejema in uporablja načela deontologije 

v laboratorijski medicini: načela etičnega 

vedenja, odnos do bolnika in bolnikovega 

biološkega vzorca, do izbrane 

metodologije in tehnologije, do kontrole 

kakovosti dela, do nujnih preiskav, do 

tajnosti rezultatov preiskav, do 

medicinskih raziskav in objavljanja; 

• presoja situacije, dogodke, dejanja, skladno 

z moralno etičnimi načeli; 

• ozavesti, reflektira dogodke z vidika 

moralno etičnih vrednot in oblikuje 

lestvico vrednot; 

• primerja in analizira nekdaj veljavne 

kodekse etike s sedaj veljavnimi listinami 

in sedanjo zakonodajo in prepozna večno 

veljavna etična načela; 

• opravlja svoje delo skladno z veljavnimi 

etičnimi in pravnimi listinami, načeli in 

izvaja osebno refleksijo; 

• prepozna pozitivne in negativne strani 

bioetike; 

• razvije pozitiven odnos in spoštovanje do 

človekovega življenja od spočetja do smrti; 

• razvije spoštljiv odnos do biološkega 

materiala preiskovanca. 

 

 

 

Izvajanje kakovostne medsebojne komunikacije, bontona, socialnih veščin, učinkovitega 

pogovora s pacienti, naročniki in sodelavci. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• razloži pojem, vrste, oblike in proces 

komunikacije 

• pozna osnove kontaktne kulture 

(bonton) 

Dijak/dijakinja: 

• razvije pozitiven odnos in pripravljenost za 

kakovostno medosebno komuniciranje; 

• analizira proces komunikacije v avtentičnih 

situacijah, identificira posamezne elemente 
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• pojasni pomen aktivnega poslušanja 

• pojasni pomen verbalne in neverbalne 

komunikacije v zdravstvu 

• razlikuje različne pristope v 

komuniciranju s pacienti 

• poveže načela procesov 

komuniciranja z načeli komunikacije 

v timu (s sodelavci, nadrejenimi, 

ostalim osebjem v zdravstvu) 

komunikacijskega modela in prepreči 

napake v komuniciranju; 

• komunicira s pacienti in strokovnimi 

sodelavci ter sodeluje pri reševanju 

nastalih problemov; 

• uporablja različne vrste komunikacij, jih 

prepoznava, se nanje pravilno odziva in jih 

reflektira; 

• ravna skladno s svojo vloge v timu. 

 

 

 

Priprava na pripravništvo, strokovni izpit in prvo zaposlitev 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• navede spletna mesta, kjer lahko 

poišče razpis za pripravnika; 

• razlikuje med različnimi oblikami 

življenjepisov; 

• pojasni razliko med prošnjo za delo in 

motivacijskim pismom; 

• pozna vire za razpisane roke za 

strokovni izpit in 4 temeljna področja 

strokovnega izpita; 

• pozna Pravilnik o pripravništvu in 

strokovnih izpitih zdravstvenih 

delavcev in zdravstvenih sodelavcev 

na področju zdravstvene dejavnosti. 

Dijak/dijakinja: 

• se prijavi na razpis za pripravništvo; 

• napiše življenjepis v prosti obliki in v 

obliki obrazca (npr. Europass); 

• napiše motivacijsko pismo in prošnjo za 

delo; 

• na spletu poišče aktualne termine 

strokovnih izpitov in njihove lokacije; 

• ravna v skladu z določbami Pravilnika o 

pripravništvu in strokovnih izpitih 

zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 

sodelavcev na področju zdravstvene 

dejavnosti. 

 


