Visokošolski strokovni študijski
program 1. stopnje

ZDRAVSTVENA NEGA
Magistrski študijski
program 2. stopnje

PALIATIVNA OSKRBA

DRAGE BODOČE
ŠTUDENTKE IN DRAGI
ŠTUDENTI
Odločate se za študij zdravstvene nege, študij po katerem
boste strokovno obvladali zdravstveno nego, se ustrezno
sporazumevali s pacienti in sodelavci, hkrati pa ohranili
human in etičen odnos do bolnih in zdravih, ki prav to od
vas pričakujejo. Pričakovanja in zahteve vašega bodočega
poklica naraščajo, izzivi postajajo čedalje resnejši, materialno plačilo pa pogosto nadomesti beseda zahvale ali hvaležni pogled.
Poleg študija zdravstvene nege na šoli poteka tudi magistrski
študij s področja paliativne oskrbe, ki v moderni družbi postaja vse bolj pomembna. Pripravljamo tudi druge programe
magistrskega študija in vam tako omogočamo nadaljevanje izobraževanja na isti šoli. Medicina in zdravstvena nega
kot njen integralni del v zadnjih desetletjih hitro napredujeta.
Hkrati z napredkom pa se soočata s perečimi sociološkimi,
psihološkimi, moralno-etičnimi in ekonomskimi problemi, ki jih
razkorak med vse večjimi zmogljivostmi stroke ter omejenimi
zmožnostmi vsake družbe le še povečuje.
Meje področij dela med zdravniki ter diplomiranimi medicinskimi sestrami in zdravstveniki postajajo vse bolj zabrisane,
zadolžitve in odgovornosti posameznih skupin se medsebojno prepletajo. Brez timskega dela je nemogoče uspeti na katerem koli medicinskem področju.
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Zdravstveni delavec mora biti zato ustrezno izobražen, da se
z vsemi zgoraj navedenimi izzivi lahko ustrezno sooči, jih obvlada in deluje v pacientovo korist.
Ustanovitev in delovanje Visoke zdravstvene šole v Celju od
leta 2009 omogoča študentom učenje v domačem okolju,
zdravstvenim zavodom pa zagotavlja ustrezno izobražene
delavce s področja zdravstvene nege. Kljub razmeroma kratkotrajnemu delovanju šole, smo uspeli zagotoviti kakovostno
izobraževanje. S sodelovanjem več strokovnjakov z različnih
področij razvijamo študij, ki je sinteza kakovostnega teoretičnega izobraževanja, praktično uporabnega kliničnega usposabljanja ter uvajanja v raziskovalno delo. Kakovostno klinično
usposabljanje, ki je temeljnega pomena za praktično delo
opravljajo študenti v številnih zdravstvenih ustanovah v regiji.
Poleg tega smo povezani s številnimi sorodnimi šolami v tujini,
kar omogoča študentom, da del študija opravijo v tujini.
Kot mlada in razmeroma majhna šola se mnogo lažje prilagajamo novim zahtevam in potrebam študentov in učiteljev.
Verjamemo, da bomo z vašim aktivnim sodelovanjem v vaše
in naše zadovoljstvo kakovost študija lahko nenehno izpopolnjevali in izboljševali. Veselimo se, da se bomo v jeseni srečali
v naših predavalnicah in ob pacientih.
izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med.,
dekan Visoke zdravstvene šole v Celju

BESEDA
USTANOVITELJA
Z ustanovitvijo Visoke zdravstvene šole v Celju v letu 2009, je Regijsko študijsko središče sledilo svojemu temeljnemu poslanstvu, ustanavljati visokošolske zavode in razvijati
študijske programe, prilagojene potrebam in razvojnim načrtom okolja, v katerem delujemo.
Visoka šola je nastala na pobudo Splošne bolnišnice Celje, tretje največje bolnišnice v
državi in Srednje zdravstvene šole v Celju. K utemeljenosti potrebe po ustanovitvi novega
visokošolskega zavoda pa so nas vodili vzroki, kot so pereče pomanjkanje diplomiranih
medicinskih sester na različnih nivojih zdravstvene nege, pričakovano naraščanje potreb v
prihodnosti ter dejstvo, da bodo diplomanti, zaradi dobro razvite mreže zdravstvenih inštitucij v regiji, visoko zaposljivi.
Šola vstopa v drugo desetletje delovanja. Na podlagi doseženega lahko ugotovimo, da je
bila odločitev o ustanovitvi visokošolskega zavoda na študijskem in raziskovalnem področju
zdravstvenih ved pravilna in utemeljena. Visoka šola izkazuje upravičenost svoje ustanovitve tudi z odličnim sodelovanjem z okoljem ter vpetostjo v mednarodni prostor, saj pri
izvedbi študijskega programa, pa tudi z raziskovalnimi in razvojnimi projekti, sodeluje s
številnimi zdravstvenimi in socialnimi učnimi zavodi v širši regiji in tudi izven nje. Prepoznana
pa je tudi po svojih številnih družbeno-odgovornih aktivnostih.
Z razvojem in akreditacijo magistrskega študijskega programa Paliativna oskrba, ki je edini
tovrstni študijski program v slovenskem prostoru, se je visoka šola odzvala na aktualne demografske trende ter na čedalje večjo potrebo po kakovostni in strokovni paliativni oskrbi.
S tem visoka šola zasleduje tudi enega od svojim pomembnih dolgoročnih ciljev, izpolniti
pogoje za preoblikovanje visoke šole v fakulteto.
Kljub desetletju delovanja, pa je Visoka zdravstvena šola v Celju šele na začetku svoje
poti. Kot ustanovitelji jo bomo podpirali in tvorno sodelovali pri uresničevanju njenih
ambicioznih načrtov tudi v prihodnje in s tem prispevali k doseganju številnih pozitivnih
učinkov, ki jih kakovostno visoko šolstvo prinaša v regijo ter v slovensko in v mednarodno
okolje.

Katja Esih, univ. dipl. ekon.,
direktorica Regijskega študijskega središča
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PREDSTAVITEV VISOKE
ZDRAVSTVENE ŠOLE V CELJU
Visoka zdravstvena šola v Celju (v nadaljevanju VZŠCE) je samostojni visokošolski
zavod, ki izvaja izobraževalno in znanstveno-raziskovalno dejavnost na področjih
zdravstva, zdravstvene nege in družbenih
ved. Ustanovitelj visoke šole je Regijsko
študijsko središče v Celju, javni zavod pristojen za razvoj terciarnega izobraževanja
na območju Savinjske (statistične) regije.
Visoka šola izvaja 3-letni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena
nega in 2-letni magistrski študijski program 2.
stopnje Paliativna oskrba.
Študijski program Zdravstvena nega je bil
razvit v skladu s smernicami direktive EU in
EFN ter v skladu z bolonjsko deklaracijo.
Naši diplomanti pa se zaposlujejo v različnih
zdravstvenih, socialnih in socialno-varstvenih
inštitucijah. Prva generacija študentov Zdravstvene nege se je vpisala v študijskem letu
2009/2010.
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V študijskem letu 2016/17 smo vpisali prvo
generacijo študentov magistrskega študijskega programa Paliativna oskrba. Študijski
program je bil razvit na podlagi razvojno-raziskovalnega dela na visoki šoli, smernic Državnega programa paliativne oskrbe v RS, demografskih trendov ter čedalje večjih potreb
po kakovostni in strokovni paliativni oskrbi v
sodelovanju z uglednimi tujimi in domačimi
strokovnjaki na področju paliativne oskrbe in
je edini tovrstni program v Sloveniji.

POSLANSTVO, VIZIJA
IN VREDNOTE
Kakovost in napredek zdravstvene nege sta v največji meri odvisna od zaposlenih v njej. Prav
zato si Visoka zdravstvena šola v Celju prizadeva izboljšati zdravje družbe s pomočjo doseganja
odličnosti in inovativnega študija na področju vodenja, raziskovanja in prakse v zdravstveni negi.
Želimo postati sooblikovalci razvoja na znanstvenem in strokovnem nivoju ved, ki so povezane z
zdravstveno nego. Z lastno odličnostjo bomo prispevali h kakovosti visokega šolstva v Sloveniji, še
posebej na območju Savinjske (statistične) regije in tako prispevali k razvoju visokega šolstva na
tem območju.

•

Poslanstvo VZŠCE:

•

Vizija VZŠCE:

•
• zagotavljanje nenehnega pretoka znanja med
visokošolskimi učitelji, študenti in strokovnjaki
iz kliničnega okolja;

• ustvarjanje razmer za profesionalni in osebni

razvoj visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter
strokovnih služb;

Vrednote VZŠCE:

• znanje,
• kakovost,
• družbena odgovornost.

O VISOKI ZDRAVSTVENI ŠOLI V CELJU

• družbeno odgovorno delovanje.
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RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Na VZŠCE se zavedamo, da ima kakovostno visokošolsko izobraževanje podlago v raziskovalni in razvojni dejavnosti. Raziskovanje je v prvi vrsti usmerjeno na področja zdravstvene nege in zdravstva,
velik poudarek pa je dan tudi interdisciplinarnim
raziskavam in povezavam z drugimi raziskovalnimi
področji.
Visokošolski učitelji VZŠCE redno sodelujejo na
domačih in tujih strokovnih in znanstvenih konferencah ter objavljajo članke v domačih in tujih revijah.
Študenti Visoke zdravstvene šole v Celju vsako študijsko leto aktivno sodelujejo tako na slovenski kot
na mednarodni študentski konferenci zdravstvenih
ved.
V zadnjih letih krepimo povezovanje razvojno-raziskovalne dejavnosti tudi z mednarodnim okoljem.
Tako je bil med leti 2014 in 2016 uspešno izveden
mednarodni razvojni in raziskovalni projekt Healthy
Lifestyle for Aging Well (HLAW), ki je bil sofinanciran
preko programa Erasmus+, Strateška partnerstva v
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visokošolskem izobraževanju. Projekt je bil namenjen zdravemu življenjskem slogu starejših za zdravo in aktivno staranje.
VZŠCE kot partnerska inštitucija sodeluje tudi v naslednjih mednarodnih projektih:
• »Multicultural Care in European Intensive Care Unit
(MICE-ICU)« v okviru programa Erasmus +, Strateška
partnerstva v strokovnem in poklicnem izobraževanju (koordinator projekta je Strokovno združenjeza anesteziologijo in intenzivno zdravstveno nego,
Poljska);
• »Competence of the use of Research Knowledge
in Nursing – International evaluation and comparison (CompRU)« (koordinator projekta je Seinajoki
University of Applied Sciences, Finska);
• »Quality Mentorship for Developing Competent
Nursing Students« v okviru programa Erasmus+,
Strateška partnerstva v visokošolskem izobraževanju (koordinator projekta je Visoka zdravstvena šola
v Celju).

CENTER ZA VSEŽIVLJENJSKO
IZOBRAŽEVANJE IN KARIERNO
Razvoj in organizacija programov vseživljenjskega učenja na VZŠCE poteka preko Centra
za vseživljenjsko izobraževanje in karierno svetovanje (CVIKS). Temeljna usmeritev CVIKS-a je
z organizacijo različnih znanstvenih in strokovnih izobraževanj, usposabljanj in svetovanj zagotoviti prenos znanj, izkušenj in dobrih praks
s ciljem dviga kakovosti in varnosti dela, tako v
zdravstveni negi kot celotnem zdravstvu.

Center vsako leto organizira strokovno srečanje
z mednarodno udeležbo Stiki zdravstvene nege,
s katerim se odziva na aktualne potrebe in izzive
v zdravstveni negi in celotnem zdravstvu.

Izobraževanja, konference, posveti in drugi dogodki, ki jih center izvaja, so prvenstve raževalnih programov podpira tudi razvoj šole z izobraževanjem učiteljev iz visokošolske didaktike, z
izobraževanjem kliničnih mentorjev in s kariernim
svetovanjem.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Uspešno krepimo sodelovanje s tujimi visokošolskimi institucijami s področja zdravstva in
zdravstvene nege ter si prizadevamo pridobiti
sredstva na različnih razpisih, k čemur bomo stremeli tudi v prihodnje in s tem svojim študentom
in visokošolskim učiteljem zagotavljali tako infor-

macijsko kot tudi finančno podporo pri mednarodni izmenjavi.
Študente spodbujamo, da del svojih študijskih
obveznosti opravijo v tujini in si s tem pridobijo
pomembna sodobna znanja in mednarodne izkušnje, kar jih pripravi na boljše in lažje življenje
ter delo v spreminjajočem se svetu. Prav tako
spodbujamo visokošolske učitelje, da sodelujejo
v mednarodnih izmenjavah in mednarodnih projektih, saj s tem prispevajo k izmenjavi znanja,
izkušenj, idej in primerov dobre prakse.

O VISOKI ZDRAVSTVENI ŠOLI V CELJU

VZŠCE je že od začetka svojega delovanja s pridobitvijo Erasmus listine za terciarno
izobraževanje, z organizacijo in izvedbo mobilnosti in s sodelovanjem v mednarodnih projektih
nakazala svojo usmeritev v mednarodni prostor in
evropsko sodelovanje.
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PROSTORI IN OPREMA
VZŠCE deluje v prostorih na Mariborski cesti
7 v Celju, v stavbi, ki je v celoti namenjena
visokošolskemu izobraževanju. Za izobraževalno in
upravno dejavnost šole so na voljo večje in manjše

Matic Lorger, študent VZŠCE:
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predavalnice ter specialni učilnici za zdravstveno
nego, kjer je najsodobnejša oprema za izvajanje
laboratorijskih vaj z različnih področij zdravstvene
nege.

KNJIŽNICA
sestavlja literatura s področja zdravstvene nege,
medicine, psihologije, družbenih in naravoslovnih ved.

Tjaša Lešničar Ojstrež, diplomantka VZŠCE:
Velika prednost študija na VZŠCE je to, da so predavanja v popoldanskemu času, kar
omogoča, da lahko študentje ob študiju delajo. Prednosti samega študija so tudi:
- odnosi med profesorji in študenti so zelo sproščeni, a kljub temu profesionalni,
- prvi rok izpita določijo študentje sami, tudi izven izpitnih obdobij, profesorji študente
spodbujajo in so vedno na voljo za dodatna vprašanja,
- šola omogoča mednarodno sodelovanje z različnimi šolami, tako imajo študentje
možnost spoznati različne oblike študija, različne načine življenja, vsekakor pa veliko
različnih ljudi.
Menim, da so tri besede zagotovo premalo, da bi lahko opisala tako kakovostno
šolo, če pa že morem izbrati: profesionalnost, povezanost, kakovost.

O VISOKI ZDRAVSTVENI ŠOLI V CELJU

Knjižnica VZŠCE s svojim delovanjem podpira
študijski in raziskovalni proces. Namenjena je
študentom, visokošolskim učiteljem in drugim
visokošolskim sodelavcem. Knjižnično zbirko
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM ZDRAVSTVENA NEGA
Ime študijskega programa: Zdravstvena nega

Ime študijskega programa:
ZDRAVSTVENA NEGA
Stopnja in vrsta: dodiplomski – visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje
dodiplomski – visokošolski strokovni študijski
Stopnja in vrsta:
Strokovni naslov: diplomirana medicinska sestra (VS) /program 1. stopnje
diplomirani zdravstvenik (VS) oziroma s kratico dipl. m. s. (VS) /
diplomirana medicinska sestra (VS) /
dipl. zn. (VS)
diplomirani zdravstvenik (VS) oziroma s kratico
Strokovni naslov:
dipl. m. s. (VS) / dipl. zn. (VS)
Trajanje študija: 3 leta (180 KT)
Trajanje študija:

3 leta (180 KT)

POGOJI ZA VPIS
V 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega se lahko vpiše,
kdor je opravil:

• zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu ali

• maturo ali
• poklicno maturo.

• Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim

zaključnim izpitom, poklicno ali splošno maturo v
programih zdravstvena nega ali tehnik zdravstvene nege, morajo opraviti 100 ur propedevtičnega programa iz vsebin zdravstvene nege.

LIK DIPLOMANTA/
DIPLOMANTKE
Diplomantke in diplomati so po zaključenem študijskem programu usposobljeni za samostojno opravljanje poklica na primarnem, sekundarnem in terciarnem
nivoju zdravstvene dejavnosti, brez opravljanja pripravništva ter za nadaljevanje študija na 2. bolonjski
stopnji (strokovni magisterij).
Usposobljeni so za zadovoljevanje potreb pacientov
po zdravstveni negi in oskrbi, za izvajanje zdravstvene vzgoje, promocije zdravja in za organizacijo dela v
zdravstvenih, socialnih in drugih zavodih.
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Miha Boh, študent VZŠCE:
Študij na VZŠCE lahko označim kot poučen, prilagodljiv,
strokoven.
Kot prednosti študija bi izpostavil prilagodljivost študentom,
predavanja in obveznosti v popoldanskem času, možnost
dogovora s predavatelji za datume izpitnih rokov in sodobno opremljeni prostori.

NAČINI IN OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA
Študijski program se izvaja kot izredni študij, ki je prilagojen zaposlenim študentom. Predavanja potekajo
med tednom v popoldanskem času in ob sobotah do-

poldne. Praviloma potekajo predmeti zaporedno oz.
največ dva predmeta vzporedno.

KLINIČNO USPOSABLJANJE
Skladno s predpisi direktive EU, ki določa, da je kliničnemu usposabljanju v študijskih programih zdravstvene nege namenjeno vsaj polovico trajanja študijskega
programa, delež kliničnega usposabljanja v študijskem
programu Zdravstvena nega obsega 2300 ur. Obravnavano je z enako pomembnostjo in pozornostjo kot
teoretični del študijskega programa. Klinično usposabljanje se izvaja v učnih zavodih visoke šole na različnih strokovnih področjih, skladno s predmetnikom.
Vsi zavodi, s katerimi sklepamo pogodbe o izvajanju
kliničnega usposabljanja, imajo status učnega zavoda
pri Ministrstvu za zdravje RS. Pogodbe o sodelovanju

imamo sklenjene s 40 učnimi zavodi v savinjski in sosednjih regijah.
S ciljem izvajanja kakovostne izvedbe kliničnega usposabljanja, kot izredno pomembne sestavine študijskega programa, VZŠCE redno izvaja strokovno usposabljanje kliničnih mentorjev za delo s študenti, kjer jih
seznanimo s cilji in vsebinami na posameznem področju kliničnega usposabljanja, predvidenimi študijskimi
rezultati ter metodami dela.

LABORATORIJSKE
VAJE
Andreja Hrastovec, študentka VZŠCE:

V sodobno opremljenih specialnih učilnicah za zdravstveno nego se študenti v okviru laboratorijskih vaj
predhodno usposobijo za izvajanje aktivnosti zdravstvene nege v kliničnem okolju.

Največji doprinos k prepoznavnosti in kakovosti VZŠCE so
zagotovo strokovno podkovani, kompetentni in kakovostni
visokošolski učitelji.
Študij na VZŠCE je strokoven, kakovosten in obsežen.

Na laboratorijskih vajah študenti, poleg povezovanja
teorije s prakso, razvijajo celosten pristop k obravnavi
pacientov in timsko delo.
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PREDMETNIK PO LETNIKIH ŠTUDIJA
PREDMETNIK 1. LETNIKA

PREDMETNIK 3. LETNIKA

Naziv predmeta

KT

1.

Zdravstvena nega in raziskovanje

27

2.

Etika in filozofija zdravstvene nege

3

3.

Promocija zdravja in načela poučevanja

4

1.
2.
3.

Naziv predmeta

KT

Zdravstvena nega kirurškega bolnika s
kirurgijo

16

Zdravstvena nega in mentalno zdravje

8

Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in
porodništvom
Zdravstvena nega v patronažnem in
dispanzerskem varstvu

9

4.

Anatomija, fiziologija, patologija

5

5.

Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo

9

6.

Mikrobiologija s parazitologijo

3

7.

Psihologija

3

5.

Organizacija dela v zdravstveni negi

3

8.

Izbirni predmet 1

3

6.

Sociologija zdravja in bolezni

3

3

7.

Izbirni predmet 5

3

60

8.

Izbirni predmet 6

3

9.

Diplomski izpit

6

9.

Izbirni predmet 2
SKUPAJ

4.

SKUPAJ

PREDMETNIK 2. LETNIKA
Naziv predmeta
1.
2.
3.

Zdravstvena nega otroka in mladostnika s
pediatrijo
Zdravstvena nega internističnega bolnika
z interno medicino
Nujna medicinska pomoč in zdravstveno
varstvo v izrednih razmerah

9

60

IZBIRNI PREDMETI
KT
12
15
5

Naziv predmeta
1.

Načini komuniciranja v zdravstveni negi

2.

Varno delovno okolje v zdravstveni negi

3.

Tuj jezik stroke (nemški, angleški jezik)

4.

Izbrana poglavja iz gerontologije

5.

Holistični model zdravstvene obravnave

4.

Diagnostično – terapevtski program

7

6.

Zdravstvena pismenost starih ljudi

5.

Supervizija

3

7.

6.

Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi

3

7.

Prehrana in dietetika

3

8.

Javno zdravje

3

9.

Zdravstvena in socialna zakonodaja

3

10.

Izbirni predmet 3

3

11.

Izbirni predmet 4

3

12.

Okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo
Zdravstvena nega otrok in mladostnikov z
duševno motnjo
Pomen prehranjevanja za zdravo staranje
Intenzivna medicina in nega bolnika na
intenzivnem oddelku
Organizacijsko vedenje in osnove managementa
v zdravstvu
Kakovost in varnost v zdravstvu

13.

Paliativna oskrba

14.

Veliki javnozdravstveni problemi

15.

Z dokazi podprta zdravstvena nega

16.

Podjetništvo v zdravstveni negi

17.

Urgentna medicina

18.

Telesna dejavnost za starejše

19.

Zdravstvena nega onkološkega bolnika z onkologijo

SKUPAJ
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60

8.
9.
10.
11.

KOMPETENCE,
PRIDOBLJENE S PROGRAMOM
Splošne kompetence, ki jih pridobijo diplomantke/
diplomanti študijskega programa Zdravstvena nega
so:

• usposobljenost

za varno izvajanje zdravstvene
nege, vključujoč izvajalca in pacienta, z upoštevanji
spoznanj ergonomskih vidikov dela;

• sposobnost

• usposobljenost

• usposobljenost za celosten pristop pri delu s paci-

Študentke in študenti razvijajo tudi naslednje predmetno - specifične kompetence:

delovanja po načelih sodobne zdravstvene nege s poudarkom na individualnosti, partnerskem odnosu in celostnem pristopu k posamezniku, družini ali skupini;

za prepoznavanje pomena vseživljenjskega izobraževanja v zdravstveni negi.

enti in sposobnost vodenja tima zdravstvene nege;

• poznavanje

nje s pacienti in komuniciranje v timu zdravstvene
nege in zdravstvenem timu ter s svojci in drugimi;

• poznavanje

za samostojno izvajanje aktivnosti
na področju promocije zdravja ter zdravstveno-vzgojnega dela;

• usposobljenost za prepoznavanje rizičnih dejavni-

• usposobljenost za uspešno terapevtsko komunicira• usposobljenost

• zavedanje zakonske, moralne in etične odgovornosti v poklicnem in zasebnem življenju;

in razumevanje razvoja in utemeljitev
zdravstvene nege;

in ustrezno razumevanje zdravstvene
nege za učinkovito in kakovostno obravnavo posameznika v vsakem življenjskem obdobju;

kov in rizičnih skupin prebivalstva za razvoj kroničnih bolezni in bolezni sodobne družbe z namenom
uspešnega preprečevanja bolezni, njihovega pravočasnega odkrivanja in zdravljenja.

Podrobnejši opis vseh pridobljenih kompetenc je objavljen na spletni strani VZŠCE.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI
DIPLOMANTOV/DIPLOMANTK
• primarna

zdravstvena dejavnost (osnovna zdravstvena dejavnost);

• sekundarna

zdravstvena dejavnost (specialistična
ambulantna in bolnišnična dejavnost);

• terciarna

zdravstvena dejavnost (dejavnost klinik,
kliničnih inštitutov ali kliničnih oddelkov ter drugih
pooblaščenih zdravstvenih zavodov);

• posebna specialistična dejavnost (socialnomedicin-

ska, higienska, epidemiološka in zdravstveno-ekološka dejavnost);

• socialni in posebni socialni zavodi;
• zdraviliška zdravstvena dejavnost;
• zasebna zdravstvena dejavnost.
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PALIATIVNA OSKRBA
Ime študijskega programa:

PALIATIVNA OSKRBA

Stopnja in vrsta:

podiplomski – magistrski študijski program 2. stopnje

Strokovni naslov:

magister / magistrica paliativne oskrbe (mag. pal. osk.)

Trajanje študija:

2 leti (120 KT)

POGOJI ZA VPIS
V 1. letnik študijskega programa 2. stopnje Paliativna oskrba, se lahko vpiše, kdor je:

• končal študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s
področja zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved
(fizioterapija, delovna terapija, socialna gerontologija);

• končal študijski program za pridobitev visoke strokov-

ne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved (fizioterapija,
delovna terapija, socialna gerontologija);

• končal enovit magistrski študijski program s področja

medicinskih ved (študijski program splošna medicina)
v obsegu 360 ECTS oz. univerzitetni študijski program
s področja medicinskih ved (študijski program splošna
medicina), sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS;

• končal študijski program za pridobitev univerzitetne iz-

obrazbe s področja zdravstvenih ved – program Zdravstvena vzgoja (ali visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega v obsegu 180 ECTS z dodatno
opravljenim specialističnim študijskim programom v obsegu 60 ECTS na področju zdravstvenih ved), v obsegu
240 ECTS;

• končal

študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe (ali visokošolski študijski program v obsegu
180 ECTS z dodatno opravljenim specialističnim študijskim programom v obsegu 60 ECTS) z drugih sorodnih
strokovnih področij (drugi zdravstveni programi, socialno delo, (psihologija, teologija) sprejet pred 11. 6. 2004,
v obsegu 240 ECTS.

DOM OB SAVINJI CELJE
V Domu ob Savinji Celje se aktivno ukvarjamo z izvajanjem paliativne oskrbe. Zavedamo se, da pomeni paliativna oskrba pomoč umirajočim
stanovalcem in njihovim svojcem, v času bolezni, kot tudi v procesu žalovanja. Namen paliativne oskrbe v našem domu je izboljšati kakovost
življenja umirajočim stanovalcem in njihovim svojcem s preventivnimi ukrepi in lajšanjem trpljenja tako, da ga zgodaj prepoznamo, ustrezno
ocenimo in obravnavamo. Ugotavljamo, da so potrebe po paliativni oskrbi, zato je pri tem nujno sodelovanje s strokovnjaki različnih področij,
zlasti bomo veseli strokovnjakov magistrskega študija paliativne oskrbe.
Karmen Wirth, namestnica direktorice za področje ZNO, in Bojana Mazil Šolinc, direktorica
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LIK DIPLOMANTA/DIPLOMANTKE
Diplomantke in diplomanti imajo po zaključenem magistrskem študijskem programu poglobljeno strokovno znanje
na ožjem strokovnem področju. Opolnomočeni so z
znanjem s področja paliativne oskrbe in holistične obravnave pacientov ob koncu življenja. Usposobljeni so za
iskanje novih virov znanja na strokovnem področju paliativne oskrbe, za raziskovanje na dokazih podprte prakse
paliativne oskrbe preko pridobljenih metodoloških znanj.

Prav tako so usposobljeni za prevzemanje odgovornosti, za
timsko sodelovanje v paliativnih timih, za kritično presojanje
in etično odločanje. Ena izmed ključnih kompetenc
diplomanta so pridobljene komunikacijske spretnosti s
poudarkom na terapevtski komunikaciji, empatiji in klinični
superviziji.

NAČINI IN OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA
Študijski program se izvaja kot izredni študij, ki je prilagojen potrebam zaposlenih študentov.
Predavanja potekajo med tednom v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne. Praviloma potekajo predmeti zaporedno.
Laboratorijske vaje se izvajajo v specialnih učilnicah na VZŠCE in Splošni bolnišnici Celje, del vaj se izvaja kot terenske vaje. V
program vključujemo tudi študijske obiske doma in v tujini, kjer se študenti seznanijo s primeri dobrih praks paliativne oskrbe.
REGIJSKO ŠTUDIJSKO SREDIŠČE
Z ustanovitvijo Visoke zdravstvene šole v Celju je Regijsko študijsko
središče sledilo svojemu temeljnemu poslanstvu, tj. ustanavljanju
visokošolskih zavodov in razvijanju študijskih programov, prilagojenih potrebam in razvojnim načrtom okolja, v katerem delujemo. Na
podlagi dosežkov v desetletju delovanja lahko ugotovimo, da je bila
odločitev o ustanovitvi visokošolskega zavoda na študijskem in
raziskovalnem področju zdravstvenih ved pravilna in utemeljena.
Z novim magistrskim študijskim programom Paliativna oskrba se
visoka šola odziva tudi na aktualne demografske trende ter na večjo
potrebo po kakovostni in strokovni paliativni oskrbi. čedalje
Kot ustanovitelji jo bomo podpirali in tvorno sodelovali pri uresničevanju njenih ambicioznih načrtov tudi v prihodnje.
Katja Esih, direktorica
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PREDMETNIK PO LETNIKIH ŠTUDIJA
PREDMETNIK 1. LETNIKA
Naziv predmeta

KT
10

1.

Holistična obravnava neozdravljivo bolnih osnova na znanstvenih metodah

2.

Filozofsko podprta paliativna oskrba ob koncu življenja

10

3.

Uvod v zdravstveno gerontologijo

10
10

4.

Starostna krhkost in najpogostejša kronična obolenja

5.

Obvladovanje bolečine v paliativni oskrbi

5

6.

Terapevtska komunikacija in etične dileme v paliativni oskrbi

10

7.

Življenjska obdobja izgub in procesi žalovanja
SKUPAJ

5
60

PREDMETNIK 2. LETNIKA
Naziv predmeta

KT

1.

Proces umiranja in dostojna smrt

10

2.

Pravni vidiki varne starosti

5

3.

Prehrana v starosti

5

4.

Izbirni predmet 1

10

5.

Izbirni predmet 2

10

6.

Magistrsko delo

20

SKUPAJ

60

IZBIRNI PREDMETI
Naziv predmeta

16

1.

Klinična supervizija

2.

Sociološko razumevanje umiranja in smrti

3.

Medpoklicno sodelovanje v paliativni oskrbi

4.

Duševno zdravje starih ljudi

5.

Uporaba zdravil pri neozdravljivo bolnih

6.

Paliativna oskrba otrok in mladostnikov

7.

Paliativna oskrba pacientov z demenco

8.

Prostovoljstvo in skupine za samopomoč

9.

Smisel življenja v zadnjem obdobju življenja

10.

Skrb za zdravje v vseh obdobjih življenja

I VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU

KOMPETENCE,
PRIDOBLJENE S PROGRAMOM
Splošne kompetence, ki jih pridobijo diplomantke/diplomanti študijskega programa Paliativna oskrba so:

Študentke in študenti razvijajo tudi naslednje predmetno
- specifične kompetence:

• sposobnost

• usposobljenost za strokovno utemeljeno prepoznavanje

• sposobnost

• poznavanje potreb starajočega prebivalstva, analitične ve-

• razumevanje koncepta filozofsko podprte paliativne oskr-

• poznavanje inštrumentov kakovosti v paliativni oskrbi in

• sposobnost

• sposobnost vključevanja oskrbe svojcev v paliativno os-

prepoznavanja in razumevanja potrebe po
paliativni oskrbi;
pravočasnega prepoznavanja in reševanja
konkretnih problemov na področju paliativne oskrbe v kliničnem okolju;

be ob koncu življenja;

za celostno (holistično) obravnavo pacientov na področju paliativne oskrbe, poznavanje koncepta
kulture varnosti in kakovosti ter prizadevanje za kakovostno strokovno delo skozi avtonomnost, (samo)kritičnost,
(samo)reflektivnost in (samo)evalviranje;

• sposobnost za etično refleksijo in zavezanost profesionalni

etiki s spoštovanjem načela avtonomije pacienta in poznavanje najvišjih standardov na področju bioetike;

• sposobnost za medpoklicno (partnersko) sodelovanje v
paliativnem (interdisciplinarnem) timu;

• sposobnost za uvajanje in izvajanje klinične supervizije na
področju paliativne oskrbe v delovnem okolju in za humanizacijo kulture odnosov v zdravstvu;

• sposobnost

za konkretno reševanje raziskovalnih
problemov z uporabo kvantitativne in kvalitativne
raziskovalne paradigme.

in razumevanje paliativne oskrbe;

ščine in veščine reševanja večine geriatričnih sindromov v
sodelovanju z družino in drugimi člani tima;

sposobnost razpravljanja o njihovi koristi v praksi;

krbo;

• poznavanje

najpogostejših kroničnih, neozdravljivih bolezni in sposobnost za prepoznavo simptomov, ki zahtevajo paliativno oskrbo;

• sposobnost celovitega prepoznavanja in pristopa k lajšanju bolečine v paliativni oskrbi in ostalih simptomov;

• poznavanje etičnih modelov procesa odločanja in sposobnost kritičnega razmišljanja pri preučevanju primerov,
izpeljevanja spoznavanja in njegovega uresničevanja pri
vsakdanjem delu;

• poznavanje pomena žalovanja in duhovnosti v paliativni
oskrbi.

Podrobnejši opis vseh pridobljenih kompetenc je objavljen na spletni strani VZŠCE.

Tina Razlag Kolar, študentka magistrskega študijskega programa:
Za podiplomski študij Paliativne oskrbe sem se odločila zato, ker se to področje v Sloveniji šele razvija. Potrebe po paliativni oskrbi se zaradi demografskih sprememb, povečevanja števila kroničnih nenalezljivih bolezni povečujejo, znanje s tega področja pa je nujno potrebno za prepoznavanje
individualnih potreb, kakovostne oskrbe in holističnega pristopa k pacientom.
Za študij na Visoki zdravstveni šoli v Celju sem se odločila zato, ker zagotavljajo kakovost, napredna znanja, individualni pristop in močno povezanost
ter sodelovanje z lokalnim okoljem. Prav tako je prednost študija, da v študijskem procesu sodelujejo mednarodno priznani visokošolski učitelji. Zame
je zelo pomemben tudi partnerski odnos med visokošolskimi učitelji in študenti ter vzpodbujanje pri raziskovanju v zdravstveni negi.
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ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI
Diplomanti študijskega programa 2. stopnje se lahko zaposlijo
na katerikoli ravni zdravstvene dejavnosti (primarni, sekundarni in terciarni), v okviru socialno varstvene oskrbe ali dolgotrajne oskrbe, saj se paliativna oskrba izvaja na pacientovem

domu, bolnišnicah, v negovalnih ustanovah, izvajalcih
institucionalnega varstva v dnevnih ali celodnevnih oblikah ter
v hospicu.

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC
Slovensko Društvo hospic, Območni odbor v Celju že sedemnajsto leto izvaja hospic oskrbo kot del paliativne oskrbe. Glede na to, da izvaja svojo dejavnost
v različnih okoljih (na domu, v socialnih zavodih, v bolnišnici) se srečuje z različnimi izvajalci paliativne oskrbe. Pri tem ugotavlja, da le-ti potrebujejo poglobljena znanja s tega področja. Magistrski študij jim bo omogočil pridobitev ustreznega znanja, ki ga, kljub njihovi zainteresiranosti, niso zagotavljala neformalna
strokovna izobraževanja, katerih so se udeleževali. Diplomanti magistrskega študija bodo povečali svoje kompetence v zagotavljanju celostne oskrbe težko
bolnih in umirajočih ter pri sodelovanju v več poklicnih paliativnih timih.
Hedvika Zimšek, predsednica OO Slovenskega društva hospic v Celju

O NAS SO SPREGOVORILI
viš. pred. mag. Hilda Maze,
pomočnica direktorja za zdravstveno nego, Splošna bolnišnica Celje
Delovanje Visoke zdravstvene šole v Celju je za Splošno bolnišnico Celje izrednega pomena, saj predstavlja temelj za razvoj naših
zaposlenih. Veliko habilitiranih strokovnjakov je vključenih v pedagoški proces in tako posredujejo svoje bogato znanje in izkušnje na
študente. Diplomirane medicinske sestre so kot mentorice vključene v izobraževalni proces v kliničnem okolju, s čimer tudi same nadgrajujejo znanje. Največ v tem procesu pridobi pacient, ki mu je zagotovljena kakovostna in varna zdravstvena nega. Zavedamo se, da
sodelujemo pri izobraževanju svojih bodočih sodelavcev in ne nazadnje diplomiranih medicinskih sester, ki bodo izvajale zdravstveno
nego tudi za nas.
Gordana Drimel, direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah
Z ustanovitvijo Visoke zdravstvene šole v Celju, ki se nahaja v naši neposredni bližini, smo pridobili možnost sooblikovanja izobraževalnega sistema, v smislu izvajanja praktičnega usposabljanja, kar pomeni povezovanja teorije in prakse. Študenti, ki se izobražujejo, bodo
s storitvami zdravstvene nege delovali tudi na področju socialno varstvenih zavodov in bodo tudi naši bodoči sodelavci. Svojo nalogo
zato jemljemo zelo odgovorno.
Sodelovanje Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah z Visoko zdravstveno šolo v Celju je že utečeno in smo z njim zelo zadovoljni. Tako
se zahvaljujemo vodstvu šole za zgledno sodelovanje in želimo uspešno delo tudi v prihodnje.
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Tomislava Kordiš,
predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
V Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje se zavedamo, da je znanje ključno za razvoj sodobne zdravstvene nege, zato podpiramo koncept vseživljenjskega izobraževanja in izpopolnjevanja v zdravstveni negi.
Visoka zdravstvena šola v Celju si je pridobila naše zaupanje. V regijskem strokovnem društvu podpiramo njeno delovanje in razvoj. Njeno dosedanje delo in načrti za prihodnost kažejo, da je bila odločitev o ustanovitvi visoke šole v regiji pravilna odločitev.
Veseli nas, da posebno skrb namenja kakovostnemu izobraževanju bodočih medicinskih sester/zdravstvenikov, razvoju novega
znanja na podlagi raziskovanja ter aktivno delujejo v mednarodnem prostoru.
Izbira poklica je pomembna odločitev. Na Visoki zdravstveni šoli v Celju vam bodo znali prisluhniti in vam pomagati pri vaši odločitvi.
mag. Darja Kramar,
pomočnica direktorja za zdravstveno nego, Bolnišnica Topolšica
Pri izvajanju kliničnega usposabljanja si kot učna baza za študente Visoke zdravstvene šole v Celju prizadevamo posredovati čim
več znanj in izkušenj s specifičnega področja pulmologije in splošne interne medicine.
Potek kliničnega usposabljanja je zaradi specifičnih zahtev delovnega okolja organiziran individualno, kar pomeni, da ima vsak študent svojega mentorja, ki podaja vsebine po enotnem vnaprej pripravljenem načrtu. V izvajanje pedagoške dejavnosti so vključeni
vsi zaposleni v zdravstveni negi.
Medicinske sestre v Bolnišnici Topolšica se dobro zavedamo, da pomeni zdravstvena nega več kot le kompletno izvajanje številnih
negovalnih aktivnosti, zato je vključevanje v proces izobraževanja bodočih sodelavcev pomemben moment, ki omogoča rast tudi
nam samim.

Rajko Gajšek, diplomant VZŠCE
Z izvedbo študija na VZŠCE sem bil izredno zadovoljen, saj nam je vodstvo šole vedno prisluhnilo, v kolikor smo se obrnili nanje.
Sodelovanje s predavatelji je bilo na visokem nivoju, z mnogimi smo sodelovali tudi v različnih projektih (študentske konference,
predstavitve šole, zdravstveno-vzgojne stojnice). Kot predstavnik letnika in predsednik študentskega sveta lahko povem, da so
bili tudi ostali študentje zelo zadovoljni z izvedbo študijskega programa in vseh aktivnosti povezanih z njim. Se je pa vsekakor
potrebno zavedati, da je študij naporen zaradi velikega števila ur obveznega kliničnega usposabljanja in laboratorijskih vaj. Po
mojem mnenju je velika prednost študija na VZŠCE majhnost visoke šole. Študentje smo bili med sabo zelo povezani, se družili in
sodelovali ter si pomagali pri študiju.
Študij priporočam vsem, ki bi radi pridobili nova znanja, poslušali kakovostna predavanja, sodelovali v mednarodnih projektih in
na različnih družbeno koristnih dogodkih.
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Fleksibilna izvedba študijskih
programov 1. in 2. stopnje,
prilagojena potrebam izrednih
študentov.

Raziskovalno delo
študentov pod
mentorstvom
visokošolskih
učiteljev.

Možnosti opravljanja dela
študijskih obveznosti na
partnerskih institucijah v tujini.

Dobro razvit sistem
tutorstva in nudenje
individualne
pomoči ter podpore
pri soočanju s
študijskimi izzivi in
težavami.

Klinično
usposabljanje v
učnih zavodih,
ki spodbuja
aktivno učenje
in vključevanje
študentov v
izvajanje aktivnosti
zdravstvene nege,
pod mentorstvom
usposobljenih
kliničnih mentorjev.

ZAKAJ IZBRATI
VISOKO
ZDRAVSTVENO
ŠOLO V CELJU?

Kakovosten in sodoben
študijski program prve stopnje
Zdravstvena nega, zasnovan
na temelju evropskih smernic
in domačih izkušenj, ter
študijski program druge stopnje
Paliativna oskrba, edini tovrsten
v slovenskem prostoru.

Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Tel. št.: 03/428 79 00
info@vzsce.si
www.vzsce.si

Študijski proces
poteka v sodobnih
predavalnicah in
specializiranih
učilnicah
zdravstvene nege
z najsodobnejšo
opremo.

Pestro obštudijsko dogajanje:
študijski obiski, druženja
študentov, okrogle mize ipd.

Dobre
zaposlitvene
možnosti naših
diplomantov v
regiji, v širšem
slovenskem
prostoru ter v
tujini.

