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SPREJETA STRATEGIJA RAZVOJA VISOKE ZDRAVSTVENE
ŠOLE V CELJU ZA OBDOBJE OD LETA 2019 DO 2023
Na podlagi dosežkov VZŠCE na vseh področjih delovanja
(izobraževalna dejavnost, razvojno-raziskovalna dejavnost,
mednarodna dejavnost, družbeno-odgovorno delovanje ter
delovanje zavoda), relevantnih strateških dokumentov na
področju visokošolskega izobraževanja ter stroke zdravstvenih
ved ter regionalnega, nacionalnega in mednarodnega okolja smo
zasnovali novo Strategijo razvoja VZŠCE za petletno obdobje od

leta 2019 do 2023. Strategija je tudi pomemben del vloge za
preoblikovanje VZŠCE v Fakulteto za zdravstvene vede v Celju, ki
smo jo na Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu RS
oddali v mesecu decembru. Strategijo sta obravnavala in sprejela
Senat in Upravni odbor VZŠCE, o njej pa sta razpravljala tudi
Akademski zbor in Študentski svet VZŠCE.

DIPLOME PREJELO 63 DIPLOMANTK IN DIPLOMANTOV
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA
7. novembra 2018 je dekan VZŠCE, izr. prof. dr. Gorazd Voga, v
Narodnem domu Celje svečano podelil diplome triinšestdesetim
diplomantkam in diplomantom študijskega programa
Zdravstvena nega. Diplome je prejelo 39 diplomantov, ki so študij
zaključili z diplomskim delom ter prvih 24 diplomantov in
diplomantk, ki so študij zaključili z diplomskim izpitom ter tako
diplomirali prej kot v treh letih. Dekan je v svojem nagovoru

Diplomanti VZŠCE, november 2018 (Foto: Andreja Ravnak)

poudaril pomen s študijem pridobljenih kompetenc in zahtevnosti
dela, ki ga bodo diplomantke in diplomanti opravljali v svojem
poklicu. Slovesnosti sta se, poleg vodstva in Akademskega zbora
VZŠCE ter predstavnikov ustanovitelja šole Regijskega
študijskega središča, udeležila tudi podžupan Mestne občine
Celje g. Stane Rozman in izvršna direktorica Zbornice
zdravstvene in babiške nege Slovenije ga. Anita Prelec.

Nagovor dekana izr. prof. dr. Gorazda Voge (Foto: Andreja Ravnak)
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PALIATIVNA
OSKRBA
V študijskem letu 2018/19 smo vpisali tretjo generacijo študentov
magistrskega študijskega programa 2. stopnje Paliativna oskrba, ki
je edini tovrstni študijski program v slovenskem prostoru. V tem
študijskem letu študij zaključuje prva generacija študentov, ki se s
pridobljenimi znanji že aktivno vključuje v paliativno oskrbo v svojih
delovnih okoljih.
Študenti 1. letnika magistrskega študijskega programa Paliativna oskrba s
prodekanom doc. dr. Kaučičem (Foto: Arhiv VZŠCE)

PRIDOBILI SMO NOV
EVROPSKI RAZVOJNI IN
RAZISKOVALNI PROJEKT V
OKVIRU PROGRAMA
ERASMUS+

Utrinek s prvega partnerskega sestanka na VZŠCE, november 2018
(Foto: Arhiv VZŠCE)

Visoka zdravstvena šola v Celju je bila ponovno uspešna pri pripravi
projektne dokumentacije in prijavi na razpis Erasmus+, Strateška
partnerstva v visokošolskem izobraževanju. V okviru evropskega
razvojnega in raziskovalnega projekta Quality mentorship for
developing competent nursing students (QualMent), ki ga koordinira
VZŠCE in se izvaja od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2020, kot partnerji
sodelujejo še: Evropska federacija združenj medicinskih sester
(EFN), Univerza v Oulu (Finska), Univerza Alicante (Španija) in
Univerza zdravstvenih ved (Litva). Projekt je namenjen razvoju
programa usposabljanja kliničnih mentorjev za kakovostno
izvajanje kliničnega usposabljanja študentov dodiplomskih
študijskih programov na področju zdravstvene nege, usklajenih z
EU direktivo. Na podlagi raziskovalnih dokazov bomo oblikovali
model kompetenc, ki bo podlaga za pripravo izobraževalnega
programa za klinične mentorje. Program izobraževanja bomo testno
izvedli v obdobju 2019-2020 v obliki predavanj, učnih delavnic in
učenja na daljavo.

USPEŠNO SMO ZAKLJUČILI
ERASMUS+ PROJEKT
MICE-ICU
VZŠCE je kot projektni partner sodelovala v Erasmus+ projektu z
naslovom Medkulturna oskrba v evropskih enotah intenzivne nege
MICE-ICU (2016-2018). V projektu so poleg VZŠCE sodelovali še
Poljsko združenje za anesteziologijo in intenzivno zdravstveno
nego (koordinator projekta), Univerza iz Ostrave, Oddelek za
zdravstveno nego in babištvo (Češka), Evropsko združenje
medicinskih sester v intenzivni negi s sedežem v Amsterdamu
(Nizozemska), Danmar Computers iz Rzeszow-a (Poljska), ter Assist
GmbH iz Paderborn-a (Nemčija). Erasmus+ projekt je omogočil
razvoj izobraževalnega programa na področju medkulturne oskrbe,
prvenstveno namenjenega medicinskim sestram na področju
intenzivne nege. Vsebino tečaja je potrdilo Evropsko združenje
medicinskih sester v intenzivnih enotah (EfCCNa) in v celoti poteka v
obliki e-izobraževanja. E-izobraževalni program je na voljo na
spletni strani MICE-ICU https://lms.mice-icu-eu/ in je ovrednoten s 7
licenčnimi točkami Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije.
V mesecu juniju 2018 smo na VZŠCE v namen širjenja rezultatov
projekta MICE-ICU organizirali diseminacijsko konferenco z
naslovom Medkulturna oskrba pacientov v zdravstvu.

Udeleženci zadnjega partnerskega srečanja MICE-ICU projekta septembra
2018 v Amsterdamu (foto: Arhiv MICE-ICU)
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KREPIMO PROCES INTERNACIONALIZACIJE DOMA
Z vključevanjem priznanih tujih visokošolskih učiteljev in
strokovnjakov na VZŠCE krepimo t.i. proces »internacionalizacije
doma« in študentom ter visokošolskim učiteljem omogočamo
dostop do aktualnih znanj, krepitev jezikovnih kompetenc ter
vzpodbujamo medkulturno raznolikost. V letu 2018 so v
magistrskem študijskem programu Paliativna oskrba kot nosilci
predmetov sodelovali trije strokovnjaki iz tujine. Predmet
Filozofsko podprta paliativna oskrba je izvedel eden
pomembnejših strokovnjakov s tega področja v Švici, izr. prof. dr.
André Fringer. Pri predmetu Terapevtska komunikacija in etične
dileme v paliativni oskrbi je sodelovala prof. dr. Helvi Kyngas iz
Univerze v Oulu na Finskem, predmet Paliativna oskrba pacientov
z demenco pa je izvedla izr. prof. dr. Satu Elo iz že omenjene
Univerze v Oulu. V aprilu je na VZŠCE gostovala izr. prof. dr. Julita

Sansoni iz Sapienze, Univerze v Rimu. Za podiplomske študente in
visokošolske učitelje je izvedla predavanje o pomenu
raziskovanja v zdravstveni negi. Gostovanja tujih visokošolskih
učiteljev so potekala v okviru uspešno pridobljenega javnega
razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport "Krajša in
daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na
slovenskih visokošolskih zavodih 2016 – 2018". Prav tako smo v
aprilu 2018 gostili priznanega mednarodnega strokovnjaka iz
Združenih držav Amerike, doc. dr. Vojka Kavčiča, ki deluje kot
raziskovalec na Inštitutu za gerontologijo pri Wayne State
University v Detroitu. Študentom 1. letnika študijskega programa
Zdravstvena nega je predstavil najnovejša spoznanja o
Alzheimerjevi bolezni.

DELO CENTRA ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN KARIERNO
SVETOVANJE

Center za vseživljenjsko učenje in karierno svetovanje VZŠCE s
svojim delovanjem in organizacijo strokovnih dogodkov podpira
profesionalni razvoj visokošolskih učiteljev in kliničnih mentorjev
ter zaposlenih v zdravstveni negi in širši strokovni javnosti. V letu
2018 smo organizirali številne dogodke. V marcu smo nadaljevali
z izvedbo usposabljanja o psihološki podpori in pomoči
zdravstvenim delavcem po kriznih dogodkih. V maju smo
organizirali tradicionalni simpozij 9. Stiki zdravstvene nege z
naslovom Staranje in s starostjo povezane spremembe
zdravstvenega stanja, ki so se ga udeležili zaposleni v zdravstveni
negi iz različnih zdravstvenih in socialno-varstvenih inštitucij v

Sloveniji. V aprilu je na VZŠCE potekala učna delavnica z
naslovom Uporaba negovalnih diagnoz NANDA - International v
praksi, ki so se je udeležili visokošolski učitelji in sodelavci VZŠCE.
Izvedli smo tudi dve izobraževanji za mentorje v kliničnih okoljih.
Prvo izobraževanje, v mesecu aprilu, z naslovom Kakovostno
klinično mentorstvo je pogoj za doseganje zastavljenih ciljev, je
bilo namenjeno kliničnim mentorjem začetnikom. Na delavnici v
mesecu maju, ki je bila namenjena izpopolnjevanju t.i. mehkih
veščin, pa so klinični mentorji pod mentorstvom mag. Nastje Mulej
z uporabo metode 6 klobukov pridobivali znanja za izvedbo
učinkovitih sestankov.

Izobraževanje za klinične mentorje (Foto: Arhiv VZŠCE)

RAZISKOVALNO DELO
ŠTUDENTOV VZŠCE IN
PREDSTAVITVE REZULTATOV
NA KONFERENCAH
Šest študentov oz. diplomantov VZŠCE je sodelovalo na 10.
študentski konferenci Zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo z
naslovom Javno zdravje, ki je potekala 18. maja 2018 na Zdravstveni
fakulteti UL, kjer so predstavili svoje raziskovalno delo, nastalo v
okviru projektnih nalog in diplomskih del. Magistrska študentka
Branka Šifer Grobelnik se je v novembru udeležila znanstvene
konference z naslovom Celostna obravnava pacienta, ki je potekala
na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu, kjer je
predstavila prispevek z naslovom Izkušnje medicinskih sester pri
komunikaciji s svojci.
Udeleženci 10. študentske konference (Foto: Arhiv VZŠCE)
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DRUŽBENA ODGOVORNOST JE POMEMBEN DEL NAŠEGA
DELOVANJA
VZŠCE že od svoje ustanovitve tesno sodeluje z lokalnimi in
regionalnimi deležniki. V letu 2018 smo v sodelovanju z
ustanoviteljem Regijskim študijskim središčem pričeli z izvajanjem
projekta z naslovom Usposabljanje osnovnošolcev o temeljnih
postopkih oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega
deﬁbrilatorja. V projekt so se vključile vse osnovne šole iz Mestne
občine Celje, vključene pa so tudi nekatere šole iz širše regije.
Znanje temeljnih postopkov oživljanja je že desetletja prepoznano
kot izjemno pomembno in nujno za vsakogar, saj le tako lahko
pomagamo ljudem z nenadnim srčnim zastojem. Usposabljanje je
sestavljeno iz krajšega teoretičnega dela, praktičnega prikaza
uporabe AED-ja, ki mu sledi individualno usposabljanje učencev s
pomočjo učnega deﬁbrilatorja. Usposabljanje je za osnovne šole v
celoti brezplačno, izvajajo pa ga študenti VZŠCE, ki so posebej
usposobljeni za usposabljanje in izvajanje temeljnih postopkov
oživljanja z uporabo deﬁbrilatorja. V letu 2018 je bilo tako izvedenih
7 usposabljanj za osnovnošolce.

Utrinek z usposabljanja TPO za osnovnošolce (Foto: Arhiv VZŠCE)

Študenti VZŠCE so tudi v letu 2018 aktivno sodelovali pri različnih
zdravstveno-vzgojnih aktivnostih. V mesecu januarju in februarju so
študenti na dveh stojnicah v nakupovalnem središču Citycenter
Celje ter na stojnici v Večgeneracijskem centru Zreče izvajali
meritve glukoze in holesterola v krvi, krvnega tlaka ter zdravstvenovzgojno svetovali, v mesecu marcu sta študenta VZŠCE v Socio –
večgeneracijskem centru v Celju predstavila uporabo deﬁbrilatorja.
V mesecu aprilu smo se ob Svetovnem dnevu zdravja predstavili s
stojnicama v mestnem središču Celja ter v Šentjurju, kjer so imeli
obiskovalci možnost, da preverijo vrednosti glukoze in holesterola
ter krvnega tlaka in se seznanijo z zdravim življenjskim slogom.
Študenta VZŠCE sta prav tako ob Svetovnem dnevu zdravja
predstavila temeljne postopke oživljanja na prireditvi v Športnem
parku Štore.

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja v Socio – večgeneracijskem centru v
Celju (Foto: Arhiv VZŠCE)

Z aktivnostmi smo nadaljevali tudi v maju, saj smo ob Tednu
vseživljenjskega učenja izvedli 3 zdravstveno-vzgojne aktivnosti; v
Večgeneracijskem centru Zreče in na dobrodelni stojnici v centru
Celja so študenti izvajali meritve glukoze, holesterola in krvnega
tlaka, na Paradi učenja pa so študenti merili telesno sestavo
obiskovalcev, ki so lahko svojo aerobno zmogljivost preverili na 6minutnem testu hoje. V mesecu juniju smo za študente
Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije pripravili
delavnico pravilne uporabe avtomatskega deﬁbrilatorja. V
septembru sta študenta VZŠCE na prireditvi Medobčinskega
društva delovnih invalidov Celje predstavila pomen poznavanja
temeljnih postopkov oživljanja. Tudi na Dnevu raziskovalcev, ki
vsako leto poteka zadnji petek v mesecu septembru v organizaciji
Regijskega študijskega središča Celje, so imeli obiskovalci
dogodka, predvsem osnovnošolci in srednješolci, možnost naučiti
se pravilne uporabe avtomatskega deﬁbrilatorja.

Aktivnosti ob dnevu zdravja 2018 (Foto: Arhiv VZŠCE)

Na dogodkih je sodelovalo 14 študentov VZŠCE, vseh udeležencev
pa je bilo preko 1000.

Prikaz uporabe avtomatskega deﬁbrilatorja na Dnevu raziskovalcev
(Foto: Arhiv VZŠCE)

