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I. Katalog znanj po strokovnih področjih 

ZDRAVSTVENA NEGA IN RAZISKOVANJE 

Izpitna vsebina 
predmeta 

 Zdravstvena nega in profesija zdravstvene nege. 

 Proces zdravstvene nege.  

 Osnovne življenjske aktivnosti. 

 Timsko delo. 

 Teorije zdravstvene nege. 

 Kakovost in varnost v zdravstveni negi. 

 Raziskovanje v zdravstveni negi. 

 Negovalni standardi. 

 Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege. 

 Komuniciranje v zdravstveni negi. 

 Obvladovanje bolnišničnih okužb. 

 Uvajanje i.v. kanile. 

 Priprava in aplikacija i.v. terapije. 

 Kateterizacija ženske. 

 Odvzem kri iz vene. 

 Odvzem krvi za PAAK. 

 Hemokultura. 

 Enteralno hranjenje. 

 Kronične rane. 

 Traheostome, črevesne stome. 

 Aspiracija pacienta. 

 Aplikacija kisika. 

 Podkožna venska valvula. 

 Hipodermokliza. 

 Bolečina, Razjeda zaradi pritiska.  

Obvezna literatura za 
pripravo na izpit 

 Maze, H. & Plank, D., 2018. Zdravstvena nega in raziskovanje. Skripta predavanj. 
Celje: Visoka zdravstvena šola v Celju. 

 Maze, H., Plank, D., Drame, S. & Hrastnik, M., 2014. Zdravstvena nega in 
raziskovanje. Laboratorijske vaje. Skripta za študijsko leto 2014/2015. Celje: 
Visoka zdravstvena šola v Celju. 

Visokošolski 
učitelji/ocenjevalci 
znanja  

viš. pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org. 
viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg. 
doc. dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZDRAVSTVENA NEGA STAROSTNIKA 

Izpitna vsebina 
predmeta 

 Cilji nacionalnega zdravstvenega programa za potrebe starejših. 

 Teorije staranja. 

 Starostne spremembe: biološke (fizične)-psihološke in socialne. 

 Preventiva bolezenskega staranja v različnih starostnih obdobjih. 

 Smernice sodobne zdravstvene nege starejših in kakovost v zdravstveni negi 
starejših. 

 Osnovne življenjske aktivnosti: dihanje pri starejšemu človeku; 
prehranjevanje in pitje pri starejših; izločanje; odvajanje pri starejših; gibanje 
pri starejših in ustrezna lega; nega telesa pri starejših; izogibanje nevarnostim 
v okolju; spanje in počitek pri starejših. 

 Temeljna načela zdravstvene nege dementnih in skrb za starejšega z 
demenco ter pomoč svojcem v različnih stadijih demence. 

 Zdravstvena nega starejšega z demenco  v institucionalnem varstvu. 

 Pravila pri komunikaciji s starejšimi dementnimi. 

 Samomorilnost pri starejših. 

 Pravice iz programa zdravstvenega in socialnega varstva starejših. 

 Zlorabe in vrste nasilja nad starejšimi. 

 Medgeneracijsko sodelovanje kot pomemben dejavnik kakovostnega 
staranja. 

 Patronažna zdravstvena nega starejših. 

 Paliativna oskrba starejših. 

Obvezna literatura za 
pripravo na izpit 

 Železnik, D., 2014. Skrb zase kot paradigma življenja starostnikov. Znanstvena 
monografija. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj 
Gradec. 

 Kogoj, A., Kozel, D., Petek Šter, M., Poštuvan, V., Roškar, S., & Svetičič, J., 
et al., 2010. Spregovorimo o depresiji in samomoru med starejšimi. Ljubljana: Inštitut 
za varovanje zdravja R. Slovenije. 

 Kogoj, A., 2011. Duševne motnje in stiske v starosti. Celje: Visoka zdravstvena 
šola v Celju. 

 Drev, D., 2018. Zdravstvena nega starostnika (starih ljudi, starega človeka) [drugo 
učno gradivo]. Celje: Visoka zdravstvena šola v Celju. 

Visokošolska 
učiteljica/ocenjevalka 
znanja 

 viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZDRAVSTVENA NEGA INTERNISTIČNEGA BOLNIKA 

Izpitna vsebina 
predmeta 

 Zdravstvena nega bolnikov z obolenji srca in ožilja. 

 Zdravstvena nega bolnikov s pljučnimi obolenji. 

 Zdravstvena nega z obolenji krvi in krvotvornimi organi. 

 Zdravstvena nega bolnikov z boleznimi presnove in endokrinološkimi 
obolenji. 

 Zdravstvena nega bolnikov z nefrološkimi obolenji. 

 Zdravstvena nega bolnikov z revmatološkimi obolenji. 

 Zdravstvena nega bolnikov z nevrološkimi obolenji. 

 Zdravstvena nega bolnika z bolezni prebavil. 

 Temelji obravnave zdravstvene nege pacienta z nalezljivimi boleznimi. 

 Uporabo teorije zdravstvene nege na internističnem področju. 

 Razumevanje pomena zdravstvene vzgoje na področju zdravstvene nege 
pacienta z internističnimi obolenji. 

 Pomen vključevanje pacienta v proces zdravljenja in zdravstvene nege. 

Obvezna literatura za 
pripravo na izpit 

 Bukovšek Hrovat, A., 2017. Zdravstvena nega bolnikov z obolenji srca in ožilja 
[drugo učno gradivo]. Celje: Visoka zdravstvena šola v Celju. 

 Ivanuša, A. & Železnik, D., 2008. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. 2. 
dopolnjena izd. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede. 

 Smrke, B., 2017. Temelji obravnave zdravstvene nege pacienta z nalezljivimi boleznimi 
[drugo učno gradivo]. Celje: Visoka zdravstvena šola v Celju. 

 Smrke, B., 2017. Zdravstvena nega bolnika z bolezni prebavil [drugo učno 
gradivo]. Celje: Visoka zdravstvena šola v Celju. 

 Smrke, B., 2017. Zdravstvena nega bolnikov s pljučnimi obolenji [drugo učno 
gradivo]. Celje: Visoka zdravstvena šola v Celju. 

 Smrke, B., 2017. Zdravstveno nego bolnikov z nevrološkimi obolenji [drugo učno 
gradivo]. Celje: Visoka zdravstvena šola v Celju. 

 Štravs, M., 2017. Zdravstvena nega bolnikov z nefrološkimi obolenji [drugo učno 
gradivo]. Celje: Visoka zdravstvena šola v Celju. 

 Štravs, M., 2017. Zdravstvena nega z obolenji krvi in krvotvornimi organi [drugo 
učno gradivo]. Celje: Visoka zdravstvena šola v Celju. 

 Štavs, M. 2017. Zdravstvena nega bolnikov z revmatološkimi obolenji [drugo učno 
gradivo]. Celje: Visoka zdravstvena šola v Celju. 

 Žagar, B., 2017. Zdravstvena nega bolnikov z boleznimi presnove in endokrinološkimi 
obolenji [drugo učno gradivo]. Celje: Visoka zdravstvena šola v Celju. 

Visokošolski 
učitelji/ocenjevalci 
znanja 

pred. Barbara Smrke, dipl. m. s., mag. zdr. nege 
pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org. 
pred. Mateja Štravs, dipl. m. s., univ. dipl. org. 
pred. Bernarda Žagar, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA 

Izpitna vsebina 
predmeta 

 Preventivna dejavnost v zdravstveni negi otroka in mladostnika - splošni in 
specifični ukrepi za krepitev zdravja otrok in mladostnikov; cepljenje, dojenje, 
prehrana dojenčka, otroka in mladostnika; pravice otrok pri zdravljenju in v 
obravnavi na vseh nivojih zdravstvenega varstva, pomen zdravstvene vzgoje. 

 Rast in razvoj zdravega otroka in mladostnika ter posebnosti zdravstvene nege 
zdravega nedonošenčka, zdravega novorojenčka, zdravega dojenčka, zdravega 
majhnega otroka, predšolskega otroka, šolarja in mladostnika (rast, razvoj, 
prehrana, čustveni razvoj). 

 Najpogostejše akutne in kronične bolezni, genetske bolezni, okužbe, kožna 
obolenja ter urgentna stanja pri otroku in mladostniku - klinični znaki, metode 
in postopki diagnostike bolezni ter zdravljenje in rehabilitacija, sprejem otroka 
v bolnišnico.  

 Zdravstvena nega bolnega otroka in mladostnika -zdravstvena nega otroka z 
respiratornimi obolenji, Zdravstvena nega otroka s kardiovaskularnimi 
obolenji in obolenji krvnega sistema, obolenji sečil, obolenji prebavil, obolenji 
živčevja, presnovnimi obolenji in malignimi obolenji. 

 Zdravstvena nega otroka in mladostnika s posebnimi potrebami – opredelitev 
pojma otrok s posebnimi potrebami, Zdravstvena nega otroka in mladostnika 
s posebnimi potrebami po življenjskih aktivnostih.  

 Zdravstvena nega kritično bolnega in poškodovanega otroka - specifična 
stanja, pristop pri negi kritično bolnega otroka. 

 Etična vprašanja v pediatriji - stališča, povezava s prenehanjem oživljanja zelo 
bolnih novorojenčkov; pravice staršev in otroka ob obporodni smrti; nega 
kronično bolnega in umirajočega otroka. 

Obvezna literatura za 
pripravo na izpit 

 Felc, Z., 2008. Osnove neonatologije. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede 
Maribor.  

 Bušljeta, M., Limonšek, I., Lubi, T., 2010. Zdravstvena nega otroka. Skripta 
predavanj. Celje: Visoka zdravstvena šola v Celju.  

 Felc, Z., 2011. Osnove pediatrije. Skripta predavanj. Celje: Visoka zdravstvena 
šola v Celju. 

 Bratanič, B., Fidler-Mis, N., Hlastan-Ribič, C., Širca Čampa, A., Poličnik, R., 
Kosem, R., Fajdiga, Turk, V., 2010. Smernice zdravega prehranjevanja za dojenčke. 
Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. 

 Gorenc Jazbec, Š., 2010. Pravilno ravnanje z dojenčkom. Kranj: Skam Tisk. 

Visokošolska 
učiteljica/ocenjevalka 
znanja 

pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZDRAVSTVENA NEGA KIRURŠKEGA BOLNIKA 

Izpitna vsebina predmeta  Priprava bolnika na operativni poseg in anestezijo. 

 Zdravstvena nego bolnika med operativnim posegom. 

 Zdravstvena nega bolnika po operativnem posegu. 

 Pomen tekočinskega in elektrolitskega ravnovesja ter acidobazičnega 
ravnovesja. 

 Zdravstvena nega bolnika v enoti intenzivne terapije. 

Obvezna literatura za 
pripravo na izpit 

 Ivanuša, A. & Železnik, D., 2000. Osnove zdravstvene nege kirurškega bolnika. 
Izbrana področja. Maribor: Visoka zdravstvena šola. 

Visokošolski 
učiteljici/ocenjevalki 
znanja 

viš. pred. mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg. 
pred. Suzana Drame, viš. med. ses., univ. dipl. org.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZDRAVSTVENA NEGA ŽENSK 

Izpitna vsebina 
predmeta 

 Varovanje reproduktivnega zdravja (Vloga medicinske sestre v dispanzerju 
za ženske). 

 Mladostniki in spolnost (Zdravstvena vzgoja mladostnikov o varnem 
spolnem življenju). 

 Načrtovanje družine, kontracepcijske metode (Vloga medicinske sestre pri 
načrtovanju družine, zdravstvena nega pred in po umetni prekinitvi 
nosečnosti). 

 Zdravstvena nega nosečnice (Spremljanje zdrave in bolne nosečnice, Šola za 
bodoče starše). 

 Zdravstvena nega pred, med in po porodu (Zdravstvena nega ženske po 
carskem rezu, Oskrba novorojenčka v porodni sobi). 

 Postpartalno varstvo, zdravstvena nega otročnice in novorojenčka. 

 Zdravstvena nega ženske z vnetimi obolenji rodil in spolovil ter spolno 
prenosljivimi boleznimi. 

 Predoperativna in postoperativna zdravstvena nega ginekološke pacientke 
(psihosomatika ženske po ginekološki operaciji). 

 Zdravstvena nega žensk z urinsko inkontinenco. 

 Zdravstvena nega v klimakteričnem obdobju ženske. 

 Samopregledovanje dojk in zdravstvena vzgoja.   

 Zdravstvena nega žensk z malignimi obolenji v ginekologiji. 

Obvezna literatura za 
pripravo na izpit 

 Borko, E. & Takač, I., eds., 2006. Ginekologija. 2. dopolnjena izdaja. Maribor: 
Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola. 

 Hrovat Bukovšek, A., 2015. Zdravstvena nega žensk: reproduktivno zdravje, 
nosečnost, porod in poporodno obdobje. Skripta predavanj. 1. izd. Celje: Visoka 
zdravstvena šola. 

 Hrovat Bukovšek, A., 2017/2018. Ginekološka zdravstvena nega: 1., 2., 3. del. 
[drugo učno gradivo].Celje: Visoka zdravstvena šola v Celju. 

 Lavrič, M., 2016. Porodništvo. 2. izdaja. Celje: Visoka zdravstvena šola. 

Visokošolska 
učiteljica/ocenjevalka 
znanja 

pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZDRAVSTVENA NEGA IN MENTALNO ZDRAVJE 

Izpitna vsebina 
predmeta 

 Organiziranost obravnave duševno bolnih na vseh ravneh zdravstvenega 
varstva. 

 Zakon o duševnem zdravju: hospitalizacija proti volji pacienta; pravice in 
dolžnosti pacientov; zastopnik pravic na področju duševnega zdravja. 

 Vloga zdravstvene nege pri promociji  duševnega zdravja in preventivi 
duševnih motenj. 

 Timska obravnava pacientov in vloga posameznega člana tima v obravnavi. 

 Duševne motnje in bolezni: osnove posameznih skupin duševnih motenj; 
urgentna stanja v psihiatriji; posebni varovalni ukrepi; svarilni znaki, ki 
napovedujejo psihotično epizodo; prepoznava nihanja razpoloženja ter 
obvladovanje manije; kako pomagati depresivnemu; motnje hranjenja, 
samomorilna ogroženost, odvisnost od alkohola, drog in drugih 
psihoaktivnih substanc, delirantna stanja  in aktivnosti zdravstvene nege. 

 Posebnosti zdravstvene nege v psihiatriji:  etična načela in etične dileme v 
zdravstveni negi; različne vloge medicinske sestre pri obravnavi pacienta na 
področju zdravstvene nege v psihiatriji;  pomen opazovanja pacienta;  
empatija, strah, stigmatizacija; aktivnosti zdravstvene nege pri pacientu s 
stranskimi učinki zdravil; vloga zdravstvene nege pri rehabilitaciji in 
reintegraciji pacienta v družino, delo in skupnost; pomen negovalne 
dokumentacije. 

 Terapevtski odnos med medicinsko sestro in pacientom ter terapevtska 
komunikacija pri pacientu z nasilnim vedenjem. 

 Skupnostna skrb za paciente s psihozo: naloge organizacije skrbi; vloga 
zdravstvene nege; koordinator obravnave. 

Obvezna literatura za 
pripravo na izpit 

 Kores Plesničar, B., et al., 2011. Duševno zdravje in zdravstvena nega. Univerza v 
Mariboru: Fakulteta za zdravstvene vede. 

 Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr), 2008. Uradni list RS, št. 77. 

 Drev, D., 2017. Zdravstvena nega v psihiatriji [drugo učno gradivo]. Celje: 
Visoka zdravstvena šola v Celju.  

Visokošolska 
učiteljica/ocenjevalka 
znanja 

viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZDRAVSTVENA NEGA V PATRONAŽNEM IN DISPANZERSKEM VARSTVU 

Izpitna vsebina 
predmeta 

 Zdravstvena nega in oskrba v patronažnem varstvu. 

 Razvoj in organizacija patronažne dejavnosti. 

 Polivalentno patronažno varstvo. 

 Naloge medicinske sestre v patronažnem varstvu. 

 Metode dela v patronažnem varstvu. 

 Preventivne obravnave  v patronažnem varstvu. 

 Preventivno-kurativne obravnave v patronažnem varstvu.  

 Kurativne obravnave v patronažnem varstvu. 

 Paliativna nega in oskrba na domu.   

 Normativi in standardi v patronažnem varstvu. 

 Družinska zdravstvena nega. 

 Zdravstvena nega in oskrba v dispanzerskem varstvu. 

 Razvoj in organizacija dispanzerskega varstva. 

 Naloge medicinske sestre v dispanzerskem varstvu. 

 Dispanzerska metoda dela v zdravstveni negi. 

 Promocija zdravja in preventiva v primarnem zdravstvenem varstvu  

 program integrirane preventive kronično nenalezljivih bolezni pri odraslih, 
referenčne ambulante v družinski medicini. 

Obvezna literatura za 
pripravo na izpit 

 Ramšak-Pajk, Jožica (urednik), Ljubič, Andreja (urednik). Priporočila obravnave 
pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane medicinske sestre. Ljubljana: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, 2016.  

 Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 1998. 
Uradni list Republike Slovenije številka št.19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 
33/02 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09 in 17/15. 

 Krajnc, A. 2017. Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu I in II. 
[drugo učno gradivo]. Celje: Visoka zdravstvena šola v Celju. 

 Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2011. Aktivnosti zdravstvene 
nege v patronažnem varstvu. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege 
Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije. 

Visokošolska 
učiteljica/ocenjevalka 
znanja 

pred. mag. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org.  

 
 



II. Splošne informacije o ocenjevanju znanja 

 

Izvedba teoretičnega dela izpita – 60 % končne ocene 

 

Izvedba pisnega dela teoretičnega dela izpita 

Oblika pisnega 

izpita 

Trajanje pisnega 

izpita 

Delež ocene 

pisnega izpita 

Dovoljeni 

pripomočki  

Druge usmeritve 

Po Bloomovi 

taksonomiji 

120 minut 60 % Študentska ID 

izkaznica, pisalo 

 

 

 

Izvedba ustnega dela teoretičnega dela izpita 

Število izpitnih 

vprašanj 

Trajanje ustnega 

izpita 

Delež ocene Vnaprej 

pripravljena 

vprašanja na 

listku  

Druge usmeritve 

6 do 60 minut 40 % DA, z možnimi 

podvprašanji 

 

 

 

Izvedba praktičnega dela izpita – 40 % končne ocene 

Študija primera Trajanje izdelave 

študije primera 

Delež ocene Dovoljeni 

pripomočki  

Druge usmeritve 

1 

 

do 120 minut 40 % Priročnik 

negovalne 

diagnoze 

 

Postopek/poseg Trajanje 

posega/postopka 

Delež ocene Dovoljeni 

pripomočki  

Druge usmeritve 

1 do 45 minut 60 % Delovno oblačilo, 

obutev 

identifikacijska 

izkaznice, škarje, 

pisalo 

Kandidat/ka 

obvezno prinese 

izpolnjeno 

knjižico aktivnosti 

zdravstvene nege 

 


