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PREDMETNI IZPITNI KATALOG  
ZA ČETRTI PREDMET POKLICNE MATURE  

 
 

STORITEV IN ZAGOVOR 
 
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA / SREDNJI ZDRAVSTVENIK 

 

 
Predmetni izpitni katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno 

izobraževanje na 154. seji, 11.3. 2016 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 

poklicne mature 2018, dokler ni določen novi.  

 

 

Po Predmetnem izpitnem katalogu opravljajo poklicno maturo kandidati, ki so izpolnili 

obveznosti za pristop k opravljanju poklicne mature po naslednjih izobraževalnih 

programih: 

 

 

Program in vrsta programa  Sprejem programa 

Zdravstvena nega SSI 53/2008 

Zdravstvena nega PTI 53/2008 
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 1 UVOD 

 

 

Predmetni izpitni katalog Storitev in zagovor je podlaga za izpit iz četrtega predmeta poklicne 

mature. Namenjen je kandidatom, ki so splošne in poklicne kompetence usvojili pri obveznih 

in izbirnih strokovnih modulih v izobraževalnem programu Zdravstvena nega srednjega 

strokovnega izobraževanja ali poklicno tehniškega izobraževanja.  

 

Kandidat izvaja zdravstveno nego pri pacientu/stanovalcu, v skladu s strokovnimi standardi. 

Storitev opravlja na enem od oddelkov zdravstvenih ali socialno-varstvenih zavodov. K 

opravljanju storitve pristopi urejen v skladu s predpisi zdravstvene oziroma socialnovarstvene 

ustanove. 

 

 

 

 

 

2 IZPITNI CILJI 

 

Na izpitu poklicne mature kandidat: 

• izkaže splošne in poklicne kompetence s področja zdravstvene nege, 

• upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja, 

• celostno obravnava pacienta/stanovalca, 

• izkaže praktično usposobljenost na strokovnem področju, 

• izvaja aktivnosti zdravstvene nege po procesni metodi, 

• racionalno rabi energijo, delovna sredstva (material, stroji, aparati, orodja, 

pripomočki) in čas, 

• uporablja strokovno terminologijo,  

• komunicira v skladu z načeli kakovostne medsebojne komunikacije, 

• vodi ustrezno dokumentacijo zdravstvene nege. 

 

  

3 ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA 

 

3.1 Zgradba izpita  

 

 

Izpit je sestavljen iz praktičnega dela, ki vključuje storitev in zagovor.  

 

 

 

3.1.1 Storitev  

 

 

Zdravstvena ustanova (oddelek) ali socialno-varstveni zavod ter pacient oziroma stanovalec 

sta kandidatu dodeljena naključno. 

 

Kandidat najprej spozna pacienta/stanovalca in se seznani z njegovo zdravstveno in 

negovalno dokumentacijo. Nato opravlja storitev: izvaja zdravstveno nego in intervencije 
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zdravstvene nege glede na oceno stopnje samooskrbe pacienta/ stanovalca, ki traja največ 6 ur 

po 45 minut. O opravljeni storitvi mora kandidat izdelati poročilo o zdravstveni negi pacienta. 

 

Storitev vključuje: 

• aktivno sodelovanje v procesni metodi dela pri pacientu/stanovalcu v okviru poklicnih 

kompetenc, 

• oceno stopnje samooskrbe pacienta/stanovalca in pripravo na izvedbo intervencij 

zdravstvene nege, 

• izvajanje intervencij zdravstvene nege pri pacientu/stanovalcu z ustreznim 

dokumentiranjem, 

• komunikacijo s pacientom/stanovalcem in zdravstvenim timom, 

• upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju ter pri delu ter varovanju okolja. 

 
 
 

 

3.1.2 Zagovor 

 

 
Zagovor obsega predstavitev zdravstvene nege pri pacientu/stanovalcu in utemeljitev 

posameznih intervencij zdravstvene nege, pri čemer uporabi izdelano Poročilo o zdravstveni 

negi pacienta. Zagovor izpita traja največ 20 minut.  
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3.2 Oblike in načini ocenjevanja  

 

Pri storitvi z zagovorom se ocenjujejo naslednja področja: 

 

Področje 

ocenjevanja 

 

Merila ocenjevanja Število 

točk 

Skupno 

število 

točk 

      

1 

načrtovanje 

Psihična in fizična priprava kandidata na storitev. 5   

 

20 
Pregled dokumentacije pacienta/stanovalca. 3 

Ocena stopnje samooskrbe pacienta/stanovalca po 

življenjskih aktivnostih. 

7 

Načrtovanje intervencij zdravstvene nege. 5 

        

 

 

2 

izvedba 

Priprava prostora za izvajanje intervencij zdravstvene 

nege. 

3  

 

 

 

50 

Priprava pripomočkov za izvajanje intervencij 

zdravstvene nege. 

5 

Psihična in fizična priprava pacienta/stanovalca. 5 

Izvajanje intervencij zdravstvene nege. 20 

Dokumentiranje zdravstvene nege. 5 

Komunikacija s pacientom, mentorjem in zdravstvenim 

timom. 

7 

Upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter 

varovanju okolja. 

5 

3 

dokumentacija 

Poročilo o zdravstveni negi pacienta/stanovalca. 10 10 

        

4 

zagovor 

Predstavitev Poročila o zdravstveni negi 

pacienta/stanovalca. 

5  

20 

Utemeljitev izvedene zdravstvene nege in izvedenih  

intervencij pri pacientu/stanovalcu. 

15 

Skupaj 100 
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4 ZNANJA IN KOMPETENCE, KI SE PREVERJAJO NA POSAMEZNI RAVNI 

ZAHTEVNOSTI 

 

 

Kandidati izkazujejo znanja in kompetence, ki so jih usvojili pri obveznih in izbirnih 

strokovnih modulih. 

 

 

Kompetence Znanja, spretnosti, veščine 

Izvaja zdravstveno nego 

pacienta/stanovalca pri 

življenjski aktivnosti dihanje in 

krvni obtok 

• Oceni stopnjo samooskrbe pacienta/stanovalca, 

• opazuje dihanje (frekvenco, ritem, globino), 

• prepozna motnje dihanja ter ustrezno ukrepa, 

• izvaja meritve: merjenje SpO2, srčni utrip, krvni tlak, 

prepozna odstopanja ter ustrezno ukrepa, 

• izvaja intervencije zdravstvene nege v zvezi z dihanjem in 

krvnim obtokom, 

• izvaja intervencije zdravstvene nege v zvezi z motnjami 

dihanja: aspiracija, aplikacija kisika, inhalacije, 

• izvaja zdravstveno nego pacienta/stanovalca pri različnih 

bolezenskih stanjih v zvezi z dihanjem in krvnim obtokom, 

• sodeluje in izvaja diagnostično–terapevtske postopke v 

okviru poklicnih kompetenc, 

• vodi ustrezno dokumentacijo in poroča. 

Izvaja zdravstveno nego 

pacienta/stanovalca pri 

življenjski aktivnosti spanje in 

počitek 

• Oceni stopnjo samooskrbe pacienta/stanovalca, 

• opazuje spanje in počitek,  

• prepozna motnje spanja in odstranjuje dejavnike motenj 

spanja, 

• izvaja intervencije zdravstvene nege v zvezi s spanjem in 

počitkom,  

• izvaja zdravstveno nego pacienta/stanovalca pri različnih 

bolezenskih stanjih v zvezi s spanjem in počitkom, 

• sodeluje in izvaja aplikacijo terapije, 

• vodi ustrezno dokumentacijo in poroča. 
Izvaja zdravstveno nego 

pacienta/stanovalca pri 

življenjski aktivnosti osebna 

higiena in urejenost 

• Oceni stopnjo samooskrbe pacienta/stanovalca, 

• opazuje kožo, vidne sluznice, nohte, lase, lasišče, stanje 

zob,  

• prepozna odstopanja pri osebni higieni in urejenosti, 

• izvaja intervencije zdravstvene nege v zvezi z osebno 

higieno in urejenostjo, 

• izvaja zdravstveno nego pacienta/stanovalca pri različnih 

bolezenskih stanjih v zvezi z osebno higieno in urejenostjo, 

• sodeluje in izvaja diagnostično–terapevtske postopke v 

okviru poklicnih kompetenc, 

• sodeluje in izvaja aplikacijo terapije, 

• vodi ustrezno dokumentacijo in poroča. 
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Izvaja zdravstveno nego 

pacienta/stanovalca pri 

življenjski aktivnosti oblačenje 

in slačenje 

• Oceni stopnjo samooskrbe pacienta/stanovalca, 

• opazuje ustreznost izbire oblačila in obutve 

pacienta/stanovalca, 

• prepozna odstopanja pri oblačenju in slačenju oblačil ter 

obuvanju in sezuvanju obutve, 

• izvaja intervencije zdravstvene nege v zvezi z oblačenjem 

in slačenjem, 

• izvaja zdravstveno nego pacienta/stanovalca pri različnih 

bolezenskih stanjih v zvezi z oblačenjem in slačenjem, 

• vodi ustrezno dokumentacijo in poroča. 
Izvaja zdravstveno nego 

pacienta/stanovalca pri 

življenjski aktivnosti gibanje in 

ustrezna lega 

• Oceni stopnjo samooskrbe pacienta/stanovalca, 

• opazuje gibanje in ustrezno lego pacienta/stanovalca,  

• prepozna zaplete pri gibanju in ustrezni legi in izvaja 

ukrepe za njihovo preprečevanje, 

• izvaja intervencije zdravstvene nege v zvezi z gibanjem in 

ustrezno lego v skladu z načeli ergonomije, 

• izvaja zdravstveno nego pacienta/stanovalca pri različnih 

bolezenskih stanjih v zvezi z gibanjem in ustrezno lego, 

• sodeluje in izvaja diagnostično–terapevtske postopke v 

okviru poklicnih kompetenc, 

• vodi ustrezno dokumentacijo in poroča. 

Izvaja zdravstveno nego 

pacienta/stanovalca pri 

življenjski aktivnosti 

vzdrževanje normalne telesne 

temperature 

• Oceni stopnjo samooskrbe pacienta/stanovalca, 

• prepozna odstopanja od normalne telesne temperature ter 

ustrezno ukrepa, 

• meri telesno temperaturo, 

• izvaja intervencije zdravstvene nege v zvezi z 

vzdrževanjem normalne telesne temperature, 

• izvaja zdravstveno nego pacienta/stanovalca pri različnih 

bolezenskih stanjih v zvezi z vzdrževanjem normalne 

telesne temperature, 

• sodeluje in izvaja diagnostično–terapevtske postopke v 

okviru poklicnih kompetenc. 

• vodi ustrezno dokumentacijo in poroča. 
Izvaja zdravstveno nego 

pacienta/stanovalca pri 

življenjski aktivnosti hranjenje 

in pitje 

• Oceni stopnjo samooskrbe pacienta/stanovalca, 

• opazuje hranjenje in pitje, 

• prepozna motnje pri hranjenju in pitju ter ustrezno ukrepa, 

• izvaja intervencije zdravstvene nege v zvezi s hranjenjem 

in pitjem, 

• izvaja zdravstveno nego pacienta/stanovalca pri različnih 

bolezenskih stanjih v zvezi s hranjenjem in pitjem, 

• sodeluje in izvaja diagnostično–terapevtske postopke v 

okviru poklicnih kompetenc, 

• vodi ustrezno dokumentacijo in poroča. 
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Izvaja zdravstveno nego 

pacienta/stanovalca pri 

življenjski aktivnosti izločanje 

in odvajanje 

• Oceni stopnjo samooskrbe pacienta/stanovalca, 

• opazuje urin, blato, izbruhano maso, znojenje, 

• prepozna motnje izločanja in odvajanja ter ustrezno ukrepa, 

• izvaja intervencije zdravstvene nege v zvezi z izločanjem 

in odvajanjem, 

• izvaja zdravstveno nego pacienta/stanovalca pri različnih 

bolezenskih stanjih v zvezi z izločanjem in odvajanjem, 

• sodeluje in izvaja diagnostično–terapevtske postopke v 

okviru poklicnih kompetenc, 

• vodi ustrezno dokumentacijo in poroča. 
Izvaja zdravstveno nego 

pacienta/stanovalca pri 

življenjski aktivnosti izogibanje 

nevarnostim v okolju 

• Oceni stopnjo samooskrbe pacienta/stanovalca, 

• prepozna odstopanja v zvezi z zagotavljanjem varnega 

okolja, 

• izvaja intervencije zdravstvene nege pri življenjski 

aktivnosti izogibanje nevarnostim v okolju, 

• izvaja zdravstveno nego pacienta/stanovalca pri različnih 

bolezenskih stanjih pri življenjski aktivnosti izogibanje 

nevarnostim v okolju  

• sodeluje in izvaja diagnostično–terapevtske postopke v 

okviru poklicnih kompetenc, 

• vodi ustrezno dokumentacijo in poroča. 

Izvaja zdravstveno nego 

pacienta/stanovalca pri 

življenjski aktivnosti 

komunikacija, odnosi z ljudmi 

in izražanje čustev, občutkov 

ter potreb 

• Oceni stopnjo samooskrbe pacienta/stanovalca, 

• oceni stopnjo zavesti in jakost bolečine, 

• prepozna motnje pri komunikaciji, odnosih z ljudmi, 

izražanju čustev, občutkov in potreb, 

• izvaja intervencije zdravstvene nege v zvezi s 

komunikacijo, odnosi z ljudmi, izražanjem čustev, 

občutkov in potreb, 

• izvaja zdravstveno nego pacienta/stanovalca pri različnih 

bolezenskih stanjih pri življenjski aktivnosti komunikacija, 

odnosi z ljudmi, izražanje čustev, občutkov ter potreb, 

• sodeluje in izvaja diagnostično–terapevtske postopke v 

okviru poklicnih kompetenc, 

• vodi ustrezno dokumentacijo in poroča. 
Izvaja zdravstveno nego 

pacienta/stanovalca pri 

življenjski aktivnosti izražanje 

duhovnih potreb 

• Oceni stopnjo samooskrbe pacienta/stanovalca, 

• izvaja intervencije zdravstvene nege pri življenjski 

aktivnosti izražanje duhovnih potreb, 

• vodi ustrezno dokumentacijo in poroča. 
Izvaja zdravstveno nego 

pacienta/stanovalca pri 

življenjski aktivnosti delo in 

ustvarjalna zaposlitev 

• Oceni stopnjo samooskrbe pacienta/stanovalca, 

• izvaja intervencije zdravstvene nege v zvezi z delom in 

ustvarjalno zaposlitvijo, 

• izvaja zdravstveno nego pacienta/stanovalca pri različnih 

bolezenskih stanjih pri življenjski aktivnosti delo in 

ustvarjalna zaposlitev, 

• vodi ustrezno dokumentacijo in poroča. 
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Izvaja zdravstveno nego 

pacienta/stanovalca pri 

življenjski aktivnosti razvedrilo 

in rekreacija 

• Oceni stopnjo samooskrbe pacienta/stanovalca, 

• izvaja intervencije zdravstvene nege v zvezi z razvedrilom 

in rekreacijo, 

• izvaja zdravstveno nego pacienta/stanovalca pri različnih 

bolezenskih stanjih v zvezi z razvedrilom in rekreacijo, 

• vodi ustrezno dokumentacijo in poroča. 
Izvaja zdravstveno nego 

pacienta/stanovalca pri 

življenjski aktivnosti učenje in 

skrb za lastno zdravje 

• Oceni stopnjo samooskrbe pacienta/stanovalca, 

• motivira pacienta/stanovalca za učenje in pridobivanje 

znanja, 

• spodbuja pacienta/stanovalca pri utrjevanju znanja, 

ohranjanju zdravja, preprečevanju bolezni in samostojnosti 

pri izvajanju življenjskih aktivnostih. 

Izvaja zdravstveno nego pri 

zdravem in bolnem otroku v 

vseh obdobjih razvoja 

• Oceni stopnjo samooskrbe v vseh obdobjih razvoja, 

• izvaja intervencije zdravstvene nege pri zdravem otroku v 

vseh starostnih obdobjih, 

• izvaja zdravstveno nego pri bolnem otroku v vseh 

starostnih obdobjih pri različnih bolezenskih stanjih, 

• sodeluje in izvaja diagnostično–terapevtske postopke v 

okviru poklicnih kompetenc, 

• vodi ustrezno dokumentacijo in poroča. 
Izvaja druge aktivnosti 

zdravstvene nege 
• Prepozna nujna stanja, aktivira sistem obveščanja ter 

ustrezno ukrepa do prihoda strokovno usposobljenih oseb,  

• sodeluje pri organizaciji dela v skladu s kompetencami: 

sprejem in namestitev pacienta, sprejem in shranjevanje 

bolniškega perila, spremljanje pacienta, poročanje o 

neželenih dogodkih, 

• sodeluje in izvaja aktivnosti za preprečevanje in 

obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom, 

• sodeluje in izvaja aktivnosti pri psihični in fizični pripravi 

pacientov, 

• sodeluje in izvaja aktivnosti v zvezi s pripravo in dajanjem 

zdravil, 

• sodeluje in izvaja aktivnosti pri oskrbi rane, drenaže,… 

• sodeluje in izvaja diagnostično–terapevtske postopke in 

posege v skladu s poklicnimi kompetencami. 
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5 TIPI NALOG, PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA  

 

 

Tema: ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA 

 

Storitev in zagovor: Zdravstvena nega pacienta v internistični dejavnosti 

 

Predstavitev pacienta: 

Gospod N. N., star 76 let,  je dne 25. 1. 2016 poiskal zdravniško pomoč zaradi težav z 

dihanjem. Na zdravljenje je bil sprejet na internistični oddelek. Medicinska diagnoza: 

Levostransko srčno popuščanje, Arterijska hipertenzija. 

Pacient je buden in orientiran. Ponoči se zbuja zaradi nikturije in ortopneje. Je urejen in 

samostojen pri izvajanju osebne higiene, oblačenju in slačenju. Ima delno zgornjo zobno 

protezo. Prisoten je edem obeh nog v predelu stopala, gležnjev in goleni. Pri hoji uporablja 

palico. Predpisano ima varovalno in manj slano prehrano ter omejitev tekočine na 1 l/dan. 

Nima apetita. Blato odvaja 1-krat na dva dni, urinira pogosteje čez dan in tudi ponoči. Je 

naglušen in ima slušni aparat, za branje potrebuje očala. Po veroizpovedi je ateist. Rad rešuje 

križanke in bere knjige. 

 

Predpisana zdravila dne 26. 1. 2016: 

Kisik, 2 l po binazalnem katetru, vzdrževana saturacija 95 %. 

Concor COR 2,5 mg, tbl, 2 x/dan. 

Edemid 40 mg, 1 tbl/2 dni. 

Sanval 10 mg, 1 tbl p.p. pred spanjem. 

 

Kandidat pri pacientu N. N. izvaja zdravstveno nego PO VSEH 14. ŽIVLJENJSKIH 

AKTIVNOSTIH in na podlagi ocene stopnje samooskrbe izvede ustrezne intervencije 

zdravstvene nege ter jih dokumentira.  

 

 

Predstavljeni so trije primeri življenjskih aktivnosti: 

- dihanje in krvni obtok,  

- spanje in počitek, 

- vzdrževanje normalne telesne temperature. 

Primeri vključujejo oceno stopnje samooskrbe pacienta in izvedene intervencije zdravstvene 

nege.  

Predstavljen je tudi primer aplikacije predpisane terapije (diagnostično terapevtski program). 
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Življenjska aktivnost: Dihanje in krvni obtok 

Datum: 26. 1. 2016 

Ocena stopnje samooskrbe pacienta ob 7.10: 

Pacient je pri dihanju samostojen, prisotna je ortopneja.  

 

Izmerjene vrednosti vitalnih funkcij: 

Dihanje: 22 vdihov/min, dihanje je pospešeno, enakomerno, plitvo, z uporabo pomožnih dihalnih 

mišic. 

Pulz: 94 utripov/min, normokardija, neenakomeren, slabo tipljiv. 

RR: 135/84 mmHg, predstopnja hipertenzije – visoko normalni krvni tlak. 

SpO2 90 % brez dodanega kisika, znižana saturacija. 

 

Intervencije zdravstvene  

nege  

Podatki o izvedeni intervenciji zdravstvene nege  

Ocena stopnje samooskrbe v 

zvezi z dihanjem 

7.10 opazovanje, pogovor s pacientom in negovalnim timom, 

pregled zdravstvene in negovalne dokumentacije ter merjenje 

vitalnih funkcij. 

Merjenje dihanja in 

evidentiranje 

7.15 meritev, opazovanje dihanja. 

Izmerjena vrednost dihanja: 22 vdihov/min, tahipneja, plitvo, 

dispneja. 

 

Dokumentiranje izmerjene vrednosti dihanja v temperaturni list 

in v poročilo zdravstvene nege pacienta. 

Merjenje pulza in evidentiranje 7.15 meritev, opazovanje pulza.  

Izmerjena vrednost pulza: 94 utripov/min, normokardija, 

neenakomeren, slabo tipljiv. 

 

Dokumentiranje izmerjene vrednosti pulza v temperaturni list in 

v poročilo zdravstvene nege pacienta. 

Poročanje o odstopanjih v 

zvezi z dihanjem 

Poročanje odgovorni medicinski sestri, mentorju  

Namestitev pacienta v položaj 

za lažje dihanje 

7.15 v Fowlerjev položaj, 

9.30 polsedeči položaj. 

Pacient po namestitvi v Fowlerjev in polsedeči položaj lažje diha.  

Merjenje in evidentiranje 

krvnega tlaka 

7.15 meritev RR, z elektronskim merilcem. 

Izmerjena vrednost RR: 135/84 mmHg, predstopnja hipertenzije 

– visoko normalni krvni tlak. 

 

Dokumentiranje izmerjene vrednosti RR v temperaturni list in v 

poročilo zdravstvene nege pacienta. 

Merjenje SpO2 (pulzna 

oksimetrija) in evidentiranje 

Meritve SpO2: 

7.15 meritev SpO2 90 % brez dodanega kisika. 

7.30 meritev SpO2 95 % z dodanim kisikom. 

8.10 meritev SpO2 97 % z dodanim kisikom. 

10.00 meritev SpO2 97 % z dodanim kisikom. 

 

Po aplikaciji kisika je vrednost SpO2 normalna. 

Dokumentiranje izmerjene vrednosti SpO2 v temperaturni list in v 

poročilo zdravstvene nege pacienta. 

Aplikacija kisika – binazalni 7.25 aplikacija kisika, 2 l/min, binazalni kateter. 
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(očalni) kisikov kateter  

Po aplikaciji kisika pacient lažje diha. 

Vzdrževanje mikroklime Od 9.00 – 9.15 prezračevanje bolniške sobe (zapiranje vrat in 

odpiranje okna na ventus).  

Dokumentiranje odstopanj v 

zvezi z dihanjem 

Beleženje v negovalno dokumentacijo in v poročilo zdravstvene 

nege pacientov 

Dokumentiranje intervencij v 

zvezi z dihanjem 

Beleženje v temperaturni list in v poročilo zdravstvene nege 

pacienta (izmerjene vrednosti vitalnih funkcij, odstopanja,  

izvedene intervencije zdravstvene nege). 

 

Življenjska aktivnost: Spanje in počitek 

Datum: 26. 1. 2016  

Ocena stopnje samooskrbe pacienta ob 7.10: 

Pacient je delno samostojen pri pripravi na spanje in počitek: potrebuje nadzor, usmerjanje oz. 

delno pomoč.  

Pacient pove, da je ponoči spal 4 ure, subjektivno ocenjuje, da se je zbudil utrujen. Kot vzroke 

nespečnosti navaja težko dihanje, neudobno okolje za spanje, zbujanje zaradi uriniranja, 

zaskrbljenost in smrčanje sopacienta.  

 

Intervencije zdravstvene  

nege 

Podatki o izvedeni intervenciji zdravstvene nege  

Ocena stopnje samooskrbe v 

zvezi s spanjem in počitkom   

7. 10 opazovanje, pogovor s pacientom in negovalnim timom, 

pregled zdravstvene in negovalne dokumentacije.  

Poročanje o odstopanjih v zvezi 

s spanjem   

Poročanje odgovorni medicinski sestri, mentorju. 

Urejanje zasedene postelje   7.45 menjava spodnje rjuhe po dolžini.  

Higiensko vzdrževanje postelje Čiščenje in razkuževanje bolniške postelje ob in po urejanju 

postelje. 

Higiensko vzdrževanje nočne 

omarice 

Čiščenje in razkuževanje nočne omarice po zajtrku. 

Dokumentiranje intervencij v 

zvezi s spanjem in počitkom   

Beleženje v poročilo zdravstvene nege pacienta. 

Dokumentiranje odstopanj v 

zvezi s spanjem in počitkom   

Beleženje v negovalno dokumentacijo in v poročilo  zdravstvene 

nege pacienta. 

 

 

Življenjska aktivnost: Vzdrževanje normalne telesne temperature  

Datum: 26. 1. 2016  

Ocena stopnje samooskrbe pacienta ob 7.10: 

pacient je samostojen pri vzdrževanju normalne telesne temperature. 

Izmerjena vrednost telesne temperature: 36,5 °C, normotermija. 

Intervencije zdravstvene  

nege 

Podatki o izvedeni intervenciji zdravstvene nege 

Ocena stopnje samooskrbe v 

zvezi z vzdrževanjem normalne 

telesne temperature 

7.10 opazovanje, pogovor s pacientom in negovalnim timom, 

pregled zdravstvene in negovalne dokumentacije. 

 

 

Merjenje telesne temperature v 

ušesu 

7.20 meritev telesne temperature z elektronskim ušesnim 

termometrom. 

Izmerjena vrednost telesne temperature: 36,5 °C, normotermija. 

Beleženje izmerjene telesne Beleženje vitalnih funkcij v temperaturni list in v poročilo  
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temperature  zdravstvene nege pacienta. 

 

Diagnostično terapevtski program: Priprava in dajanje zdravil 

Datum: 26. 1. 2016 

Predpisana zdravila Intervencije zdravstvene  

nege  

Podatki o izvedeni intervenciji 

zdravstvene nege 

Kisik,  2 l po binazalnem 

katetru.  

Vzdrževana saturacija 95%. 

Aplikacija kisika – binazalni 

(očalni) kisikov kateter 

7.25 aplikacija kisika, 2 l/min, 

binazalni kateter. 

Primerni fiziološki pogoji. 

Po aplikaciji kisika se je vrednost 

SpO2 dvignila na 97%. 

Concor COR 2,5 mg, 

antagonist beta adrenergičnih 

receptorjev; 

1 tbl, 2 x/dan, per os. 

Priprava in dajanje zdravil 

per os  

8.00 Concor COR 2,5 mg, 1 tbl, 

per os, pod nadzorom mentorja. 

 

Edemid 40 mg, tbl, diuretik; 1 

tbl/2 dni, per os. 

Priprava in dajanje zdravil 

per os 

8.00 Edemid 40 mg, 1 tbl, 

diuretik, per os, pod nadzorom 

mentorja. 

Sanval 10 mg, filmsko 

obložene tbl; hipnotik in 

sedativ, 1 tbl p.p. pred 

spanjem. 

/ / 

 Dokumentiranje aplikacije 

zdravila 

8.00 Beleženje v temperaturni list 

pacienta in v Poročilo  

zdravstvene nege pacienta. 

Opazovanje pacienta med 

aplikacijo zdravila 

Med aplikacijo zdravila ni bilo 

neželenih učinkov. 

Opazovanje pacienta po 

aplikaciji zdravila 

Po aplikaciji zdravila ni bilo 

neželenih učinkov. 

 

Poročilo o zdravstveni negi pacienta/stanovalca vsebuje: 

• podatke o pacientu/stanovalcu v skladu z načeli varovanja osebnih in zdravstvenih 

podatkov, 

• oceno stopnje samooskrbe pacienta/stanovalca po življenjskih aktivnostih po Virginiji 

Henderson, 

• seznam izvedenih standardiziranih intervencij zdravstvene nege v skladu z veljavnimi 

poklicnimi kompetencami s podatki o izvedbi pri pacientu/stanovalcu, 

• podatki in analiza o izvedenih intervencijah zdravstvene nege, 

• diagnostično-terapevtski program pacienta/stanovalca. 
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Primer ocenjevanja storitve in zagovora. 

 

V primeru so razdelana merila ocenjevanja. S točkovnikom se seznani kandidata. 

 

 

Področje 

ocenjevanja 

 

Merila ocenjevanja Možno 

število 

točk 

Doseženo 

število 

točk 

       1  

Načrtovanje 

(20 t) 

Psihična in fizična priprava kandidata na storitev 

(kandidat je osredotočen na delo, urejen, točen, s 

potrebnimi pripomočki). 

 

5  

Pregled dokumentacije pacienta/stanovalca (kandidat 

ustrezno izbere in interpretira informacije iz 

zdravstvene in negovalne dokumentacije). 

 

3  

Ocena stopnje samooskrbe pacienta/stanovalca po 

življenjskih aktivnostih (kandidat pravilno, 

pravočasno, natančno, samostojno, samoiniciativno 

ugotovi potrebe pacienta/stanovalca). 

 

7  

Načrtovanje intervencij zdravstvene nege (kandidat 

časovno ustrezno in pravilno načrtuje intervencije 

zdravstvene nege glede na ugotovljeno oceno stopnje 

samooskrbe pacienta/stanovalca ). 

 

5  

       2 

 Izvedba 

(50 t) 

Priprava prostora za izvajanje intervencije zdravstvene 

nege (kandidat glede na izvedeno intervencijo 

zdravstvene nege ustrezno izbere prostor , zagotavlja 

zasebnost pacienta/stanovalca in vzdržuje primerno 

mikroklimo). 

 

3  

Priprava pripomočkov za izvajanje intervencije 

zdravstvene nege (kandidat izbere ustrezne 

pripomočke, ki jih primerno razporedi na taso ali 

voziček). 

 

5  

Psihična in fizična priprava pacienta/stanovalca 

(kandidat informira pacienta/stanovalca o izvedeni 

intervenciji, pridobi njegovo privolitev, zagotavlja 

varnost, avtonomijo in  dostojanstvo. 

Pacienta/stanovalca namesti v ustrezen položaj, pri 

čemer upošteva načela ergonomije).  

 

5  
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Izvajanje intervencij zdravstvene nege (kandidat izvede 

intervencije zdravstvene nege samostojno, 

sistematično, natančno, odgovorno, spretno, z 

racionalno rabo materiala in časa, pri čemer upošteva 

strokovne standarde/nacionalne protokole). 

 

20  

Dokumentiranje zdravstvene nege (kandidat pravilno, 

natančno, pravočasno, slovnično pravilno in z 

uporabo strokovnega jezika dokumentira oceno 

stopnje samooskrbe, opažanja, intervencije 

zdravstvene nege in odstopanja). 

 

5  

Komunikacija s pacientom, mentorjem in zdravstvenim 

timom (kandidat izkazuje human, etičen, spoštljiv 

odnos do pacienta/stanovalca, uporabi primerno 

verbalno in neverbalno komunikacijo, upošteva 

kulturne značilnosti, primerno komunicira z 

zdravstvenim timom in ustrezno uporablja strokovni 

jezik).  

 

7  

Upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter 

varovanju okolja (kandidat upošteva pravila za 

zagotavljanje varnosti pacienta/stanovalca, preprečuje 

intrahospitalne infekcije, primerno izbere in 

uporablja osebno varovalno opremo, pravilno ravna z 

odpadki, upošteva varnostne ukrepe za preprečevanje 

bioloških, kemijskih, fizikalnih, ergonomskih in 

psihosocialnih tveganj, upošteva splošna pravila 

varnosti v delovni organizaciji). 

 

5  

     3  

Dokumentacij

a 

(10 t) 

Poročilo o zdravstveni negi pacienta/stanovalca 

(kandidat izpolni dokumentacijo Poročilo o 

zdravstveni negi pacienta, ki je vsebinsko ustrezno, 

natančno, z vsemi podatki, primerno rabo slovenskega 

in strokovnega jezika ter oddano v skladu z navodili 

Šolske izpitne komisije za poklicno maturo). 

 

10  

       4 

Zagovor 

(20 t) 

Predstavitev Poročila o zdravstveni negi 

pacienta/stanovalca (kandidat samostojno, suvereno, 

sistematično, analitično,  s primerno rabo slovenskega 

in strokovnega jezika pred izpitno komisijo predstavi 

Poročilo o zdravstveni negi pacienta/stanovalca). 

5  

 

Utemeljitev izvedene zdravstvene nege in izvedenih  

intervencij pri pacientu/ stanovalcu (kandidat 

odgovarja na zastavljena vprašanja, ki se nanašajo na 

opravljanje storitve)   

 

15 

 

Skupaj:  100  
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6 PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

 

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem 

katalogu. 

 

 

 

 


