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Pridobljene splošne kompetence študenta po opravljenem kliničnem usposabljanju s področja
Zdravstvene nege pacientov s kroničnimi obolenji v različnih zdravstvenih ustanovah na področju
onkologije, paliativne in dolgotrajne oskrbe:











Študent je na podlagi znanja in razumevanja kroničnih obolenj sposoben povezati in uporabiti
teoretična znanja s področja onkološke zdravstvene nege, paliativne in dolgotrajne oskrbe tako,
da se v okviru kliničnega usposabljanja aktivno vključuje v proces zdravstvene obravnave.
Študent se usposablja za uporabo komunikacijskih veščin v kliničnem okolju ter za
etično/empatično komuniciranje pri pacientih s kroničnimi obolenji, svojci ali pomembnimi
drugimi.
Študent spozna dejavnike tveganja za nastanek kroničnih obolenj ter vlogo zdravstvene nege
pri preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju kroničnih obolenj.
Študent spozna različna delovna področja obravnave pacientov s kroničnimi obolenji.
Študent spozna proces informiranja in dokumentiranja zdravstvene nege pri pacientih s
kroničnimi obolenji ter v paliativni in /ali dolgotrajni oskrbi.
Študent spozna osnovne pristope zdravljenja in zdravstvene nege na področju onkologije.
Študent spozna osnovne pristope paliativne oskrbe in vlogo zdravstvene nege v paliativnem
timu.
Študent spozna osnovne pristope dolgotrajne oskrbe in vlogo zdravstvene nege v paliativnem
timu.
Študent je sposoben ugotoviti potrebe na psihičnem, fizičnem, socialnem in duhovnem področju
pacienta in se pod vodstvom mentorja vključiti v reševanje aktualnih in potencialnih problemov
s področja zdravstvene nege kroničnih pacientov.
Študent pridobi spretnosti za odgovorno in samostojno opravljanje kliničnega usposabljanja v
neposrednem delovnem okolju z upoštevanjem etičnih načel v zdravstveni negi pacientov s
kroničnimi obolenji ter v paliativni in dolgotrajni oskrbi.

Specifične aktivnosti in intervencije zdravstvene nege pacientov s kroničnimi obolenji







Sodelovanje pri sprejemu, odpustu ali premestitvi pacienta s kroničnimi obolenji v zdravstveni
obravnavi.
Sodelovanje in izvajanje aktivnosti paliativne in/ali dolgotrajne oskrbe pacientov s kroničnimi
obolenji v zdravstveni obravnavi.
Vključevanje v diagnostično terapevtske programe glede na različna področja zdravljenja in
zdravstvene nege pacientov s kroničnimi obolenji.
Vključevanje v diagnostično terapevtske programe glede na različna področja zdravljenja in
zdravstvene nege pacientov z rakom: kirurško področje, zdravljenje z obsevanjem, sistemsko
zdravljenje.
Vključevanje v preprečevanje in prepoznavanje neželenih učinkov zdravljenja pacientov z
onkološkimi obolenji glede na področja zdravljenja: kirurško področje, zdravljenje z obsevanjem,
sistemsko zdravljenje, kombinirano zdravljenje.
Poznavanje in vključevanje zdravstvene nege pri reševanju zapletov specifičnega onkološkega
zdravljenja (ekstravazacija).





Vključevanje in izvajanje aktivnosti zdravstvene nege v celostni obravnavi pacientov z bolečino
v okviru paliativne ali dolgotrajne oskrbe.
Izvajanje aktivnosti in oskrbe umrlih
Sodelovanje v multidisciplinarni obravnavi pacientov s kroničnimi obolenji.

