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Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi za program prve stopnje
Zdravstvena nega (VS): rezultati prve Delfi iteracije

dr. Brigita Skela Savič1
Izvleček
Prispevek prikazuje rezultati izvedene Delfi raziskave o smernicah za izobraževanje na
visokošolski ravni v zdravstveni negi. Sodelovalo je 93 anketirancev. Podatki so bili zbrani s
strukturiranim vprašalnikom in možnostjo podajanja predlogov pri vsakem vprašalniku.
Raziskava je potekala v obdobju marec – april 2015. Rezultati pokažejo visoko stopnjo
strinjanja s 64 stališči, ki so bila osnova za oblikovanje smernic za izobraževanje v
zdravstveni negi. Raziskava pokaže, da je v RS potrebno opredeliti kratkoročne in dolgoročne
potrebe po izobraževanju v zdravstveni negi, spremeniti politiko in kompetence na ravni
srednješolskega izobraževanja ter na visokošolsko raven umestiti smernice, ki bodo podlaga
za izdelavo kazalnikov kakovosti tako za visokošolski zavod, NAKVIS, resorna ministrstva in
zdravstvene zavode. Predstavljen predlog smernic predstavlja zelo dobra izhodišča za
nadaljnje usklajevanje z vsemi akterji in potrditev smernic na nacionalni ravni. Smernice
bodo dale prispevek k dvigu kakovosti izobraževanja v zdravstveni negi v RS.

1 Uvod
Področje izobraževanja v zdravstveni negi na ravni Evropske unije (EU) ureja Direktiva
2013/55/EU Evropskega parlamenta in sveta, ki je bila sprejeta 20. novembra 2013 in je
nadomestila Direktivo 2005/36/EC. Direktiva postavlja minimalne standarde za usposabljanje
sektorskih poklicev (zdravniki, zobozdravniki, medicinske sestre, babice, veterinarji,
farmacevti, arhitekti), splošni sistem priznavanja dokazil usposobljenosti in avtomatično
priznavanje poklicnih izkušenj v državah EU (Directive 2005/36/EC, 2005; Directive
2013/55/EU, 2013).
Področje izobraževanja v zdravstveni negi usmerjajo tudi mednarodna združenja kot so
International Councel of Nurse (ICN), Svetovna zdravstvena organizacija za področje Evrope
(WHO for Europe), Europian Federation of Nurses (EFN), European federation of nurse
educators (FINE), idr. Njihov namen je predvsem dodatna razlaga minimalnih standardov
izobraževanja medicinskih sester in babic, postavitev standardov na višji nivo zahtevnosti ter
zavzemanje za pomen dviga znanja in stopnje izobrazbe v stroki. Svoje delovanje podpirajo z
raziskovalnim in razvojnim delom, javno dostopnimi zapisi usmeritev o potrebnem razvoju
ter umeščanjem zdravstvene nege v kontekst potreb v družbi in potrebnega razvoja stroke. V
okviru nacionalnih združenj ima v Evropskem prostoru velik pomen delovanje Nursing and
Midwifery Council (NMC) za področje Velike Britanije, ki kontinuirano razvija in posodablja
1
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nacionalne standarde izobraževanja v zdravstveni in babiški negi. Ti standardi predstavljajo
pomemben prikaz urejenosti tega področja izobraževanja na ravni države.
Če gledamo iz Slovenske perspektive področje izobraževanja v zdravstveni negi, ga ureja
veljavna EU Direktiva 2013/55/EU (v nadaljevanju Direktiva 2013) in njena predhodnica
Direktiva 2005/36/EC (v nadaljevanju Direktiva 2005), ki je v veljavi v prehodnem obdobju
še dveh let od sprejema Direktive 2013, Zakon o visokem šolstvu, različni standardi in merila
Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), ki je med drugim odgovorna
za akreditacijo in reakreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. Usmeritve za
delovanje visokošolskih zavodov v Sloveniji so tudi v Evropskih standardih in smernicah za
zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru in Resoluciji nacionalnega
programa razvoja visokega šolstva 2011-2020. Razen minimalnih zahtev v Direktivi 2005 in
Direktivi 2013, se vsa omenjena zakonodaja in iz nje izhajajoči akti ne usmerjajo na področje
reguliranih poklicev. Strategija razvoja zdravstvene nege 2012-2020 (Kadivec, et al., 2013)
daje usmeritve za izobraževanje poklicev v zdravstveni negi.

1.1 Izobraževanje v zdravstveni negi v Sloveniji: stanje, potrebe in mednarodna praksa
1.1.1 Potrebe po izobraževanju v zdravstveni negi v Sloveniji niso opredeljene
Nacionalnih smernic in standardov za področje izobraževanja v zdravstveni negi, ki bi bili
nadgradnja Direktiv na tem področju, v Sloveniji ni, prav tako v zadnjih desetih letih ni
opredeljenih potreb po izobraževanju v zdravstveni negi. Zadnja raziskava o izobraževalnih
potrebah je bila objavljena leta 2004 v raziskavi, ki jo izvedel Inštitut za varovanje zdravja
(Albreht, 2005). Raziskava je predlagala povečanje vpisa za 15 % na takrat obstoječe tri
visokošolske zavode treh univerz in uvoz dodatnega kadra na ravni 40 diplomiranih
medicinskih sester letno. Uvoz kadra ni bil uresničen, pomanjkanje visokošolskega kadra je
bilo največje v Osrednjeslovenski in Gorenjski regiji, za to je bila podprta pobuda za
akreditacijo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Ne glede na rezultate te raziskave in
akreditacije novega visokošolskega zavoda, so bili v obdobju od 2007 do 2009 v Sloveniji
ustanovljenih še štirje novi visokošolskih zavodi, vsi danes izvajajo program prve stopnje
Zdravstvena nega (VS). Koncesijo za redni študij sta od petih zavodov pridobila dva, trije
izvajajo samo izredni študij. Program se izvaja tudi kot redni in izredni študij na treh
fakultetah v okviru univerz. Količina vpisnih mest se je tako povečala, podatki za vpis na
študijsko leto 2014/2015 kažejo razpis 140 mest za redni študij na dveh samostojnih
visokošolskih zavodih in za 300 mest za izredni študij na petih samostojnih visokošolskih
zavodih (MIZŠ, objava vpisnih mest za 2014/2015, http://www.mizs.gov.si), k temu je
potrebno dodati še vpis na tri fakultete v okviru univerz, ki znaša 275 mest za redni študij in
195 mest za izredni študij (http://www.vpis.uni-lj.si), skupaj torej 415 mest za redni študij in
495 mest za izredni študij.
Glede na povečan vpis na visokošolskem izobraževanju, pa z leti ni prišlo do zmanjšanja
vpisa na srednješolski ravni, prisotna je stalna brezposelnost srednješolskega kadra, ki v
zadnjih letih znaša okrog 1000 ali več brezposelnih.
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Iz stanja velikega pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester v letih izvedbe raziskave
Albreht (2005), se danes soočamo z brezposelnimi diplomiranimi medicinskimi sestrami.
Albreht in Pribaković Brinovec (2012) tako kritično zapišeta, da je »pozitivna plat posledic te
analize bila v tem, da je prišlo do močne spodbude in interesa za povečanje števila
medicinskih sester, predvsem z domačo produkcijo kadra. Na ta način se je Slovenija usmerila
v iskanje poti, da bo sama zagotovila samozadostnost potrebnega kadra v zdravstveni negi.
Manj pozitivno in dejansko neugodno je bilo to, da se je pričelo z nenadzorovanim in
pretiranim ustanavljanjem novih visokih zdravstvenih šol. Taka rast je, glede na opisane
projekcije iz 2005 in predlagano dinamiko rasti števila medicinskih sester, popolnoma
neprimerna in pretirana, saj je leta 2012 projekcija bila presežena že za 60 %. Avtorja
omenjata resne posledice take politike izobraževanja (ob upoštevanju nezavidljive ekonomske
in javnofinančne situacije v Sloveniji): (1) Prekomerno število diplomantk in diplomantov se
bo še nadaljevalo, (2) Skoraj zagotovo bo prišlo do brezposelnosti med diplomiranimi
medicinskimi sestrami, (3) Potrebno bo ovrednotiti kakovost izobraževanja za diplomirane
medicinske sestre na vseh osmih visokošolskih zavodih – z vizitacijo s pomočjo tujih
strokovnjakov.

1.1.2 Pomanjkanje razvojne perspektive in strategije delovanja na področju izobraževanja v
zdravstveni negi
V Sloveniji smo ohranili izobraževanje na področju zdravstvene nege na dveh ravneh,
srednješolsko in visokošolsko, medtem ko smo za področje babiške nege srednješolsko
izobraževanje ukinili že leta 1981, prvi visokošolski program ginekološko porodniške smeri
se je pričel izvajati 1996/1997, iz katerega se v naslednjih letih razvil visokošolski študij
babištva in bil ob vstopu Slovenije v EU usklajen s takrat veljavno EU direktivo (Starc, 2013).
Za področje zdravstvene nege še danes ni narejene nobene jasne razvojne perspektive glede
izobraževanja na dveh ravneh, srednješolska in visokošolska raven ter o obsegu izobraževanja
na srednješolski ravni, kljub temu, da področje ureja ista Direktiva 2013 in predhodna
Direktiva 2005 ter da je vstop v poklic enak kot za babice, to je najmanj 12 let predhodnega
splošnega izobraževanja. Zakaj tako različen pristop do dveh primerljivih in sorodnih
poklicev? Zakaj je za babiško nego v Sloveniji vzpostavljeno visokošolsko izobraževanje in
za zdravstveno nego ne, ob primerljivih minimalnih standardih v EU direktivi?
Še več, stanje v zdravstveni negi je bistveno slabše, kot v babiški negi, saj je razmerje med
izvajalci zdravstvene nege v registru Zbornice- Zveze v korist srednješolsko izobraženega
kadra (65 %). Evropski projekt »Creating a pilot network of nurse educators and regulators«
(SANCO/1/2009, 2014), ki vključuje 15 držav, jasno opredeli vlogo in pomen izobraževanja
asistentov v zdravstveni negi, ki poteka na 5 ravni Evropske kvalifikacije poklicev. Profil je v
vlogi asistenta v zdravstveni negi in zdravstveni obravnavi, delo vodi in koordinira
visokošolsko izobražena medicinska sestra. V Sloveniji pa po navedbah Prestorja (2013)
srednješolsko izobražen kader izvaja 66,6 % vseh negovalnih intervencij.
Prav tako nacionalno profesionalno združenje Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica-Zveza) nima
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izdelanih smernic ali standardov na področju izobraževanja v zdravstveni negi, ki bi bili
nadgradnja Direktive 2013 ali predhodnih direktiv na tem področju. Edini dokument, ki
posredno oblikuje politiko izobraževanja iz vidika nacionalnih kompetence diplomantov in
delitev del in nalog v kliničnem okolju med različnimi nivoji izobraževanja, je dokument
Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi (Železnik, et al., 2008), v
katerem je predstavljena delitev kompetenc med srednješolsko in visokošolsko izobraženimi
medicinskimi sestrami v Sloveniji. Za ta dokument lahko rečemo, gledano iz perspektive
mednarodne prakse (SANCO/1/2009, 2014), da daje velik delež kompetenc srednješolsko
izobraženemu kadru v zdravstveni negi in sicer, za 88 % izvedenih splošnih negovalnih
intervencij, 65 % drugih negovalnih intervencij in 43 % negovalnih intervencij na specialnih
področjih oziroma lahko strokovno in odgovorno izvajajo 66,6 % vseh negovalnih intervencij
saj srednješolsko izobražen izvajalec zdravstvene nege izvede (Prestor, 2013).
V Sloveniji izobraževanje na dveh ravneh povzroča številne težave pri delitvi kompetenc v 24
urni zdravstveni obravnavi med srednješolsko in visokošolsko izobraženimi izvajalci
zdravstvene nege. Poleg tega uporabljamo naziv za poklic »medicinska sestra« tudi na
srednješolski ravni, kar ni v skladu z mednarodnimi usmeritvami, poimenovanje »nurse« se
uporablja samo za profile, ki so izobraženi v skladu z EU Direktivo. Sploh pa samo
poimenovanje poklica zveni arhaično in ni v koraku s časom in potrebnim razvojem
zdravstvene nege, saj v študijskih programi zdravstvene nege diplomati pridobijo naziv
diplomirana medicinska sestra, dejansko pa diplomirajo v zdravstveni negi in bi naziv moral
biti izpeljan iz »diplomant zdravstvene nege«, kot primer diplomirana zdravstvenica /
diplomiran zdravstvenik, kjer je oblika poimenovanja za moški spol že uveljavljena od 2004
naprej. Razširjeni strokovni kolegij je predlog spremembe naziva v diplomirana
zdravstvenica, diplomirani zdravstvenik potrdil v letu 2014.
Pomemben doprinos pri razumevanju izobraževanja v zdravstveni negi daje tudi »EFN Matrix
on 4 Categories of the Nursing Care Continuum« (EFN Workforce Committee, 2014), ki
opredeli štiri kategorije izvajalcev zdravstvene nege: Healthcare Assistant (HCA), General
Care Nurse (GCN), Slecialist Nurse (SN) in Advance Nurse Practitioner (ANP). Dokument
med drugim opredeli kompetence na posamezni ravni izvajanja.
Smernice na področju kompetence v zdravstveni negi, ki so tudi v našem prostoru jedro
nesporazuma, je dokument »Nursing Care Continuum Frameworkand Competencies«
(International Council of Nurses (ICN), 2008), ki opredeli naslednje kategorije izvajalcev
zdravstvene nege:
-

1. Nivo: Podporno/pomožno osebje (Support or assistive worker): potrebna izobraževanja
niso predpisana, niso registrirani, delajo pod nadzorom nivoja 3.
2. Nivo: Registrirano podporno osebje (Enrolled Nurse / Registered Nurse Assistant /
Licensed Practical Nurse): izobraževanja niso poenotena, so pa obvezna, predvidene so
omejitve v kliničnem delu, delajo pod direktnim in indirektnim nadzorom nivoja 3.
3. Nivo: Diplomirana (registrirana) medicinska sestra (Registered/Licensed Nurse):
samostojno delujoči profil, z avtonomijo dela, zaključen predpisan program
izobraževanja, izpolnjuje pogoje za vpis v register izvajalcev, potrebna licenca za poklic.
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-

4. Nivo: Diplomirana (registrirana) medicinska sestra specialistka (Specialist Nurse):
splošna znanja so nadgrajena s specialističnimi, kar omogoča zahtevnejšo strokovno
delovanje, kar vključuje klinično delo, učenje, administriranje, raziskovanje in svetovanje.
- 5. Nivo: Diplomirana (registrirana) medicinska sestra na zahtevnejših delih in nalogah
(Advanced Practice Nurse): pridobljena so ekspertna znanja, sposobnost kompleksnega
odločanja, klinične kompetence za razširjeno delovanje v stroki. ICN priporoča zaključen
magisterij zdravstvene nege za vstop v peti nivo izvajalcev zdravstvene nege.
Kompetence posameznih nivojev so različne in obsegajo naslednja področja delovanja: (1)
profesionalnost, etika in zakonodaja pri izvajanju prakse; (2) zagotavljanje zdravstvene nege
in management; (3) strokovni in osebnostni razvoj in razvoj kakovosti (ICN, 2008). Prav tako
združenje Europian federation of nurses jasno opredeli štiri kategorije izvajalcev zdravstvene
nege: zdravstveni asistent (health care assistant), diplomirana medicinska sestra (registered
nurse), diplomirana medicinska sestra specialistka (RN specialist), diplomirana medicinska
sestra na zahtevnejših oblikah dela (Advance nurse practitioner).
V Sloveniji ni razvojnega preboja na področjih četrte in pete ravni kompetenc, kompetence in
aktivnosti so popisane za raven 1, 2 in 3, v njih je dan velik poudarek na srednješolsko
izobraževanje. Dejstvo je, da se izvajajo štirje magisteriji iz zdravstvene nege, prvi poteka že
od 2007/2008 naprej, diplomanti pa nimajo možnosti zasesti delovnih mest za izobrazbo
magister zdravstvene nege (sedma raven Evropske kvalifikacije poklicev), kar ustreza
delovnemu mestu »Advance Nurse Practitioner« (raven 5 po ICN). Dogovori o razvoju
specializacij v zdravstveni negi potekajo že vsaj od leta 2012, ko je bila sprejeta Strategija
razvoja zdravstvene nege 2012-2020 (Kadivec, et al., 2013), pa do danes ni nobenih premikov
v smeri dejanskih potreb v kliničnih okoljih, prav tako nacionalno združenje in management
zdravstvene nege ne izvajata strategije umeščanja kompetenc nivojev 4 in 5 v sistemizacijo in
opise delovnih mest in ne zavzameta jasnega stališča o izobraževanju na nivoju 1 in 2 ter
načrta povečanega zaposlovanja visokošolskega kadra v zdravstveni negi glede na
demografske trende in tudi v korist zmanjševanja števila kadra s srednješolsko izobrazbo v
zdravstveni negi, kljub temu, da je Strategija razvoja zdravstvene nege 2012-2020 napotuje
ravno k tem spremembam (Kadivec, et al., 2013). Tako ni izjema, da se danes diplomanti
zdravstvene nege zaposlujejo na prosta delovna mesta tehnika zdravstvene nege in celo
opravljajo strokovni izpit za srednješolsko izobrazbo, so pa usposobljeni in imajo z diplomo
priznano pripravništvo za opravljanje poklica v zdravstveni negi. Kako to razumeti, da
diplomant, ki je nosilec zdravstvene nege opravlja pripravništvo za delo, za katerega ima
znanje, da ga vodi in nadzira?
Raziskav, ki govorijo v prid nujnosti povečanja stopnje izobrazbe v zdravstveni negi, je
veliko. Zadnja raziskava Aiken in sodelavcev (2014) v devetih Evropskih državah jasno
pokaže na pomen števila zaposlenih v zdravstveni negi in stopnje dosežene izobrazbe le teh,
saj rezultati raziskave jasno kažejo, da imajo pacienti, ki jih obravnavajo univerzitetno
diplomirane medicinske sestre in je le teh več kot 60 % v timu ter skrbijo v povprečju za 6
pacientov, imajo pacienti 30 % nižjo smrtnost v primerjavi s pacienti, kjer je v zdravstveni
negi le 30 % univerzitetno izobraženih medicinskih sester in le te v povprečju skrbijo za 8
pacientov. Raziskava pokaže na pomen univerzitetnega izobraževanja v zdravstveni negi.
Blegen in ostali (2011) v raziskavi “Nurse Staffing and Inpatient Hospital Mortality,”
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dokažejo, da večje zaposlovanje medicinskih sester, zmanjšuje smrtnost, padce in druge
incidente, bolnišnične okužbe in ležalno dobo. Needleman in ostali (2011) so objavili
rezultate, da je zmanjšanje števila medicinskih sester povezano z večjo mortaliteto (6 %).
Aiken in ostali (2010) v raziskavi “Implications of the California Nurse Staffing Mandate on
Other States” dokaže, da manjše število pacientov na eno medicinsko sestro na internističnih
in kirurških oddelki, zniža mortaliteto. Van den Heede et al. (2013) v raziskavi na
kardioloških oddelkih na 1000 pacientih pokaže za 4,9 % nižjo smrtnost pri tistih pacientih, ki
so jih obravnavale medicinske sestre z univerzitetno izobrazbo.
Prav tako bi morali biti podatki OECD o številu diplomiranih medicinskih sester na 1000
populacije (Buchan & Black, 2011) resno opozorilo za politiko, strokovno združenje in
management zdravstvene nege v Sloveniji, za management visokošolskih zavodov pa izziv,
kako doseči zadostno število kakovostno izobraženega kadra v zdravstveni negi. Podatki v
Sliki 1 namreč kažejo, da ima Slovenija le 7,9 kadra v zdravstveni negi na 1000 prebivalcev,
od tega jih je le 35 % izobraženih na visokošolski ravni. Podatki OECD na Sliki 2 pa
vključujejo še negovalno osebje (bolničarji), kar znese 9,3 na 1000 prebivalcev. Vidimo, da je
delež diplomiranih medicinskih sester eden najnižjih med vključenimi državami v analizi.

1.1.3 Primeri mednarodnih smernic in standardov na področju izobraževanja v zdravstveni
negi
Temeljni standard na področju je EU direktiva. Novosti, ki jih prinaša EU Direktiva 2013:
•
•
•

Za vpis na študij zdravstvene nege je potrebno 12 let splošnega izobraževanja;
Novost je, da mora biti študijski program ovrednoten z ECTS, ostajajo že opredeljeno
trajanje programa v obsegu najmanj treh leta in najmanj 4600 ur (1/2 kliničnega
usposabljanja);
Dodane so sposobnosti delovanja, ki so vezane na odstavek 6 v Direktivi 2013:
 (a) sposobnost samostojno ugotoviti, kakšna zdravstvena nega je potrebna, z uporabo
obstoječega teoretičnega in kliničnega znanja ter načrtovati, organizirati in izvajati
zdravstveno nego pri zdravljenju bolnikov na osnovi znanja in veščin, pridobljenih v
skladu s točkami (a), (b) in (c) odstavka 6, da bi se izboljšala poklicna praksa;
 (b) sposobnost učinkovitega sodelovanja z drugimi akterji v zdravstvenem sektorju,
vključno s sodelovanjem pri praktičnem usposabljanju zdravstvenega osebja na
osnovi znanja in veščin, pridobljenih v skladu s točkama (d) in (e) odstavka 6;
 (c) sposobnost usposabljanja posameznikov, družin in skupin za zdrav način življenja
in samopomoč na osnovi znanja in veščin, pridobljenih v skladu s točkama (a) in (b)
odstavka 6;
 (d) sposobnost samostojno začeti takojšnje ukrepe za ohranjanje življenja ter izvajati
ukrepe v kriznih razmerah in v primeru nesreč;
 (e) sposobnost samostojno svetovati, voditi in podpirati osebe, ki potrebujejo nego, in
njihove bližnje;
 (f) sposobnost samostojno zagotavljati kakovost zdravstvene nege in jo ocenjevati;
 (g) sposobnost celovite profesionalne komunikacije in sodelovanja z delavci drugih
poklicev v zdravstvenem sektorju;
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 (h) sposobnost oceniti kakovost zdravstvene nege s ciljem izboljšanja svoje poklicne
prakse kot medicinske sestre za splošno zdravstveno nego.
Dodane sposobnosti pomenijo, da je potrebno študijske programe zdravstvene nege dopolniti
z vsebinami kot so: promocija zdravja, kakovost in varnost, svetovanje, vodenje in podpora
posamezniku, družini, skupnosti, spremljanje in izboljševanje poklicne prakse, komunikacija
na višjem zahtevnostnem nivoju. Iz vidika kompetenc je potrebno preveriti obseg in
zahtevnost kliničnega usposabljanja na področju nujne medicinske pomoči. Za umestitev vseh
vsebin in stopnje zahtevnosti kompetenc, je študijski program potrebno umestiti na
univerzitetni študij, kar je že praksa večine držav EU in članic OECD.
Drugi mednarodni standardi in smernice, ki usmerjajo razvoj in kakovost izobraževanja v
zdravstveni negi so:
-

Standards for pre-registration nursing education (NMC, 2010), gre za nacionalne
standarde, ki so mednarodno priznani,
Strategic directions for strengthening nursing and midwifery services 2011–2015 (2010),
Global standards for the initial preparation of nurses (World Health Organisation, 2010),
ICN Nursing Care Continuum and Competencies (International Council of Nurses, 2008),
Nursing and Midwifery Human Resources for Health. Global standards for the initial
education of professional nurses and midwives (2009).

V prispevku se osredotočamo na »Standards for pre-registration nursing education” (NMC,
2010) in poudarjamo ključne vsebine, ki so nadgradnja minimalnih standardov Direktive 2005
za dodiplomsko izobraževanje medicinskih sester v Veliki Britaniji v obliki »Splošne
usmeritve standardov«, ki so vključene tudi v posamezne področne standarde:
o Generične kompetence in specifične kompetence na področjih: profesionalne
vrednote, komunikacija, veščine medsebojnega sodelovanja, klinično delovanje in
odločanje, vodenje, management in timsko delo. Vsako področje kompetenc je
zelo natančno opredeljeno.
o Izobraževanje je na nivoju univerzitetnega izobraževanja.
o Minimalni čas trajanja program v obsegu 4600 ur je 3 leta, 17,5 % programa se
lahko izvede v tujini. Izredni študij mora potekati 5 do 7 let. Izrednim študentom,
ki delajo v zdravstveni negi, je omogočeno do 50 % priznavanje programa.
o Študijski program mora vključevati etične, profesionalne in pravne vidike ter mora
biti razvit na osnovi dokazov, ki so rezultat najnovejšega znanja, prakse,
raziskovanja in tehničnih zahtev za delo v praksi. Uporablja se sodobne pristope k
učenju, učenje v več profesionalnih skupinah študentov.
o Klinično usposabljanje mora potekati na področjih, ki odražajo sestavo in
delovanje zdravstvenega sistema. Največ 300 ur kliničnega usposabljanja (od
2300) se v nadzorovanih in posebnih pogojih izvaja kot simulacije.
o Preverjanje znanja mora biti enakovredno na področju teorije in kliničnega
usposabljanja. Preverjanje znanja vključuje projektno delo, esejski pristop,
priprava portfolija, seminarsko delo, testi, izpiti.
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Standardi NMC (2010):
-

-

-

-

-

-

-

Standard 1, Odgovornost izvajalcev študijskih programov za varnost uporabnikov storitev:
jasen sistem odgovornosti za klinično usposabljanje, vzpostavljen in preverljiv sistem
mentoriranja študentov, zapisani cilji in kompetence kliničnega usposabljanja po
specifičnih področjih, vzpostavljen sistem preverjanja tveganj iz vidika varnosti za
študente in uporabnike storitev.
Standard 2, Enakost in različnost: izvajalci programov morajo zagotavljati javno dostopne
informacije o programu, opredeliti dostopnost programa za osebe s posebnimi potrebami.
Standard 3, Izbor, sprejem v program, napredovanje v programu in zaključek programa: v
okviru selekcijskega postopka je potrebno preveriti zdravje in osebnostne lastnosti
vpisanih ter morebitno kazensko odgovornost. Standard določa delež točk, ki jih vpisani
mora doseči na nacionalnih preverjanjih znanja, da se sploh lahko vpiše v program.
Standard 4, Podpora študentom in učiteljem: klinični mentor mora biti študentu dostopen
vsaj 40 % časa, ko je študent na kliničnem usposabljanju, študent mora biti kontinuirano
spremljan in usmerjan v kliničnem okolju, mentorji morajo izpolnjevati standarde
(Standards to support learning and assessment in practice, NMC, 2008 cited in NMC,
2010), ki so predpisani za to področje.
Standard 5, Struktura, načrt in organiziranje izvedbe študijskega programa: ustreznost
učnih baz za izvedbo programa, klinično usposabljanje mora potekati v vsaj štiri tedenskih
neprekinjenih sklopih v drugem letniku in najmanj 12 tedenskem sklopu v tretjem letniku.
Standard 6, Učenje v kliničnem okolju: mentorji morajo biti usposobljeni po standardih, ki
jih predpisuje NMC, področje kliničnega usposabljanja mora pokrivati vsa področja
delovanja zdravstvenega sistema, kjer delujejo medicinske sestre. Klinično usposabljanje
naj teče na način 24 urne obravnave in 7 dnevnega delovanja zdravstvenega varstva.
Študent, ki ni dopolnil 18 let, ne sme vstopiti v klinično usposabljanje.
Standard 7, Izidi izobraževanja: doseganje standardnih in generičnih kompetenc, študijski
program naj ima dva mejnika, kjer se odloča o napredovanju študenta na osnovi doseženih
kompetenc v kliničnem okolju, za kar prevzame odgovornost klinični mentor. Posamezni
mejnik je natančno definiran.
Standard 8, Vrednotenje programa glede na cilje in kompetence: redna samoevalvacija in
zunanja evalvacija.
Standard 9, Viri: vodja programa mora biti medicinska sestra, ki ima kvalifikacije za
visokošolskega učitelja in licenco za izvajanje poklica (Standards to support learning and
assessment in practice, NMC, 2008 cited in NMC, 2010), večino pedagoškega in
raziskovalnega dela morajo izvajati učitelji zdravstvene nege, njihovo akademsko delo
mora biti aplicirano na zdravstveno nego. Mentorstvo mora biti vzpostavljeno v skladu s
standardi NMC.
Standard 10, Zagotavljanje kakovosti: vključuje povratno informacijo od študentov,
kliničnih mentorjev, učiteljev, učnih baz, kakovost in izvedba teoretičnega in praktičnega
dela programa. Jasno morajo biti opredeljene manjše in večje spremembe programa,
postopek samoevalvacije, poročilo o samoevalvaciji idr.

2 Metodološki pristop
Uporabljena je bila komplementarna kombinacija kvalitativnih in kvantitativnih metod.

8

8. posvet Moja kariera - Quo vadis: Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje
Zdravstvena nega (VS)

2.1 Faze raziskovalnega procesa
Raziskovalni proces je imel naslednje faze:
1. Pregled literature (januar 2013 – november 2014), izdelava Smernic - 1 (predlog 1);
2. Fokusna skupina 1 – razprava o prvem predlogu (november 2014), vključene fakultete,
članice RSK ZN v mandatnem obdobju do decembra 2014;
3. Izdelan predlog Smernice - 2, sledila je razprava v okviru kateder štirih fakultet
(december 2014 – januar 2015);
4. Analiza predlogov kateder (februar 2015), ugotovljena so bila odstopanja v stališčih na
naslednjih področjih:
• zdravniško potrdilo za opravljanje poklica;
• vloga VSU pri opravljanju postopkov v kliničnih okoljih;
• javna dostopnost do opisov vsebin predmetov v študijskem programu;
• potrebnost vključitve kliničnega usposabljanja na terciarnem nivoju;
• število ur v simuliranih okoljih in vključitev le teh v ure kliničnega
usposabljanja;
• razmerje klinični mentor študent;
• nadzor kliničnega usposabljanja s strani VSU visokošolskih zavodov.
5. Izdelava predloga Smernice - 3, ki je bil poslan v razpravo strokovni javnosti z uporabo
metode Delfi (marec – april 2015);
6. Analiza rezultatov, predstavitev rezultatov na posvetu Moja kariera Quo Vadis v maju
2015, »Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje
Zdravstvena nega (VS)«. Na posvetu je potekala okrogla miza. Rezultati raziskave
Delfi in razprava na okrogli mizi posveta je osnova za oblikovanja Smernice – 4.
7. Predlog Smernice - 4 se pošlje v usklajevanje strokovni javnosti (visokošolski zavodi,
Zbornica Zveza, Stalna delovna skupina za bolnišnično zdravstveno nego pri RSKZN,
NAKVIS, idr.), junij 2015;
8. Izdelan bo končni predlog smernic, ki bo obravnavan na RSKZN in Strateškem svetu
za zdravstveno in babiško nego na MZ ter posredovan v potrditev na Zdravstveni svet,
september - december 2015.
Prispevek vključuje raziskavo od faze 1 do 6.

2.2 Opis vzorca
V izvedbo Delfi raziskave smo vključili visokošolske zavode na področju izobraževanja v
zdravstveni negi (vključeni so bili visokošolski učitelji in študenti), Zbornico zdravstvene in
babiške nege – Zvezo društev medicinskih sestre in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
zdravstvene ustanove, ki so učne baze za program prve stopnje Zdravstvena nega,
strokovnjake NAKVIS in člane Strateškega sveta Ministrice za zdravje. Tehnika zbiranja
podatkov je bila pisno anketiranje. Uporabili smo namensko vzorčenje, kjer smo naslovnike
elektronskega sporočila (n = 63) pozvali, da s tehniko »snežne kepe« povabijo k sodelovanju
strokovnjake v njihovi ustanovi (n = 244). Načrtovali smo vključitev 307 strokovnjakov,
vprašalnik jih je vrnilo 93, odzivnost je glede na načrtovano vzorčenje znašala 30,3 %.
18 odgovorov smo prejeli iz visokošolskih zavodov, 52 iz zdravstvenih zavodov, 15 od
študentov, 8 anketirancev se ni opredelilo. Povprečna starost anketirancev je znašala 44,16 let
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(SD = 8,3). Glede na stopnjo dosežene izobrazbe v zdravstveni negi je sodelovalo 10 viš.
med. ses., 38 dipl. m. s., 11 mag. zdr. neg., 34 anketirancev ni opredelilo stopnje izobrazbe.
Anketiranci so imeli doseženo stopnjo izobrazbe na področjih izven zdravstvene nege in sicer
je sodelovalo 7 magistrov znanosti, 4 doktorji znanosti, 8 jih je imelo univerzitetno izobrazbo
in 2 strokovni magisterij. Povprečni čas zaposlitve v zdravstveni negi je znašal 21,03 let (SD
= 9,16). 60,2 % anketirancev je bilo mentorjem študentom zdravstvene nege, v povprečju 7,86
let.

2.3 Opis instrumenta
Za instrument raziskave smo uporabili strukturiran vprašalnik, ki je bil razdeljen na 8
vsebinskih sklopov z 69 vprašanji oziroma trditvami/stališči do izobraževanja v zdravstveni
negi. Na koncu vprašalnika je bilo sedem demografskih vprašanj. Vprašalnik je vključeval
uvodno razlago o namenu in ciljih raziskave in na koncu seznam uporabljene literature, ki
smo jo uporabili pri sestavi vprašalnika. Na stališča so anketiranci odgovarjali na lestvici od 1
do 5, 1 zelo nepotrebno, 2 nepotrebno, 3 nevtralno, 4 potrebno, 5 zelo potrebno. Uporabili
smo tudi ocenjevalno lestvico od 1 do 5, 1 zelo slabo, 2 slabo, 3 nevtralno, 4 dobro, 5 zelo
dobro in v manjšem obsegu še možnost dihotomnega odgovora, da ali ne. Vsako vprašanje je
dopuščalo poleg zaprtega odgovora še možnost vnosa predloga s strani anketiranca. Dosežena
je bila visoka zanesljivost pri vseh vsebinskih sklopih, kjer so se anketiranci opredeljevali do
zapisanih trditev ali stališč, rezultati zanesljivosti so prikazani v poglavju Rezultati.
Cilj metode Delfi je doseči konsenz v preverjenih stališčih. Polit in Beck (2008) navajata, da
je konsenz po metodi Delfi je dosežen, ko udeleženci dosežejo strinjanje na 51 do 70 % ravni.
Ker smo uporabili lestvico od 1 do 5, kjer je 3 pomenilo nevtralno, smo za razpon strinjanja
med 51 in 70 % določili povprečne vrednosti med 4,02 in 4,40.

2.4 Obdelava podatkov
Podatke smo obdelali s programom SPSS verzija 2015. Uporabili smo opisno, univariatno in
bivariatno statistiko. Statistična značilnost je bila pri vrednosti p < 0,05.

3 Rezultati in predlog smernic
3.1 Akreditacija študijskega programa - izhodišča
Anketiranci so se s predlaganimi izhodišči za akreditacijo študijskega programa na lestvici od
1 do 5 strinjali s povprečno vrednostjo 4,21 (SD = 0,79). Podanih je bilo 9 dopolnitev (9,7%).
Rezultati ANOVA-e med anketiranci pokažejo statistično značilno razliko (F = 12,81, p =
0,000) in sicer je mnenje študentov statistično značilno nižje (PV = 3,43, SD = 0,85).
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Na vprašanje “Kakšno je vaše stališče do upoštevanja mednarodnih smernic pri izdelavi
nacionalnih smernic izobraževanja v zdravstveni negi?” so anketiranci odgovorili s PV = 4,38
(SD = 0,75), podane so bile 3 dopolnitve (3,2%). ANOVA med anketiranci pokaže razlike (F
= 4,713, p = 0,012), mnenje študentov je značilno nižje (PV = 3,93, SD = 0,83).
V tabeli 1 so prikazana stališča anketirancev v zvezi z akreditacijo študijskega programa.
Zanesljivost postavljenih trditev je znašala 0,894 (n = 6), s faktorsko analizo dobimo en
konstrukt, ki varianco pojasni v 67,45 % (KMO = 0,850). Razlike med mnenji anketirancev
so v vseh primerih na račun izraženega nižjega stališča študentov.
Tabela 1: Stališče do akreditacije študijskega programa Zdravstvena nega (VS), oblik
izvedbe študija in odgovornosti za akreditacijo
PV

F

(SD)

p

Študijski program Zdravstvena nega (VS) se naj akreditira glede na
predhodno opredeljene potrebe po diplomantih v RS in ugotovljene
zmožnosti za izvedbo pedagoškega procesa.

4,280

5,391

0,877

0,006

Posebno področje presoje usposobljenosti za izvedbo programa morajo
biti visokošolski učitelji na področju zdravstvene nege, število učnih baz,
število kliničnih mentorjev in področja kliničnega usposabljanja.

4,344

12,397

0,801

0,000

Akreditirani visokošolski zavodi izvajajo redni študij in glede na potrebe
po diplomantih tudi izredni študij.

4,109

10,165

1,021

0,000

Izredni študij naj izvajajo visokošolski zavodi, ki izvajajo tudi redni
študij.

4,141

2,686

1,095

0,074

Potrebe po vpisnih mestih morajo biti nacionalno opredeljen za obdobje
najmanj petih let in regulirane s strani pristojnega ministrstva.

4,293

4,074

0,896

0,021

4,326

8,086

0,878

0,001

Nacionalno združenje na področju zdravstvene nege mora prevzeti
odgovornost za izdajo mnenja/soglasja/podpore k akreditaciji študijskega
programa. Le to morajo biti usklajeno z nacionalno strategijo razvoja
zdravstvene nege in mednarodnimi smernicami.

Legenda: PV = povprečna vrednost na lestvici od 1 do 5, SD = standardni odklon, F = ANOVA, p < 0,05 (mejna
vrednost statistične značilnosti)

31(d) člen Direktive 2013 navaja: »Teoretično usposabljanje izvajajo učitelji zdravstvene
nege in druge pristojne osebe na univerzah, v visokošolskih ustanovah s priznano
enakovredno ravnjo ali na poklicnih šolah ali poklicnih usposabljanjih za medicinske sestre«.
V tabeli 2 so podani odgovori anketirancev na stališča iz tega sklopa preverjanja predloga
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smernic. Razlike med mnenji anketirancev so v vseh primerih na račun izraženega nižjega
stališča študentov. Zanesljivost postavljenih trditev je znašala 0,893 (n = 3), s faktorsko
analizo dobimo en konstrukt, ki varianco pojasni v 82,756 %.
Tabela 2: Izvedba študijskega programa glede na usmeritve Direktive 2013

Visokošolski zavod (VZ) mora imeti zaposlene visokošolske učitelje
zdravstvene nege, ki izvajajo teoretični del programa in prevzemajo
odgovornost za organiziranje in izvajanje kliničnega usposabljanja.
V izvajanje teoretičnih vsebin študijskega programa v obliki predavanj,
seminarjev in vaj se lahko vključujejo tudi visokošolski učitelji iz
kliničnih okolij, ki morajo biti ustrezno habilitirani za vključitev v
pedagoški proces.
VZ mora zagotavljati takšno kadrovsko strukturo, da se poleg izvedbe
študijskega programa, zagotavlja pogoje raziskovalno in razvojno delo, ki
predstavlja osnove za izboljševanje in nadgradnjo pedagoških vsebin.

PV

F

(SD)

p

4,527

3,634

0,7459

0,031

4,516

5,094

0,6694

0,008

4,409

12,868

0,7695

0,000

Legenda: PV = povprečna vrednost na lestvici od 1 do 5, SD = standardni odklon, F = ANOVA, p < 0,05 (mejna
vrednost statistične značilnosti)

Strinjanje anketirancev je bilo na vseh področjih preverjanja v razponu 4,02 in 4,40, kar
pomeni, da predlagana izhodišča za akreditacijo študijskega programa lahko potrdimo kot
ustrezna. Glede na podane predloge anketirancev smo smernice dopolnili v razlagi pomena
nacionalnih potreb po kadrih v zdravstveni negi in zmožnostmi za izvedbo študijskega
programa ter izvedbo študijskega programa glede na usmeritve Direktive 2013.

Predlog smernic, področje »Akreditacija študijskega programa«
Izhodišča za akreditacijo študijskega programa morajo poleg minimalnih standardov za
akreditacijo, vključevati širše vidike usklajenosti študijskega programa. Študijski program
Zdravstvena nega (VS) mora biti usklajen z:
– Direktivo 2005/36/EC in njenimi dopolnitvami 2013/36 (55)/EU, ko le ta vstopi v
veljavo,
– Zakonom o visokem šolstvu RS in podzakonski akti,
– Merili za akreditacijo in zunanjo evelavacijo visokošolskih zavodov in študijskih
programov v okviru Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu v RS (NAKVIS,
2014),
– Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (2010),
– Resolucijo nacionalnega programa razvoja visokega šolstva 2011-2020, oziroma
veljavno resolucijo na tem področju,
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– Načeli etike v poklicu (Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi v Sloveniji, 2014),
– Nacionalnimi potrebami po kadrih v zdravstveni negi, ki naj ne bodo starejše od petih
let in so usklajene z demografskimi potrebami, potrebami zdravstvenega sistema in
potrebami v razvoju stroke zdravstvene nege,
– Strategijo razvoja zdravstvene nege v Sloveniji za obdobje 2011-2020 (MZ, 2012),
oziroma veljavno strategijo razvoja,
– Dejanskimi zmožnostmi za izvedbo študijskega programa v kliničnih okoljih;
– V primeru da je visokošolski zavod član univerze, mora biti študijski program usklajen
tudi z univerzitetnimi pravili in navodili na področju akreditacije študijskih programov.
Študijski program Zdravstvena nega (VS) sodi na področje reguliranih poklicev, zato mora
poleg zgoraj navedenega slediti še aktualnim mednarodnim smernicam na področju
izobraževanja v zdravstveni negi, kot so usmeritve Mednarodnega sveta medicinskih sester
(ICN), Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), Evropske federacije združenj v zdravstveni
negi (EFN) ter vplivnih nacionalnih združenj, ki oblikujejo mednarodne priznane smernice na
področju zdravstvene nege, kot so Nursing and Midwifery Council (NMC), Royal College of
Nursing (RCN), idr. Te usmeritve je potrebno razumeti kot nadgradnjo minimalnih zahtev, ki
so predpisane veljavni EU Direktivo za regulirane poklice in jih uvesti v naš izobraževalni
sistem postopno, prehodno obdobje uvajanja naj ne bo daljše od petih let od potrditve
smernic.
Študijski program Zdravstvena nega (VS) se akreditira glede na predhodno opredeljene
potrebe po diplomantih v RS in ugotovljene zmožnosti za izvedbo pedagoškega procesa.
Nacionalne potrebe po kadrih v zdravstveni negi naj ne bodo starejše od petih let in naj bodo
usklajene z demografskimi potrebami, potrebami zdravstvenega sistema in potrebami v
razvoju stroke zdravstvene nege. Načrt vpisnih mest za redni in izredni študij, ki izhaja iz
omenjenih potreb, naj bo načrtovan za najmanj obdobje petih let in reguliran s strani
Ministrstva za zdravje in nacionalnega združenja na področju zdravstvene nege. Posebno
področje presoje morajo biti visokošolski učitelji na področju zdravstvene nege, število učnih
baz, število kliničnih mentorjev in področja kliničnega usposabljanja.
Akreditirani visokošolski zavodi naj izvajajo redni študij in glede na nacionalno opredeljene
potrebe po diplomantih tudi izredni študij. Izredni študij naj izvajajo visokošolski zavodi, ki
izvajajo tudi redni študij. Izvedba izrednega študija mora potekati v skladu z Direktivo
2005/36/EC in njenimi dopolnitvami 2013/36 (55)/EU (v nadaljevanju Direktiva), kar za
prostor RS pomeni podaljšanje časa izvedbe študija, izredni študij mora potekati v enakem
obsegu kot za redni študij. Študentom je potrebno omogočiti priznavanje študijskih obveznosti
v skladu z Direktivo in nacionalno zakonodajo.
Nacionalno združenje na področju zdravstvene nege, Ministrstvo za zdravje in drugi
deležniki, ki podajo soglasje k akreditaciji morata prevzeti odgovornost za izdajo
mnenja/soglasja/podpore k akreditaciji študijskega programa. Le to morajo biti usklajeno z
nacionalno strategijo razvoja zdravstvene nege, mednarodnimi smernicami in utemeljenimi
nacionalnimi potrebami po kadrih ter vzpostavljenimi pogoji za izvedbo programa. Mnenje o
programu in soglasje k akreditaciji se lahko poda le na osnovi oddane vloge, ki je
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pripravljena po Merilih NAKVIS-a za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih
zavodov in študijskih programov.
31(d) člen Direktive 2013 navaja: »Teoretično usposabljanje izvajajo učitelji zdravstvene
nege in druge pristojne osebe na univerzah, v visokošolskih ustanovah s priznano
enakovredno ravnjo ali na poklicnih šolah ali poklicnih usposabljanjih za medicinske sestre«.
Visokošolski zavod mora imeti zaposlene visokošolske učitelje zdravstvene nege, ki izvajajo
teoretični del programa in prevzemajo odgovornost za organiziranje in izvajanje kliničnega
usposabljanja. V izvajanje teoretičnih vsebin študijskega programa v obliki predavanj,
seminarjev in vaj se vključujejo tudi visokošolski učitelji iz kliničnih okolij, ki pa morajo biti
ustrezno habilitirani za vključitev v pedagoški proces. Visokošolski zavod mora zagotavljati
takšno kadrovsko strukturo, da se poleg izvedbe študijskega programa, zagotavlja pogoje za
raziskovalno in razvojno delo, ki predstavlja osnove za izboljševanje in nadgradnjo
pedagoških vsebin.

3.2 Vpis v program
Anketirance smo vprašali o stališču do vpisa v študijski program v zvezi z navedbo, da »31.
člen (a) Direktive 2013 pravi, da je za vpis v program zdravstvene nege potrebno: Zaključeno
dvanajstletno splošno izobraževanje, potrjeno z diplomo, potrdilom ali drugim dokazilom, ki
ga izdajo pristojni organi ali telesa v državi članici, ali s potrdilom o opravljenem izpitu
enakovredne ravni, ki omogoča sprejem na univerzo ali visokošolske ustanove s priznano
enakovredno ravnjo.«
Anketiranci so se na lestvico od 1 do 5 strinjali na ravni PV = 3,43 (SD = 1,32) ali 52 % za
potrebno/zelo potrebno, da je predhodno srednješolsko izobraževanje iz zdravstvene smeri
potrebno. Podanih je bilo 19 predlogov ali argumentov, da je srednješolsko izobraževanje
zdravstvene smeri potrebno.
Za vpis v program Zdravstvena nega (VS) je na večini visokošolskih zavodov v RS potrebno
zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane
medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika (obrazec DZS 8,204). Anketiranci so
se strinjali s PV = 4,26 (SD = 0,95), da je to potrebno.
Med podanimi predlogi za vpis v študijski program zdravstvene nege se kaže velika
„navezanost“ na srednješolsko izobrazbo zdravstvene smeri, kar ni skladno z usmeritvami EU
za vpis v študijski program.

Predlog smernic, področje »Vpis v program«
Vstop v študij zdravstvene nege v Sloveniji se izvaja po 31. členu Direktive 2013, odstavek (a),
kar je usklajeno tudi s pristopnimi pogoji za vstop Slovenije v EU.
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»31. člen (a) Direktive 2013: Zaključeno dvanajstletno splošno izobraževanje, potrjeno z
diplomo, potrdilom ali drugim dokazilom, ki ga izdajo pristojni organi ali telesa v državi
članici, ali s potrdilom o opravljenem izpitu enakovredne ravni, ki omogoča sprejem na
univerzo ali visokošolske ustanove s priznano enakovredno ravnjo.«
Za Slovenijo to trenutno pomeni končano srednješolsko izobraževanje na peti ravni
Evropskega kvalifikacijskega okvirja, ki omogočajo vpis na visokošolske programe (VS).
Dosedanji pogoj za vpis, to je dokončanje srednje zdravstvene šole, ni skladen z Direktivo
2013 in tudi ne s predhodno Direktivo 2005, zato naj visokošolski zavodi vpisne pogoje v
delu, ki sprejetim študentom na program Zdravstvena nega (VS) predpisujejo opravljanje
»Propedevtičnega programa« kot obvezen del vpisa na program Zdravstvena nega (VS),
umaknejo kot vpisni pogoj.
V prehodnem obdobju je potrebno vzpostaviti pogoje za vpis, ki bodo skladni z Direktivo
2013, kar pomeni, da mora imeti študent končano predhodno srednješolsko izobraževanje
splošnih smeri. Le to naj bo izhodišče, da se srednješolski program zdravstvene smeri
prilagodi tej zahtevi in program dopolni s povečanjem ur na predmetih splošnega
srednješolskega izobraževanja. Na ta način bo dijakom teh smeri omogočeno dobro
napredovanje v študijskem programu in bodo vpisni pogoji na študij zdravstvene nege skladni
z Direktivo 2013 in mednarodno primerljivi.
Vpisne pogoje za študij zdravstvene nege na ravni prve stopnje je v RS potrebno poenotiti iz
vidika potrebnosti zdravniškega potrdila o zdravstveni usposobljenosti za opravljanje poklica
(obrazec DZS 8,204). Dobro zdravje (fizično in psihično) je navedeno kot usmeritev v
smernicah za izobraževanje v zdravstveni negi v EU in razvitem svetu (NMC, 2010) in ga je
potrebno upoštevati kot vpisni pogoj za študij zdravstvene nege v RS. Vpisne pogoje je
potrebno poenotiti tudi iz vidika prehajanja diplomantov, saj lahko države članice v okviru
priznavanja poklicnih kvalifikacij v skladu s Prilogo VII, točka e, zahtevajo dokument o
telesnem ali duševnem zdravju diplomanta.

3.3 Strokovni naslov diplomanta
Anketirance smo vprašali o strokovnem naslovu diplomanta in sicer »Razširjeni strokovni
kolegij za zdravstveno nego je po predhodni razpravi, v 2014 sprejel sklep, da se spremeni
strokovni naslov diplomanta iz dipl. m. s. / dipl. zn. v enoten strokovni naslov za oba spola,
diplomirana zdravstvenica, diplomirani zdravstvenik«. S spremembo strokovnega naslova se
je strinjalo 31,3 %, 32,3 % jih je bilo proti, 36,3 % ni podalo odgovora. 58 % anketirancev se
strinja, da nov naslov odraža strokovno področje delovanja. Podanih je bilo 24 predlogov, v
večini predlogi ne odobravajo spremembe naslova, podani so predlogi za naslov diplomirana
zdravstvena negovalka / negovalec. ANOVA pokaže razlike med anketiranci (F = 8,693, p =
0,001), mnenje visokošolskih zavodov je statistično značilno višje kot mnenje zdravstvenih
zavodov.
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Predlog smernic, področje »Strokovni naslov diplomanta«
Strokovni naslov diplomanta se spremeni v diplomirana zdravstvenica, diplomiran
zdravstvenik (dipl. zn. za oba spola). Dokler sprememba ni potrjena s strani Ministrstva za
zdravje in vnešena v EU Direktivo 2013, se uporablja naziv dipl. m. s., dipl. zn.

3.4 Dostopnost javnih informacij o študijskem programu
Anketirance smo pozvali, da dopolnijo seznam javno dostopnih informacij, ki jih mora
visokošolski zavod, kot izvajalec študijskega programa Zdravstvena nega (VS) imeti javno
objavljene na spletni strani. Strinjanje z navedenim seznamom je bilo doseženo na ravni PV =
4,22 (SD = 0,88), v mnenju anketirancev ni bilo razlik (p = 0,413), podanih je bilo 5
predlogov, ki so upoštevane v spodnjem predlogu smernic.

Predlog smernic, področje »Dostopnost javnih informacij o študijskem programu«
Izvajalci programov
vključuje:
-

-

-

-

morajo zagotavljati javno dostopne informacije o programu, kar

V skladu z Merili NAKVIS za akreditacijo študijskih programov: splošne podatke o
programu, stopnja, vrsta in trajanje programa;
Splošne in specifične kompetence programa;
Predmetnik programa po študijskih letih, ovrednoten z ECTS za vsak predmet in skupaj po
letnikih in skupaj po letih, razvidne morajo biti vse oblike in ure izvedbe posameznega
predmeta (direktne kontaktne ure, individualno delo študenta), nosilci in izvajalci
predmeta z navedenimi habilitacijskimi nazivi, priporoča se link na bibliografijo nosilcev
in izvajalcev;
Glede na Direktivo 2013, člen 31, točka 3, mora biti iz javno objavljenega študijskega
programa razvidni naslednji podatki: leta študija, ure neposredne pedagoške obveznosti,
ki morajo obsegati 4600 ur teoretičnega in kliničnega usposabljanja, pri čemer trajanje
teoretičnega usposabljanja predstavlja vsaj tretjino, trajanje kliničnega usposabljanja pa
vsaj polovico minimalnega trajanja usposabljanja;
Priznavanje obveznosti za študente, ki so se delno usposabljali v programih
usposabljanja, ki so vsaj enakovredne ravni (Direktiva, 2013, 31. člen, točka 3);
Vsak predmet mora imeti javno objavljen učni načrt z navedbo ciljev, predmetno
specifičnih kompetenc, obvezna in priporočljiva literatura, pogoji za opravljanje
študijskih obveznosti, načini preverjanja znanja;
V skladu z veljavno EU Direktivo (2013) morajo biti razvidna vsa področja teoretičnega
in praktičnega usposabljanja po predmetih, število ur neposredne pedagoške obveznosti
(predavanja, seminarji, klinične vaje, klinično usposabljanje), področja kliničnega
usposabljanja, cilji in kompetence po področjih usposabljanja, vključena morajo biti vsa
področja usposabljanja po EU Direktivi 2013 (Priloga V / 5.2.1.), ki morajo biti
prilagojena na slovenski sistem zdravstvenega varstva iz vidika zahtevnosti zdravstvene
obravnave po predpisanih področjih usposabljanja, razvidna morajo biti področja
usposabljanja, ki so značilna za slovenski zdravstveni sistem. Klinično usposabljanje naj v
skladu s členom 31 in točko 5 Direktive 2013 poteka pod nadzorom visokošolskih učiteljev
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-

-

zdravstvene nege ter v sodelovanju in s pomočjo drugih usposobljenih diplomiranih
medicinskih sester. V učnem procesu lahko sodeluje tudi drugo usposobljeno osebje;
Vsak predmet mora biti ovrednoten z ECTS, v urah morajo biti razvidne vse oblike
izvedbe predmeta (predavanja, seminarji, klinične vaje, klinično usposabljanje) in
individualno delo študenta;
Seznam učnih baz, kjer se klinično usposabljanje izvaja, število kliničnih mentorjev za
izvedbo študijskega programa;
Navedeni morajo biti podatki o akreditaciji, veljavnost akreditacije in informacija, ali ima
VZ namen podaljšati akreditacijo študijskega programa;
Navedeni morajo biti podatki o vpisu študijskega programa v Razvid MIZŠ;
Javno mora biti objavljeno število vpisnih mest v program in razpisana prosta mesta na
posamezni vpisnih rokih.

3.5 Odgovornost izvajalcev študijskih programov za varnost uporabnikov zdravstvenih
in socialnih storitev ter varnost študentov
Odgovornost za izvedbo pedagoškega procesa smo preverjali z dvema trditvama na lestvici od
1 do 5 (tabela 3). Zanesljivost trditev je bila na ravni 0,923, s faktorsko analizo smo dobili en
vsebinski konstrukt, ki varianco pojasni v 92,845 %. Pri obeh trditvah je mnenje študentov
statistično značilno nižje.
Tabela 3: Odgovornost za izvedbo pedagoškega procesa

Visokošolski zavod (VZ) mora imeti jasen sistem odgovornosti za
izvedbo pedagoškega procesa, zlasti na področju kliničnega
usposabljanja, kjer je študent vključen v neposredno zdravstveno
obravnavo.
Sistem odgovornosti vključuje: vzpostavljen in preverljiv sistem
mentoriranja študentov na kliničnem usposabljanju, zapisani cilji in
kompetence kliničnega usposabljanja po specifičnih področjih,
vzpostavljen sistem preverjanja tveganj iz vidika varnosti za študente in
uporabnike storitev.

PV

F

(SD)

p

4,63

7,772

0,66

0,001

4,58

5,084

0,68

0,008

Legenda: PV = povprečna vrednost na lestvici od 1 do 5, SD = standardni odklon, F = ANOVA, p < 0,05 (mejna
vrednost statistične značilnosti)

V tabeli 4 prikazujemo rezultate strinjanja s smernicami za zagotavljanje kakovosti na
področju kliničnega usposabljanja. Zanesljivost trditev je bila na ravni 0,955 (n = 11), s
faktorsko analizo smo dobili en vsebinski konstrukt, ki varianco pojasni v 70,085 % (KMO =
0,868). Pri trditvah, kjer so statistično značilne razlike, so le te nastale zaradi nižjega
strinjanja pri študentih. Podanih je bilo 28 predlogov in komentarjev.
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Tabela 4: Smernice za zagotavljanje kakovosti pri kliničnem usposabljanju

Visokošolski zavod (VZ) mora pred vstopom študenta v klinično okolje
zagotoviti učenje in usposabljanje v simuliranem okolju, ki mora
vključevati preverjanje znanja kot pogoj za vstop v neposredno delo v
kliničnem okolju.
VZ mora zagotoviti, da vključevanje študentov v neposredno delo s
pacienti ne povzroča tveganja za varnost pacientov.
VZ naj ima izdelana pravila/navodila za študente in klinične mentorje, v
katerih je razvidna odgovornost študentov in kliničnih mentorjev in so v
pomoč obojim pri izvajanju kliničnega usposabljanja.
VZ mora znati oceniti vpliv usposabljanja študentov na klinično delo in
spoštovati pravico učnih baz, da prekomerno število študentov v
kliničnem okolju odklonijo iz vidika varnosti pacientov in tudi iz vidika
pomanjkanja usposobljenih klinični mentorjev.
VZ mora slediti smernicam in standardom na področju kakovosti in
varnosti v zdravstvu v RS ter jih vnašati v pedagoški proces in delo s
študenti v kliničnih okoljih.
VZ mora poleg pridobivanja strokovnih znanj in veščin, posebno
pozornost nameniti razvoju ustreznih osebnostnih značilnosti, lastnosti
študentov, profesionalnih vrednost in poklicne etike za delo z uporabniki
zdravstvene obravnave. Ta dimenzija razvoja študenta mora biti del
ocenjevanja uspešnosti študentov na kliničnem usposabljanju.
VZ mora imeti izdelan proces kliničnega usposabljanj (KU) na način, da
so vzpostavljeni sistemi za zaščito uporabnikov, kjer je možnost
takojšnjega ukrepanja, zlasti če študenti nimajo ustreznega nadzora, ali če
se pojavi dvom v kakovost dela študenta.
Študent, ki ne dosega pričakovanih kompetenc na KU in predstavlja
nevarnost za uporabnike storitev, se mu klinično usposabljanje prekine.
Oceno podajo
klinični mentor, odgovorna oseba učne baze in
visokošolski učitelj (koordinatorja kliničnega usposabljanja iz VZ).
VZ mora zagotoviti, da študenti in klinični mentorji razumejo svoje
odgovornosti in vedo, kaj storiti, če obstaja nevarnost za uporabnike.

PV

F

(SD)

p

4,570

4,734

0,7132

0,011

4,667

1,983

0,6138

0,144

4,688

4,364

0,6252

0,016

4,581

9,144

0,6481

0,000

4,624

10,140

0,6412

0,000

4,538

7,308

0,7157

0,001

4,527

5,562

0,7884

0,005

4,516

6,657

0,8799

0,002

4,677

9,332

0,6283

0,000
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VZ naj izdela standard odgovornosti in kompetenc po področjih
kliničnega usposabljanja na ravni VZ. Vidiki odgovornosti so:
visokošolski zavod, učna baza, študent, VSU/VSS, klinični mentor.
Znanje in veščine na področju varnosti naj bodo eden od elementov
ocenjevanja uspešnosti študenta na kliničnem usposabljanju.

4,559

4,601

0,7292

0,013

4,538

8,524

0,7003

0,000

Legenda: PV = povprečna vrednost na lestvici od 1 do 5, SD = standardni odklon, F = ANOVA, p < 0,05 (mejna
vrednost statistične značilnosti)

Predlog smernic, področje »Odgovornost izvajalcev študijskih programov za varnost
uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev ter varnost študentov«
Visokošolski zavod mora imeti jasen sistem odgovornosti za izvedbo pedagoškega procesa,
zlasti na področju kliničnega usposabljanja, kjer je študent vključen v neposredno
zdravstveno obravnavo. Sistem odgovornosti vključuje: vzpostavljen in preverljiv sistem
mentoriranja študentov na kliničnem usposabljanju, zapisani cilji in kompetence kliničnega
usposabljanja po specifičnih področjih, vzpostavljen sistem preverjanja tveganj iz vidika
varnosti za študente in uporabnike storitev.
Smernice kakovosti na področju kliničnega usposabljanja so:
– VZ mora pred vstopom študenta v klinično okolje zagotoviti učenje in usposabljanje v
simuliranem okolju, ki mora vključevati preverjanje znanja kot pogoj za vstop v
neposredno delo v kliničnem okolju.
– VZ mora zagotoviti, da vključevanje študentov v neposredno delo s pacienti ne
povzroča tveganja za varnost pacientov.
– VZ naj ima izdelana pravila ali navodila za študente in klinične mentorje, v katerih je
razvidna odgovornost študentov in kliničnih mentorjev in so v pomoč obojim pri
izvajanju kliničnega usposabljanja.
– VZ mora znati oceniti vpliv usposabljanja študentov na klinično delo in spoštovati
pravico učnih baz, da prekomerno število študentov v kliničnem okolju odklonijo iz
vidika varnosti pacientov in tudi iz vidika pomanjkanja usposobljenih klinični
mentorjev.
– VZ morajo slediti smernicam in standardom na področju kakovosti in varnosti v
zdravstvu v RS ter jih vnašati v pedagoški proces in delo s študenti v kliničnih okoljih.
– VZ mora poleg pridobivanja strokovnih znanj in veščin, posebno pozornost nameniti
razvoju ustreznih osebnostnih značilnosti, lastnosti študentov, profesionalnih vrednot
in poklicne etike za delo z uporabniki zdravstvene obravnave. Ta dimenzija razvoja
študenta mora biti del ocenjevanja uspešnosti študentov na kliničnem usposabljanju.
– VZ mora imeti izdelan proces kliničnega usposabljanj (KU) na način, da so
vzpostavljeni sistemi za zaščito uporabnikov, kjer je možnost takojšnjega ukrepanja,
če študenti nimajo ustreznega nadzora ali če se pojavi dvom v kakovost dela študenta.
– Študent, ki ne dosega pričakovanih kompetenc na kliničnem usposabljanju in
predstavlja nevarnost za uporabnike storitev, se mu klinično usposabljanje prekine.
Oceno podajo klinični mentor, odgovorna oseba učne baze in visokošolski učitelj VZ.
– VZ morajo zagotoviti, da študenti in klinični mentorji razumejo svoje odgovornosti in
vedo, kaj storiti, če obstaja nevarnost za uporabnike.

19

8. posvet Moja kariera - Quo vadis: Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje
Zdravstvena nega (VS)

– VZ naj izdela standard odgovornosti in kompetenc po področjih KU na ravni
visokošolskega zavoda, vidiki odgovornosti so: visokošolski zavod, učna baza, študent,
VSU/VSS, klinični mentor.
– Znanje in veščine na področju varnosti naj bodo eden od elementov ocenjevanja
uspešnosti študenta na kliničnem usposabljanju.
3.6 Pogoji in izvedba kliničnega usposabljanja
Pogoje za izvedbo kliničnega usposabljanja smo preverjali z 20 trditvami. Zanesljivost
instrumenta je znašala 0,928, faktorska analiza pokaže 5 vsebinskih konstruktov, ki skupaj
pojasnijo varianco v 70,409% (KMO = 0,851). Pri trditvah, kjer so statistično značilne
razlike, so le te nastale zaradi nižjega strinjanja pri študentih.
Tabela 5: Pogoji in izvedba kliničnega usposabljanja
PV

F

(SD)

p

4,489

1,926

0,7631

0,152

Izvajalci kliničnega usposabljanja morajo zagotoviti, da študenti delajo
pod direktnim ali indirektnim mentorstvom cel čas kliničnega
usposabljanja.

4,581

2,497

0,681

0,089

Priporočeni kadrovski normativ za klinično usposabljanje je 1 študent / 1
klinični mentor.

4,366

0,245

0,8820

0,783

4,033

0,358

0,9659

0,700

4,141

0,942

0,7786

0,394

3,837

8,905

1,252

0,000

Mentorji morajo izpolnjevati minimalne zahteve za izvajanje kliničnega
mentorstva, ki jih predpiše visokošolski zavod.

4,419

1,011

0,936

0,368

Pogoje za prevzem del in nalog kliničnega mentorja so vsaj 3 leta

4,489

1,110

Klinični mentor mora biti študentu dostopen vsaj 40 % časa na dan, ko je
študent na kliničnem usposabljanju.

Na področjih, kjer je prisotno pomanjkanje kliničnih mentorjev, je
sprejemljiv standard ½ ali največ 1/3, vendar naj tak kadrovski standard
ne presega več kot polovice ur kliničnega usposabljanja.

Razmerje med urami teoretičnega in kliničnega usposabljanja na ravni
vsakega študijskega leta naj ne bo manj kot 40% in ne več kot 60%.
Študent, ki ni dopolnil 18 let, ne more vstopiti v klinično usposabljanje.

20

8. posvet Moja kariera - Quo vadis: Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje
Zdravstvena nega (VS)

delovnih izkušenj na področju, kjer se izvaja mentorstvo, aktivno
delovanje pri razvoju stroke zdravstvene nege znotraj zdravstvenega
zavoda, kontinuirana izobraževanja na področju mentorstva.

0,8051

0,334

Mentor se mora seznaniti z nalogami in odgovornostmi na področju
mentorstva.

4,656

2,776

0,699

0,068

Habilitacija v naziv strokovni sodelavec je pogoj za izvajanje kliničnega
mentorstva v učni bazi.

3,815

0,928

1,1186

0,399

Klinični mentor mora biti ustrezno pripravljen na delo s študenti,
odgovornost za izvedbo izobraževanj/usposabljanj mora prevzeti VZ,
usposabljanja morajo potekati kontinuirano, vsaj 1x na letni ravni.

4,554

1,289

0,701

0,281

Posebno pozornost je na ravni vsakega novega študijskega leta potrebno
nameniti mentorjem začetnikom.

4,473

1,468

0,775

0,236

Študent mora pri delu v kliničnem okolju imeti podporo s strani tutorja,
kliničnega mentorja in koordinatorja kliničnega usposabljanja iz VZ.

4,462

5,792

0,754

0,004

KU mora potekati na vseh področjih, ki jih predpisuje Direktiva 2013 in
tudi na področjih, ki so specifična za organiziranost zdravstvenega
sistema v Sloveniji (primarna, sekundarna in terciarna raven).

4,452

2,934

0,7592

0,059

3,848

8,905

1,2038

0,001

Pogoj za izvedbo kliničnega usposabljanja v učni bazi je status učne baze,
pridobljen na Ministrstvu za zdravje.

4,172

4,685

1,039

0,012

Klinično usposabljanje mora imeti preverjanje znanja in mora biti
ocenjeno na način, kot se preverja znanje na teoretičnih predmetih ter
mora biti pogoj vpis v višji letnik študija.

4,140

6,224

1,0894

0,003

VZ je odgovoren za sprotno in končno evalvacijo kliničnega
usposabljanja.

4,294

12,572

0,924

0,000

VZ mora imeti koordinatorje KU na posameznih področjih usposabljanja
in koordinacijo kliničnega usposabljanja na ravni VZ.

4,376

8,927

0,833

0,000

4,452

4,074

Minimalno število ur, ki jih študent mora opraviti na predpisanih
študijskih področjih je 160 ur ali 4 tedni.

VZ mora imeti sklenjeno pogodbo z učno bazo za izvedbo KU, kjer se
opredeli odgovornosti obeh partnerjev. Pogodba naj kot priloga vsebuje
seznam študentov, ki bodo izvajali KU po skupinah in seznam kliničnih

21

8. posvet Moja kariera - Quo vadis: Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje
Zdravstvena nega (VS)

mentorjev, ki bodo vključeni v mentorstvo študentom.

0,903

0,021

KU na v 2. in 3. letniku poteka v daljših časovnih sklopih, vključuje naj
vse tri izmene in obdobje vikenda, vendar največ v obsegu 40 ur na teden.

3,860

9,397

1,2819

0,000

Legenda: PV = povprečna vrednost na lestvici od 1 do 5, SD = standardni odklon, F = ANOVA, p < 0,05 (mejna
vrednost statistične značilnosti)

Predlog smernic, področje »Pogoji in izvedba kliničnega usposabljanja«
-

-

-

-

-

-

Klinično usposabljanje mora biti izvedeno v skladu z urami, ki jih predpisuje EU
Direktiva 2013.
Klinični mentor mora biti študentu dostopen vsaj 40 % časa na dan, ko je študent na
kliničnem usposabljanju, študent mora biti kontinuirano spremljan in usmerjan v
kliničnem okolju. Izvajalci kliničnega usposabljanja morajo zagotoviti, da študenti delajo
pod direktnim ali indirektnim mentorstvom cel čas kliničnega usposabljanja.
Priporočeni kadrovski normativ za klinično usposabljanje je 1 študent / 1 klinični mentor.
Na področjih, kjer je prisotno pomanjkanje kliničnih mentorjev, je sprejemljiv standard 2
študenta / 1 klinični mentor ½, vendar naj tak kadrovski standard ne presega več kot
polovice ur kliničnega usposabljanja.
Razmerje urami teoretičnega in kliničnega usposabljanja na ravni vsakega študijskega
leta naj ne bo manj kot 40% in ne več kot 60%.
Študent, ki ni dopolnil 18 let, ne more vstopiti v klinično usposabljanje.
Mentorji morajo izpolnjevati minimalne zahteve za izvajanje kliničnega mentorstva, ki jih
predpiše visokošolski zavod in vključujejo: pogoje za prevzem del in nalog kliničnega
mentorja (vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju, kjer se izvaja mentorstvo, aktivno
delovanje pri razvoju stroke zdravstvene nege znotraj zdravstvenega zavoda), naloge in
odgovornosti, obveznosti VZ, pogostost potrebnega izobraževanja in usposabljanja, idr.
Habilitacija v naziv strokovni sodelavec ni pogoj za izvajanje kliničnega mentorstva v
učni bazi.
Klinični mentor mora biti ustrezno pripravljen na delo s študenti, odgovornost za izvedbo
izobraževanj in usposabljanj mora prevzeti VZ, usposabljanja morajo potekati
kontinuirano, vsaj 1x na letni ravni. Posebno pozornost je na ravni vsakega novega
študijskega leta potrebno nameniti mentorjem začetnikom.
Študent mora pri delu v kliničnem okolju imeti podporo s strani tutorja, kliničnega
mentorja in koordinatorja kliničnega usposabljanja iz VZ.
Klinično usposabljanje mora potekati na vseh področjih, ki jih predpisuje Direktiva 2013
in tudi na področjih, ki so specifična za zdravstveni sistem Slovenije (primarna,
sekundarna in terciarna raven). Minimalno število ur, ki jih študent mora opraviti na
predpisanih študijskih področjih je 160 ur ali 4 tedni.
Pogoj za izvedbo kliničnega usposabljanja v učni bazi je status učne baze, pridobljen na
Ministrstvu za zdravje.
Klinično usposabljanje mora imeti preverjanje znanja in mora biti ocenjeno na način, kot
se preverja znanje na teoretičnih predmetih ter mora biti pogoj vpis v višji letnik študija.
KU na v 2. in 3. letniku poteka v daljših časovnih sklopih, vključuje naj vse tri izmene in
obdobje vikenda, vendar največ v obsegu 40 ur na teden.
VZ je odgovoren za sprotno in končno evalvacijo kliničnega usposabljanja.
VZ mora imeti koordinatorje kliničnega usposabljanja na posameznih področjih
usposabljanja in koordinacijo kliničnega usposabljanja na ravni VZ.
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-

VZ mora imeti sklenjeno pogodbo z učno bazo za izvedbo usposabljanja, kjer se opredeli
odgovornosti obeh partnerjev. Pogodba naj kot priloga vsebuje seznam študentov, ki bodo
izvajali klinično usposabljanje po skupinah in seznam kliničnih mentorjev, ki bodo
vključeni v mentorstvo študentom.

3.7 Kompetence programa (splošne in specifične)
Razumevanje kompetenc študijskega programa smo preverjali s štirimi trditvami, rezultati so
prikazani v tabeli 6. Zanesljivost instrumenta je znašala 0,901, faktorska analiza pokaže en
vsebinski konstrukt, ki pojasni varianco v 77,157 % (KMO = 0,832). Pri trditvah, kjer so
statistično značilne razlike, so le te nastale zaradi nižjega strinjanja pri študentih.
Tabela 6: Kompetence študijskega programa
PV

F

(SD)

p

Študijski program se mora izvajati na ustreznem akademskem nivoju in
mora biti na dokazih podprt.

4,495

2,469

0,732

0,091

Splošne kompetence programa morajo biti na ravni visokošolskega
študija, skladno s šesto ravnjo Evropskega kvalifikacijskega okvirja.

4,344

2,671

0,787

0,075

Specifične kompetence morajo obsegati minimalne kompetence Direktive
in morajo biti usklajene z nacionalnimi usmeritvami ter z delodajalci.

4,419

9,075

0,771

0,000

Potrebno je usklajeno delovanje visokošolskih zavodov na področju
splošnih in specifičnih kompetenc poklica.

4,424

3,513

0,829

0,034

Legenda: PV = povprečna vrednost na lestvici od 1 do 5, SD = standardni odklon, F = ANOVA, p < 0,05 (mejna
vrednost statistične značilnosti)

Predlog smernic, področje »Kompetence programa«
Študijski program se mora izvajati na ustreznem akademskem nivoju in mora biti na dokazih
podprt. Splošne kompetence programa morajo biti na ravni visokošolskega študija, skladno s
šesto ravnjo Evropskega kvalifikacijskega okvirja. Specifične kompetence morajo obsegati
minimalne kompetence Direktive 2013 in morajo biti usklajene z nacionalnimi usmeritvami
ter z delodajalci. Direktiva EU 2013 v 31. členu opisuje znanja in veščine in sposobnosti, kar
je potrebno upoštevati v študijskem programu.
Potrebno je usklajeno delovanje visokošolskih zavodov na področju splošnih in specifičnih
kompetenc poklica. Poleg Direktive 2013 je smiselno upoštevati še druge mednarodne
usmeritve, kot so NMC (2010),Tuning (2010), EFN matrika kompetenc (2014), idr., katere
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pripomorejo k razumevanju in umestitvi kompetenc na ravni dodiplomskega in podiplomskega
izobraževanja.

3.8 Kakovost izvedbe programa
Kakovost izvedbe programa smo preverjali s štirinajstimi trditvami, rezultati so prikazani v
tabeli 7. Zanesljivost instrumenta je znašala 0,962, faktorska analiza pokaže en vsebinski
konstrukt, ki pojasni varianco v 64,986 % (KMO = 0,924). Pri trditvah, kjer so statistično
značilne razlike, so le te nastale zaradi nižjega strinjanja pri študentih.
Tabela 7: Kakovost izvedbe programa

Spremljanje kakovosti dela se izvaja glede na minimalne standarde
Direktive EU, ZVIS-a, standarde NAKVIS, ReNPRVŠ 2011-2020,
mednarodne smernice in priporočila ter lastne postavljanje kazalnike
kakovosti na ravni VZ ali univerze.
VZ mora stremeti k mednarodni primerljivosti izvajanja študijskega
programa in uvajati sodobne pristope v učenju.
VZ mora izvesti vsaj en nenapovedan nadzor teoretičnega in praktične
usposabljanja na študijsko leto.
VZ mora zagotavljati redne samoevalvacije, iskati priložnosti za
izboljšave in graditi mehanizme za razvoj dobre prakse na področju
pedagoškega dela, ki je podprto z dokazi.
Preverjanje znanje študentov mora zajemati vsa področja programa, cilje
in kompetence tako teoretične izvedbe programa kot kliničnega
usposabljanja, klinični mentorji morajo biti usposobljeni za spremljanje
napredka pri študentu in preverjanje znanja.
VZ mora imeti izdelane lastne standarde dela tako na področju teoretične
in praktične izvedbe študijskega programa, ki so skladne najmanj z
minimalnimi zahtevami EU Direktive, nacionalno zakonodajo in
dokumenti.
VZ mora skrbeti za kontinuiran profesionalni razvoj (CPD) visokošolskih
učiteljev, visokošolskih strokovnih sodelavcev in kliničnih mentorjev.

PV

F

(SD)

p

4,293

10,008

0,896

0,000

4,452

10,008

0,8010

0,000

4,183

1,011

0,8840

0,368

4,344

9,723

0,891

0,000

4,312

7,310

0,955

0,001

4,273

3,883

0,891

0,025

4,516

8,989

0,7315

0,000
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Merila za habilitacijo vseh izvajalcev študijskega programa morajo biti
usklajena z Minimalnimi standardi za izvolitev v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na
visokošolskih zavodih (NAKVIS, 2010, 2011).
VZ mora natančneje opredeliti pogoje za naziv predavatelj, saj v
nasprotnih primerih lahko pride do situacij, da predavatelj ne potrebuje
nobenih pogojev, razen stopnjo izobrazbe in leta dela.
VZ naj pogoje za naziv predavatelj opredeli na osnovi 10. člena
standardov NAKVIS: »kandidat izkazuje usposobljenost za strokovno
delo z dokumentiranimi objavami znanstvenih in strokovnih del,
dokumentiranimi raziskovalnimi in strokovnimi dosežki, dokumentiranim
sodelovanjem pri znanstvenih ali strokovnih projektih, podeljenimi
patenti in drugimi dokumentiranimi dosežki, ki se na področju posamezne
stroke štejejo za dokaz izvirnosti in kakovosti«.
VZ naj ima raziskovalno skupino, ki jo sestavljajo visokošolski učitelji
zdravstvene nege, njihova raziskovalna uspešnost je razvidna v sistemu
SICRIS (seštevek A).
VZ mora dati svoj prispevek pri razvoju stroke na državni ravni na
področju katere ima akreditiran študijski program.
Izvajalci študijskega programa morajo biti večinsko visokošolski učitelji
zdravstvene nege.
VZ, ki izvaja študijski program Zdravstvena nega (VS), mora v vodstvu
zavoda na prvem nivoju vodenja imeti predstavnika iz zdravstvene nege
(dekan ali prodekan).

4,366

7,509

0,8570

0,001

4,304

4,214

0,8483

0,018

4,109

2,425

0,919

0,095

4,250

7,741

0,9449

0,001

4,337

2,783

0,8291

0,068

4,207

3,608

0,9083

0,032

4,154

2,451

0,9536

0,093

Legenda: PV = povprečna vrednost na lestvici od 1 do 5, SD = standardni odklon, F = ANOVA, p < 0,05 (mejna
vrednost statistične značilnosti)

Predlog smernic, področje »Kakovost izvedbe programa«
Potrebno je vrednotenje programa glede na cilje in kompetence na način redne
samoevalvacija in zunanje evalvacija. Priporoča se:
– Spremljanje kakovosti dela glede na minimalne standarde, ki so zapisani v Direktivi EU,
ZVIS, standarde NAKVIS, ReNPRVŠ 2011-2020, mednarodnih usmeritvah in priporočilih
ter lastne postavljanje kazalnike kakovosti na ravni visokošolskega zavoda ali univerze.
– VZ mora stremeti k mednarodni primerljivosti izvajanja študijskega programa in uvajati
sodobne pristope k učenju.
– VZ mora izvesti vsaj en nenapovedan nadzor teoretičnega in praktične usposabljanja na
študijsko leto.
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– VZ mora zagotavljati redne samoevalvacije, iskati priložnosti za izboljšave in graditi
mehanizme za razvoj dobre prakse na področju pedagoškega dela, ki je podprta z dokazi.
– Preverjanje znanje študentov mora zajemati vsa področja programa, cilje in kompetence
tako teoretične izvedbe programa kot kliničnega usposabljanja, klinični mentorji morajo
biti usposobljeni za spremljanje napredka pri študentu in preverjanje znanja.
– VZ mora imeti izdelane lastne standarde dela tako na področju teoretične in praktične
izvedbe študijskega programa, ki so skladni najmanj z minimalnimi zahtevami EU
Direktive in nacionalno zakonodajo.
– VZ mora skrbeti za kontinuiran profesionalni razvoj (CPD) visokošolskih učiteljev,
visokošolskih strokovnih sodelavcev in kliničnih mentorjev.
– Merila za habilitacijo vseh izvajalcev študijskega programa morajo biti usklajena z
Minimalnimi standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (NAKVIS, 2010, 2011). VZ mora v
Merilih za izvolitev v naziv natančno opredeliti temeljne in splošne minimalne standarde
za naziv predavatelj, saj je ta naziv vstopni pogoj za učenje na visokostrokovnem
študijskem programu. Zlasti je pomembna opredelitev usposobljenosti za strokovno delo,
ki se izkazuje z objavami.
10. člen standardov namreč navaja, da kandidat izkazuje usposobljenost za strokovno delo z
dokumentiranimi objavami znanstvenih in strokovnih del, dokumentiranimi raziskovalnimi in
strokovnimi dosežki, dokumentiranim sodelovanjem pri znanstvenih ali strokovnih projektih,
podeljenimi patenti in drugimi dokumentiranimi dosežki, ki se na področju posamezne stroke
štejejo za dokaz izvirnosti in kakovosti. 15. člen: Usposobljenost na področju izvolitve v naziv
se izkazuje z:
− ustrezno bibliografijo na področju, za katerega želi kandidat biti izvoljen,
− dokazili o uspešnem sodelovanju v mednarodnem prostoru,
− dokazljivimi navedki v znanstveni literaturi in
− pozitivnimi ocenami poročevalcev.
Navedbe v Standardih NAKVIS so dovolj natančne, da visokošolski zavodi bolj natančno
določijo pogoje za naziv predavatelj.
VZ naj ima raziskovalno skupino, ki jo sestavljajo visokošolski učitelji zdravstvene nege,
njihova raziskovalna uspešnost je razvidna v sistemu SICRIS (seštevek A).
VZ mora dati svoj prispevek pri razvoju stroke na državni ravni na področju katere ima
akreditiran študijski program.
Izvajalci študijskega programa morajo biti večinsko visokošolski učitelji zdravstvene nege.
VZ, ki izvaja študijski program Zdravstvena nega (VS), mora v vodstvu zavoda na prvem
nivoju vodenja imeti predstavnika iz zdravstvene nege (dekan ali prodekan).
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3 Razprava
Raziskava pokaže strinjanje na visoki ravni. Dosežen je bil konsenz po metodi Delfi praktično
pri vseh predlaganih stališčih, saj smo dosegli strinjanje na 51 do 70 % ravni, kar Polit in
Back (2008) navajata kot cilj metode Delfi. Ugotovimo, da je mnenje v mnogih stališčih
statistično značilno nižje, kar si lahko razložimo, da imajo študenti v ospredju interes
dokončanja študija pod pogoji, ki trenutno so in si ne želijo zaostrovanja zahtev pri izvedbi
študijskega programa. Razloge za tak rezultat je potrebno še proučiti v že izvedenih
raziskavah na področju dojemanja kakovosti študija na strani študentov.
Raziskava pokaže, da anketiranci srednješolsko izobraževanje v zdravstveni negi še vedno
dojemajo kot pomembno za razvoj veščin in sposobnosti na visokošolskem programu
zdravstvene nege, kar nas je presenetilo. Še vedno je zaznati, da anketiranci teoretično znanje
in potrebo po predhodni splošni izobrazbi za vstop v študijski program, ne zaznavajo kot
pomembno, da lahko študent napreduje v programu, kljub navedbi Direktive 2013, da je za
vstop v program potrebno 12 let splošnega izobraževanja. Anketiranci so zagovorniki
predhodne priprave na študij v okviru »propedevtičnega programa«, ki ga je potrebno glede
na Direktivo 2013 dati iz potrebnih pogojev za vpis.
Raziskava pokaže tudi na probleme pri zaznavanju lastne poklicne identitete, ki se kaže v
spremembi strokovnega naslova diplomanta. Anketiranci le v eni tretjini podprejo strokovni
naslov diplomirana zdravstvenica in diplomirani zdravstvenik, medtem ko se strinjajo, da
strokovni naslov odraža strokovno področje, ki je predmet študija. Podani so posamezni
predlogi za strokovni naslov diplomirana negovalka/negovalec.
Soglasje ni bilo doseženo v minimalnih urah, ki jih je potrebno izvesti na posameznih
področjih kliničnega usposabljanja, podani so bili predlogi, da je potrebno več ur na
posameznem kliničnem področju. Prav tako ni bilo doseženo soglasje za izvedbo kliničnega
usposabljanja v daljših časovnih sklopih in v izmenah, kar je praksa razvitih držav pokazala
kot uspešen pristop pri doseganju kompetenc. V komentarjih anketirancev je bilo predvsem
zaznati, da učne baze ne bodo zmogle preiti na takšen model mentoriranja študentov zaradi
pomanjkanja mentorjev v treh izmenah.
V okrogli mizi, ki je potekala na posvetu, kjer je bil predstavljen predlog smernic, se je
pokazalo sledeče:
-

-

Smernice so potrebne, podpira se nadaljnje usklajevanje med vsemi akterji, kot je
zapisano v poglavju metode.
Potrebna je natančna opredelitev potreb po kadrih na visokošolski ravni za daljše
časovno obdobje, ki vključuje vse situacijske dejavnike in ne samo demografske
podatke o obstoječi populaciji diplomiranih medicinskih sester, temveč tudi potrebe,
ki izhajajo iz potreb populacije, napredka v zdravstveni obravnavi in napredka v
zdravstveni negi v razvitem svetu.
Potrebna je pojasnitev izobraževanje, kompetenc in sposobnosti na vseh nivojih
izobraževanja, kot jih predstavlja EFN in ICN. Klinična okolja morajo nadaljnji razvoj
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-

-

-

-

zdravstvene nege na področju izobraževanja razumete, da se bodo lahko aktivno
vključila v oblikovanje študijskih programov in oblikovanje novih delovnih mest.
Povečati je potrebno sodelovanje med Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za
visoko šolstvo, visokošolskimi zavodi, NAKVIS-om in zdravstvenimi zavodi s ciljem
mednarodno primerljivega razvoja izobraževanja v zdravstveni negi v RS.
V okviru meril NAKVIS-a je potrebno dati več pozornosti reguliranim poklicem in
bolj jasno definirati materialne in kadrovske pogoje za akreditacijo in ponovno
akreditacijo študijskega programa. Potrebno je, da so visokošolski učitelji na
visokošolskem zavodu zaposleni. Visokošolski zavod ne sme biti sam sebi namen,
temveč mora dati družbeni doprinos k razvoju področja, kjer je akreditiran in mora
imeti razvito znanstveno raziskovalno delo.
Ustrezna izobrazba za vstop v poklic dipl. m. s. /dipl. zn. naj bo gimnazijski maturant,
kar je skladno z Direktivo 2013. Poklic zdravstveni tehnik je zaključen poklic na
srednješolski ravni in naj bo v vlogi asistenta v zdravstveni negi, zato je potrebno tej
ravni tudi prilagoditi poklicne kompetence in povečati kompetence na ravni splošnih
naravoslovnih vsebin, ki bodo dijaku srednje zdravstvene šole v primeru vpisa na
visokošolski program zdravstvene smeri, omogočale dobro napredovanje v študiju.
Razmerje študent mentor mora biti 1:1, izjemoma 1:2, nikakor pa ne 1:3.
Študij je potrebno podaljšati na 4 leta in ga umestiti na univerzitetno raven, kot je
naredila večina držav EU. V ta namen je potrebno izgrajevati kadre v zdravstveni negi,
ki bodo imeli doktorat znanosti in pogoje za učenje na univerzitetnem programu
zdravstvene nege.
Izredni študij je potrebno podaljšati na obdobje 4,5 let.
Zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje poklica mora biti
vključeno kot pogoj za vpis v program.
Potrebno poenotenje pogojev za habilitacijo v naziv predavatelj.
VSU učitelji naj bodo prisotni kot mentorji v kliničnih okoljih.
Študent naj ima preverjeno znanje preden vstopi v klinično usposabljanje.

Komentar:
-

Uvodni del prispevka je bil že objavljen (Skela Savič, 2014) in je za namen tega
prispevka posodobljen.
Delovna skupina za pregled prvega osnutka smernic: Dr. Klavdija Čuček Trifkovič,
viš. pred., mag. Vida Gonc, viš. pred., Dr. Andreja Kvas, viš. pred., Andreja Mihelič
Zajec, pred., Doroteja Rebec, pred., mag. Tamara Štamberger Kolnik, viš. pred., izr.
prof. dr. Brigita Skela Savič, Sanela Pivač, pred., Sedina Kalender Smajlović, pred.,
Marta Smodiš, strok. sod.
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Slovarček ključnih pojmov

1 Razlogi in politični kontekst
Dopolnjena direktiva o poklicnih kvalifikacijah, sprejeta proti koncu leta 2013,v glavnem delu
Direktive(člen 31) vsebuje nabor 8 kompetenc, ki so pravno zavezujoče. Države članice bodo
morale zagotoviti njihovo implementacijo najkasneje do 18. januarja 2016. Komisija ima tudi
pristojnost, da skozi delegiran akt posodobi aneks št. 5 k Direktivi.
Obstoječa delovna skupina pri EFN, pristojna za področje kompetenc, je bila pozvana, da:
1. pregleda osnutek EFN kompetenčnega okvira, v povezavi s kompetencami, ki so že
zajete v členu 31, in pripravi smernice za implementacijo člena 31 v nacionalne
izobraževalne programe za medicinske sestre. Za generalno skupščino EFN naj
oblikuje predlog za posodobitev aneksa V (kompetence in vsebina);
2. presodi, kateri zainteresirani v EFN in združenjih, ki so članice, se morajo vključiti v
oblikovanje kompetenčnega okvira, ki bo omogočil boljšo implementacijo in
skladnost z direktivo;
3. identificira kakršnakoli širša kontekstualna vprašanja, ki bi lahko omogočila ali
zavirala implementacijo kompetenc v nacionalne programe zdravstvene nege.
Delovna skupina pri EFN (WG) je opravila prvo od nalog in opravila razpravo o ključnih
zainteresiranih in o širših kontekstualnih zadevah, vključno s potrebo po enotnih merilih za
ugotavljanje, ali so kompetence uresničene in s potrebo po krepitvi zmogljivosti v šolah
zdravstvene nege. Ta dokument opisuje izhodišča EFN za implementacijo člena 31 v
nacionalne izobraževalne programe za medicinske sestre.
EFN delovna skupina za kompetence – predsednik: prof. Maximo Gonzales Jurado
EFN poklicni komite – vodja: ga Herdis Gunnarsdóttir

2 Zgodovina dokumenta
Posodabljanje Direktive 2005/36/EC se je začelo marca 2011 z javnimi posvetovanji v okviru
EU, ki so prinesla odkrita soočenja z izzivi, kot so proces priznavanja in potreba po
posodobitvi izobraževalnih zahtev pri poklicih v reguliranih sistemih, saj je treba glede
izobraževalnih zahtev pri teh poklicih upoštevati napredek. Jasno je bilo, da je bilo treba
vsebino izobraževanja za medicinske sestre, kot je opisana v aneksu V k Direktivi, posodobiti
tako, da odseva sodobno stanje v zdravstveni negi, kot so preventivna skrb za zdravje,
dolgotrajna oskrba, zdravstvena nega v patronažnem varstvu, razvoj e-zdravja in
informacijsko komunikacijskih tehnologij (ICT), varnost pacientov, delovanje na osnovi
raziskav in dokazov itd.
Že med procesom modernizacije so se povečale izobraževalne zahteve za medicinske sestre,
dodan pa je bil tudi niz osmih kompetenc kot rezultat pogajanja o predlogu Evropske komisije
z Evropskim parlamentom in Svetom. EFN je zelo dejavno sodelovala pri izdelavi kompetenc
in je bila v vsakodnevnem stiku z gospodom Jürgenom Tiedjem, vodjem enote pri Svetu in
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zadolženem za pogajanje. Člani EFN so kot del priprav izdelali in uskladili EFN kompetenčni
okvir (potrjen aprila 2012)3, ki je bil uporabljen med pogajanji in predstavljen Evropskemu
parlamentu, Svetu, Komisiji in zainteresiranim skupinam na okrogli mizi Evropskega
parlamenta o izobraževanju medicinskih sester, ki jo je EFN pripravila v oktobru 2012.
Ko je bila posodobljena direktiva sprejeta, se je EFN osredotočila na zagotavljanje prenosa
teh sprememb v pravni red vsake države članice. Posodobitev aneksa V je postala nova
prednostna naloga na tem področju in članice EFN so ustanovile novo delovno skupino za
kompetence (predsednik: Maximo Gonzales Jurado; podpredsednica: Herdis Gunnarsdóttir;
člani: Branka Rimac, Carol Hall, Birgitta Wedahl, Bruno Gomes, Miklós Bugarszky in Yves
Mengal). Skupina se je prvič sestala med generalno skupščino EFN, ki je potekala od 10. do
11. aprila 2014 v Bruslju, in analizirala kompetence, vključene v člen 31, v povezavi z EFN
kompetenčnim okvirjem.
Analiza je osvetlila mnoge podobnosti in spodbudila razmislek o oblikovanju predloga, da bi
EFN kompetenčni okvir postal smernica za lažjo implementacijo sprememb v direktivi v
nacionalne učne načrte zdravstvene nege. Dokument gradi na že opravljenem delu in gre še
dlje pri povezovanju kompetenc s sorodnim seznamom tem za izobraževanje medicinskih
sester in rezultati izobraževanja.

3 Kompetence v Direktivi 2013/55/EU
Posodobljena Direktiva v členu 31 (odstavek 7), ki določa minimalne izobraževalne zahteve
za medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, vključuje niz osmih kompetenc. Odstavek
6 je naveden v seznamu kompetenc in je spodaj vključen za informacijo bralcu.
6. Usposabljanje medicinskih sester, odgovornih za splošno zdravstveno nego, mora
zagotavljati, da oseba pridobi naslednja znanja in veščine:
a) celovito poznavanje strokovnih področij, na katerih temelji splošna zdravstvena nega,
vključno z ustreznim razumevanjem anatomije, fiziologije, vedenja zdravih in bolnih ljudi
kakor tudi odnosa med zdravstvenim stanjem in fizičnim ter socialnim okoljem posameznika;
(b) zadostno poznavanje narave in etike poklica ter splošnih načel zdravja in zdravstvene
nege;
(c) ustrezne klinične izkušnje; te izkušnje so pomembne za usposabljanje, ki ga je potrebno
pridobivati pod nadzorom usposobljenega negovalnega osebja ter v zavodih, kjer sta število
usposobljenega osebja in oprema primerna za zdravstveno nego pacientov;
(d) sposobnost za sodelovanje pri praktičnem usposabljanju negovalnega osebja in izkušnje
pri delu s tem osebjem;
(e) izkušnje pri delu s sodelavci drugih poklicev v zdravstvenem sistemu.

3

EFN kompetenčni okvir je bil izdelan ob upoštevanju obstoječih dokumentov, ki so jih izdelali ICN, WHO,
Tunning project itd. Posebna pozornost je bila namenjena delu, ki ga je opravila Dr Mercedes Gomez Pulgar pri
razvoju kompetenc medicinskih sester.
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7. Formalne kvalifikacije za medicinske sestre za splošno zdravstveno nego morajo
zagotoviti, da je s strokovnega vidika sposobna uveljaviti najmanj spodaj navedene
kompetence:
A. Usposobljenost za samostojno prepoznavanje potreb po zdravstveni negi in določitev
negovalnih diagnoz, izvajanje potrebne zdravstvene nege ob uporabi sodobnih teoretičnih in
kliničnih znanj, usposobljenost za načrtovanje, organizacijo in izvajanje zdravstvene nege v
zdravstveni obravnavi pacientov, na podlagi pridobljenih znanj in spretnosti, v skladu s
točkami (a), (b) in (c) odstavka 6, za izboljšanje profesionalnih praks;
B. Kompetence za učinkovito sodelovanje z drugimi sodelavci v sistemu zdravstvenega
varstva pri praktičnem usposabljanju zdravstvenega osebja, na osnovi znanj in spretnosti,
pridobljenih v skladu s točkama (d) in (e) odstavka 6;
C. Sposobnost za spodbujanje posameznikov, družin in skupnosti k zdravemu načinu življenja
in skrbi zase na osnovi znanj in spretnosti, pridobljenih v skladu s točkama (a) in (b) odstavka
6;
D. Kompetence za samoiniciativno ukrepanje pri reševanju življenja in izpeljavi ukrepov v
kriznih situacijah in ob katastrofah;
E. Kompetence za neodvisno svetovanje, izobraževanje in podporo posameznikom, ki
potrebujejo zdravstveno nego, in njihovim bližjim;
F. Sposobnost, da samostojno zagotovijo kakovostno zdravstveno nego in jo ovrednotijo;
G. Kompetence za celovito in profesionalno komuniciranje in sodelovanje s predstavniki
drugih poklicev v zdravstvenem sistemu;
H. Sposobnost za analizo kakovosti zdravstvene nege in posledično izboljševanje lastnega
strokovnega dela medicinskih sester za splošno zdravstveno nego.

4 Pristop h kompetenčnemu modelu
Pojem »kompetenca« ima veliko pomenov, čeprav je nekaj vidikov, ki so skupni vsem:
znanje, spretnosti, načini razmišljanja in vrednote. Zanimivo je temu dodati tudi koncept
»prenosa«, torej mobilizacijo teh komponent za njihovo uporabo znotraj specifičnega
konteksta in s tem pridobitev najboljšega možnega odgovora z rabo razpoložljivih virov.
Kompetentnost torej definiramo kot »presečišče med znanjem, veščinami, načini razmišljanja
in vrednotami, pa tudi kot mobilizacijo omenjenih komponent za njihov prenos v določen
kontekst ali v realno situacijo, kar prinaša najboljša možna dejanja/rešitve v različnih
situacijah in pri problemih, ki se lahko kadarkoli pojavijo, z uporabo razpoložljivih virov
(Gomez del Pulgar, 2011).
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Različne kompetence, vključene v Direktivo 2013/55/EU, in tudi tiste, ki so vključene v
kompetenčni okvir EFN, so opisane v naslednjih poglavjih, kar vzpostavlja odnos med njimi
in jih združuje zato, da se omogoči nadaljnji opis specifičnih učnih izidov vsake izmed njih,
kar bo na koncu omogočilo opredeliti najnižjo raven usposobljenosti.

5 Razmerje med kompetencami v Direktivi 2013/55/EU in tistimi v EFN
kompetenčnem okvirju
Povezovanje osmih kompetenc iz člena 31 v Direktivi 2013/55/EU s seznamom vsebin za
izobraževanje medicinskih sester v aneksu V pomeni oblikovanje logičnega, postopnega
procesa presoje. Proces se začne z osmimi kompetencami, ki jim sledi identifikacija
povezanih (sorodnih) področij kompetenc in se nadaljuje z razčlenitvijo kompetenc glede na
vsako področje z opisom, kaj se želi doseči s kompetencami, kakšne izobraževalne vsebine
morajo pokrivati učni načrti, zaključi pa se s seznamom učnih rezultatov, ki bodo dokazovali
osvojitev takšnih kompetenc.

Slika 1. Proces implementacije člena 31 (seznam kompetenc) Direktive 2013/55/EU v
učne načrte za zdravstveno nego

Izhodišče je razmerje med osmimi kompetencami v členu 31 Direktive 2013/55/EU (od A do
H) in EFN kompetenčnim okvirjem, ki vsebuje naslednje postavke:







CA. 1: Kultura, etika in vrednote
CA. 2: Promocija zdravja in preventiva, usmerjanje in poučevanje
CA. 3: Sprejemanje odločitev
CA. 4: Komunikacija in timsko delo
CA. 5: Raziskovanje, razvoj in vodenje
CA. 6: Zdravstvena nega

Te ključne kompetence vključujejo različne podkompetence, kar mora voditi k učnim
rezultatom, do katerih bo mogoče priti skozi vsebino učnih načrtov za izobraževanje in
usposabljanje. Tako bo mogoče opraviti nadaljnje ocenjevanje.
V primeru EFN kompetenc štev. 6: Zdravstvena nega so predlagane štiri podskupine, da se
uredi zdravstvena nega, ki sledi samemu procesu zdravstvene nege, na logičen način.
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• CA. 6.1. – Ugotavljanje potreb po zdravstveni negi in določitev negovalnih
diagnoz
• CA. 6.2. – Načrtovanje zdravstvene nege
• CA. 6.3. – Negovalna intervencija
• CA. 6.4. - Vrednotenje in ocena kakovosti zdravstvene nege
Razmerja so prikazana v naslednji tabeli:
Direktiva
Področja kompetenc
2013/55/EU EFN kompetenčni okvir
KOMPETENCA HCA. 1: Kultura etika in vrednote
KOMPETENCA C

CA. 2: Promocija zdravja in preventiva, usmerjanje in poučevanje

KOMPETENCA A
KOMPETENCA F

CA. 3: Sprejemanje odločitev

KOMPETENCA B
KOMPETENCA G

CA. 4: Komunikacija in timsko delo

KOMPETENCA A
KOMPETENCA G
KOMPETENCA A

CA. 5: Raziskovanje, razvoj in vodenje

KOMPETENCA E
KOMPETENCA D

CA. 6: Zdravstvena nega (teoretično izobraževanje in
usposabljanje)
CA. 6.1.- Ugotavljanje potreb po zdravstveni negi in določitev
negovalnih diagnoz
CA. 6.2.- Načrtovanje zdravstvene nege
CA. 6.3.- Intervencija v zdravstveni negi
CA. 6.4.- Vrednotenje in ocena kakovosti

KOMPETENCA ACA. 6: Zdravstvena nega (praktično klinično izobraževanje in
Usposabljanje)
KOMPETENCA E
CA. 6.1.- Ugotavljanje potreb po zdravstveni negi in določitev
negovalnih diagnoz
CA. 6.2.- Načrtovanje zdravstvene nege
CA. 6.3.- Intervencija v zdravstveni negi
CA. 6.4.- Vrednotenje in ocena kakovosti
Tabela 1. Matrica razmerja med kompetencami po členu 31 in z njimi povezanimi bistvenimi kompetenčnimi
področji (v povezavi z EFN kompetenčnim okvirjem)
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Razčlenitev kompetenčnih področij glede na EFN kompetenčni okvir
Da bi pridobili seznam tem oz. vsebin, je treba razčleniti kompetence glede na bistvena
področja in jih še nadalje opisati, pri čemer je treba upoštevati obstoječe kompetenčne okvirje
(EFN kompetenčni okvir). To delo prinaša boljše razumevanje kompetenc in seznama
sorodnih tem ter tudi v prihodnje omogoča oblikovanje učnih rezultatov.
CA. 1. Kultura, etika in vrednote


Uveljavljanje in spoštovanje človekovih pravic in drugačnosti v luči fizičnih,
psiholoških, duhovnih in socialnih potreb avtonomnih posameznikov, ob upoštevanju
njihovih mnenj, prepričanj, vrednot in kulture ter mednarodnih in nacionalnih
poklicnih etičnih kodeksov, kakor tudi etičnega vidika zagotavljanja zdravstvenega
varstva; zagotavljanje pravice do zasebnosti in zaupnosti podatkov v zdravstveni
obravnavi.




Prevzemanje odgovornosti za vseživljenjsko učenje in stalni strokovni razvoj.
Prevzemanje odgovornosti za lastno poklicno delovanje in prepoznavanje omejitev pri
obsegu lastne prakse in kompetenc.

CA. 2. Promocija zdravja in preventiva, usmerjanje in poučevanje




Spodbujanje zdravih življenjskih navad, preventivnih ukrepov in skrbi za lastno
zdravje s krepitvijo pooblastil, spodbujanje zdravja in izboljšanje vedenjskih vzorcev
in terapevtske skladnosti.
Samostojno varovanje zdravja in dobrobiti posameznikov, družin in skupin v
zdravstveni oskrbi,
avtonomnosti.



zagotavljanje

njihove

varnosti

in

spodbujanje

njihove

Integracija, spodbujanje in uporaba teoretičnih, metodoloških in praktičnih znanj, kar
omogoča promocijo in razvoj zdravstvene nege pri dolgotrajni oskrbi, težkih boleznih
in v položajih odvisnosti ter pri posamezniku pomaga ohranjati osebno avtonomnost in
odnos z okoljem v zdravju ali bolezni.

CA. 3. Sprejemanje odločitev




Sposobnost za kritično razmišljanje in sistemski pristop pri reševanju problemov in
sprejemanju odločitev pri zdravstveni negi v kontekstu profesionalnosti pri nudenju lete.
Izvajanje ukrepov, po predhodni identifikaciji in analizi problemov, ki olajšajo iskanje
najboljših rešitev za pacienta, družino in skupnost, doseganje ciljev, izboljšanje
rezultatov in ohranjanje kakovosti dela.
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CA.4. Komunikacija in timsko delo







Sposobnost za celovito komunikacijo, interakcijo in učinkovito delo s sodelavci in na
interdisciplinarni ravni in za terapevtsko delo s posamezniki, družinami in skupinami.
Delegiranje aktivnosti drugim glede na njihove sposobnosti, nivo pripravljenosti,
kompetenco in pravne podlage.
Samostojna uporaba elektronskih zdravstvenih kartotek, dokumentiranje ocene
zdravstvene nege, negovalne diagnoze, intervencij in rezultatov, ki temeljijo na
primerljivih sistemih klasifikacije zdravstvene nege in negovalne taksonomije.
Samostojno pridobivanje, uporaba in izmenjava informacij med pacienti in
zdravstvenimi delavci ter v zdravstvenih ustanovah ter socialnem okolju.
Sposobnost samostojno, koordinirano skrbeti za skupine pacientov in delovati
interdisciplinarno za skupen cilj zagotavljanja kakovosti zdravstvene nege in varnosti
pacientov.

CA.5. Raziskovanje in razvoj in vodenje





Implementacija znanstvenih izsledkov v prakso, podprto z dokazi.
Upoštevanje pravičnosti in trajnostnih načel v zdravstvu in stremljenje k racionalni
rabi virov.
Prilagajanje načinov vodenja in pristopov k različnim situacijam, ki se dotikajo
zdravstvene nege, klinične prakse in zdravstvenega varstva.
Promocija in vzdrževanje pozitivne podobe izvajalcev zdravstvene nege.

CA. 6. Zdravstvena nega








Izkazovanje zadovoljivega znanja in sposobnosti za zagotovitev strokovne in varne
zdravstvene nege, primerne za potrebe posameznikov, družin in skupin/skupnosti, za
katere je medicinska sestra odgovorna, upoštevaje razvoj in znanstvena dognanja, pa
tudi zahteve po kakovosti in varnosti, sprejete v skladu s pravnimi predpisi in pravili
profesionalnega ravnanja.
Sposobnost samostojne presoje, ocene stanja, načrtovanja in nudenja integralne,
posamezniku prilagojene zdravstvene nege, ki se osredotoča na zdravstvene rezultate,
dobljene z ovrednotenjem vpliva situacije, okolja in nudene zdravstvene nege, pa tudi
skozi smernice za klinično zdravstveno nego. Smernice opisujejo procese za določitev
negovalne diagnoze, izvajanje zdravstvene nege in oblikovanje priporočil za nadaljnjo
zdravstveno nego.
Poznavanje in implementiranje teoretičnih in metodoloških osnov in principov v
zdravstveni negi in rabo interventnih ukrepov na osnovi znanstvenih dokazov in
dosegljivih virov.
Neodvisna vzpostavitev mehanizmov ocenjevanja in procesov za nenehno
izboljševanje kakovosti v zdravstveni negi, glede na znanstveni, tehnični in etični
razvoj.
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Razumevanje socialnih in kulturnih okvirov pri vedenju posameznikov in ravnanje v
skladu z njimi in vpliv na zdravje posameznikov znotraj njihovega kulturnega in
socialnega okvira.
Razumevanje pomembnosti sistemov zdravstvene nege, ki se osredotočajo na
posameznike, družine in skupine in sočasno ocenjevanje njihovih učinkov.
Primerno in pravočasno odzivanje na nepričakovane in hitre spremembe razmer.
Samostojno izvajanje učinkovitih ukrepov ob izrednih razmerah ali ob naravnih in
drugih nesrečah, zagotavljajo ohranjanje življenj in njihovo kakovost.

6 Razmerje med kompetencami ter vsebino učnih načrtov izobraževanja in
usposabljanja
Predlog učnega načrta je zasnovan na razvoju poklicnih kompetenc v zdravstveni negi.
Spodnja tabela prikazuje razmerje med osmimi kompetencami v členu 31 dopolnjene
Direktive 36 (od A do H), EFN kompetenčnim okvirom in vsebino učnega načrta
izobraževanja in usposabljanja.
DIR 2013/55/EU
KOMPETENCA H

KOMPETENCA C

KOMPETENCA A
KOMPETENCA F
KOMPETENCA B
KOMPETENCA G

EFN
VSEBINA
CA. 1: Kultura, etika in Etika in filozofija zdravstvene nege,
vrednote
človekove pravice;
Avtonomnost, pravice in varnost
bolnikov;
Pravni vidiki zdravstvenega varstva in
stroke zdravstvene nege; Socialna in
zdravstvena zakonodaja;
Zaupnost.
CA. 2: Promocija zdravja Načela zdravja in bolezni.
in preventiva, usmerjanje Javno zdravje, promocija zdravja in
in poučevanje
preventiva, oskrba na primarni ravni.
Usmerjanje pacienta in poučevanje o
zdravju;
Družbeni ter medpoklicni vidik in
vpliv.
Krepitev
vloge
in
sodelovanja
državljanov.
CA. 3: Sprejemanje Proces odločanja.
odločitev
Reševanje problemov in obvladovanje
konfliktov.
CA.4: Komunikacija in E-zdravstvo in IKT, informacijski
timsko delo
sistemi v zdravstveni negi.
Interdisciplinarno in multidisciplinarno
delo.
Medosebna komunikacija.
Multikulturna zdravstvena nega, delo
s pacienti iz različnih kulturnih okolij.
Jezikovne spretnosti.
Prenos znanja.
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KOMPETENCA A
KOMPETENCA G

KOMPETENCA A
KOMPETENCA D
KOMPETENCA E

KOMPETENCA A
KOMPETENCA E

CA. 5: Raziskovanje, Z dokazi podprta zdravstvena nega, ki
razvoj in vodenje
zajema vse kompetence.
Osnove raziskovanja, metodologija
in terminologija.
Napredna znanja in izboljševanje
kakovosti v zdravstveni negi.
Vodenje, upravljanje in neprekinjeno
izvajanje storitev zdravstvene nege.
Organizacija zdravstvenih storitev in
medpoklicnega okolja storitev.
Ergonomija in varnost pri delu.
CA. 6: Zdravstvena nega Proces
zdravstvene
nege
in
(teoretično izobraževanje dokumentacija
in usposabljanje)
Teorije in koncepti zdravstvene nege.
Zdravstvena nega kot znanstvena
disciplina.
Anatomija in fiziologija.
Patologija.
Farmakologija in biokemija.
Prehrana in dietetika.
Preprečevanje in obvladovanje okužb v
zdravstvu.
Paliativna oskrba, konec življenja in
načini lajšanja bolečine.
Varno ravnanje z zdravili in
njihovo predpisovanje.
Nadzor, ocena in zagotavljanje
vitalnih telesnih funkcij, prve pomoči in
temeljnih postopkov oživljanja.
Načela zdravstvene nege, vključno z
zdravstveno nego, osredotočeno na
posameznika,
in
neprekinjeno
zdravstveno oskrbo ter osnovne
klinične kompetence v povezavi z
zdravstveno nego posameznikov, skupin
in družin med življenjskim ciklom, v
različnih okoljih in tudi zdravstvene
nege
v
različnih
(specialističnih/specialnih)
kliničnih
okoljih.
Kakovost zdravstvene nege.
Varnost pacientov.
Pripravljenost na naravne in druge
nesreče in izredne situacije.
CA. 6: Zdravstvena nega Akutna obravnava.
(praktično
klinično Zdravstvena nega novorojenčkov, otrok
izobraževanje
in in mladostnikov.
usposabljanje)
Zdravstvena nega porodnic.
CA. 6.1.- Ugotavljanje Dolgotrajna oskrba.
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potreb po zdravstveni Splošna interna medicina in kirurgija.
negi
in
določitev
negovalnih diagnoz
Duševno zdravje in psihiatrična
obolenja;
CA. 6.2.- Načrtovanje Invalidnost in zdravstvena oskrba
zdravstvene nege
invalidnih oseb;
Geriatrija
in
zdravstvena
nega
CA. 6.3.- Intervencija v starostnikov.
zdravstveni negi
Zdravstvena nega na primarnem
zdravstvenem nivoju in
patronažno varstvo;
CA. 6.4.- Vrednotenje in
ocena kakovosti
Paliativna oskrba, konec življenja in
lajšanje bolečine.
Podpora bližnjim.
Seznam vsebin učnih načrtov za zdravstveno nego
Seznam vsebin je izvleček iz zgornje tabele. Ta ista vsebina bi morala biti izražena v učnem
načrtu za zdravstveno nego v obliki učnih rezultatov, ki ustrezajo zahtevanim kompetencam.
Kompetence so razvrščene glede na specifične kompetence v EFN kompetenčnem okvirju,
lahko pa so razvrščene tudi glede na kompetence v Direktivi 2005/36/EC, spremenjeni z
Direktivo 2013/55/EU.
CA. 1. Kultura, etika in vrednote





Etika, etični kodeks in filozofija zdravstvene nege, človekove pravice
Zaupnost in zasebnost, varovanje podatkov
Pacientova avtonomnost, pravice in varnost
Pravni vidiki zdravstvenega varstva in stroke, socialna in zdravstvena zakonodaja

CA. 2. Promocija zdravja in preventiva, usmerjanje in poučevanje






Načela zdravja in bolezni
Javno zdravje, promocija zdravja in preventiva, oskrba na primarni ravni
Usmerjanje pacienta in poučevanje o zdravju
Družbeni in medpoklicni vidik in vpliv
Krepitev vloge in sodelovanja državljanov

CA. 3. Sprejemanje odločitev


Proces odločanja



Obvladovanje reševanja problemov in konfliktov

CA.4. Komunikacija in timsko delo



E-zdravstvo in ICT, informacijski sistemi v zdravstveni negi
Interdisciplinarno in multidisciplinarno delo

43

8. posvet Moja kariera - Quo vadis: Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje
Zdravstvena nega (VS)






Medosebna komunikacija
Multikulturna zdravstvena nega, delo z multikulturnimi pacienti in v multikulturnih
delovnih okoljih
Jezikovne spretnosti
Prenos znanja

CA.5. Raziskovanje in vodenje








Zdravstvena nega, podprta z dokazi
Osnove raziskovanja, metodologija in terminologija
Inovacije in izboljšanje kakovosti v zdravstveni negi
Vodenje in upravljanje v zdravstveni negi
Organizacija dela v zdravstveni negi
Ergonomija in varnost pri delu
Podjetništvo

CA. 6. Zdravstvena nega (teoretično izobraževanje in usposabljanje)

















Teorije in koncepti zdravstvene nege in zdravstvena nega kot znanstvena disciplina
Proces zdravstvene nege, na posameznika osredotočena zdravstvena oskrba in
dokumentacija
Anatomija in fiziologija
Patologija
Farmakologija in biokemija
Sociologija, psihologija in pedagogika
Prehrana in dietetika
Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu
Paliativna oskrba, konec življenja in obvladovanje bolečine
Varno ravnanje z zdravili in njihovo predpisovanje
Nadzor, ocena in zagotavljanje vitalnih telesnih funkcij, prve pomoči in temeljni
postopki oživljanja
Načela zdravstvene nege, osredotočenost na posameznika, kontinuirana zdravstvena
oskrba, osnovne klinične kompetence v povezavi z zdravstveno nego posameznikov,
skupin in družin v različnih življenjskih obdobjih in v različnih okoljih, tudi na
različnih področjih zdravstvene nege v specialističnih kliničnih okoljih
Kakovost zdravstvene oskrbe
Varnost pacientov
Pripravljenost na izredne razmere in kritične situacije

CA. 6. Zdravstvena nega (praktično klinično izobraževanje in usposabljanje)








Zdravstvena nega življenjsko ogroženih
Zdravstvena nega novorojenčkov, otrok in mladostnikov
Zdravstvena nega porodnic
Dolgotrajna oskrba
Splošna interna medicina in kirurgija
Duševno zdravje in zdravstvena nega oseb z duševno motnjo
Invalidnost in skrb za invalidne osebe
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Geriatrija in zdravstvena oskrba starejših
Primarno zdravstveno varstvo, socialna oskrba
Paliativna oskrba, konec življenja in obvladovanje bolečine

7 Razmerje med kompetencami, vsebino učnega načrta za izobraževanje in
usposabljanje ter potencialnimi učnimi rezultati
Učni rezultati so končni izid, kar se od študenta pričakuje, da bo sposoben obvladovati stroko
zdravstvene nege po končanem izobraževanju in usposabljanju.
Vsak modul, vsebina ali učni predmet mora biti povezan s specifičnimi kompetencami, ki so
porazdeljene po učnih rezultatih.
Naslednje potencialne učne rezultate bi lahko še bolj specificirali inv podrobnostih povezali z
učnimi predmeti.
DIREKTIVA O KOMPETENCAH 36/55: Kompetenca H
EFN KOMPETENCA št. 1: Kultura, etika in vrednote
VSEBINA
Etika in filozofija zdravstvene nege,
človekove pravice
Avtonomnost, pravice in varnost pacientov
Pravni vidiki zdravstvene nege, socialna in
zdravstvena zakonodaja
Zaupnost

POTENCIALNI UČNI REZULTATI
Izkazovanje
etičnega,
pravnega
in
humanističnega ravnanja pri vseh postopkih
izvajanja zdravstvene nege.
Spodbujanje in spoštovanje človekovih
pravic in različnosti v luči fizičnih,
psiholoških, duhovnih in socialnih potreb
avtonomnih posameznikov.
Sprejemanje odgovornosti za lastno poklicno
delo, prepoznavanje omejitev pri obsegu
lastne prakse in kompetenc.
Delegiranje aktivnosti drugim glede na
njihove sposobnosti, raven pripravljenosti,
usposobljenost in pooblastila.
Izkazovanje tolerance do mnenj, prepričanj
in vrednot pacientov in sorodnikov.
Spoštovanje etičnih in pravnih zahtev,
vključno z nacionalnimi in mednarodnimi
etičnimi kodeksi in razumevanje posledic
vpletenosti etike v izvajanje zdravstvene
nege.
Prevzemanje odgovornosti za vseživljenjsko
učenje
in
kontinuirano
strokovno
izpopolnjevanje.
Zagotavljanje pravice do zasebnosti ob
spoštovanju zaupnosti informacij, ki se
nanašajo na izvajanje zdravstvene nege.
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DIREKTIVA O KOMPETENCAH 36/55: Kompetenca C
EFN KOMPETENCA št. 2: Promocija zdravja, preventiva, usmerjanje & poučevanje
VSEBINA
Načela zdravja in bolezni.
Javno zdravje, promocija zdravja in
preventiva.
Primarno/socialnozdravstveno varstvo.
Usmerjanje pacientov in izobraževanje o
zdravju.
Družbeni in medpoklicni vidik ter njun vpliv.
Krepitev vloge državljanov in njihovo
sodelovanje.

POTENCIALNI UČNI REZULTATI
Prepoznavanje tveganj in dejavnikov, ki
vplivajo na procese zdravja in bolezni.
Vključevanje skupin in skupnosti v
izobraževanje o zdravju in v usposabljanja,
namenjena krepitvi zdravega vedenja in
pridobivanju zdravega življenjskega sloga.
Oskrba pacientov s pripomočki, ki
omogočajo
dosledno
obravnavo,
prepoznavanje in spremljanje posameznikov
z višjim tveganjem za neodzivnost na
zdravstveno obravnavo, kar lahko predstavlja
tveganje zanje in za okolico.
Uveljavljanje preventivnih ukrepov za zdrave
ali bolne posameznike skozi vsa življenjska
obdobja in vse faze poteka bolezni.
Izobraževanje posameznikov in skupin o
ukrepih za preprečevanje bolezni in uporabi
storitev, ki jih nudi sistem zdravstvenega
varstva.
Krepitev
položaja
posameznikov
z
implementacijo izobraževalnih aktivnosti v
zdravstvenem varstvu,kar jim omogoča, da
so čim dlje samostojni pri sprejemanju
odločitev o zdravju in bolezni.

DIREKTIVA O KOMPETENCAH 36/55: Kompetenci A in F
EFN KOMPETENCA št. 3: Sprejemanje odločitev
VSEBINA
Sprejemanje
odločitev
je
presečna
kompetenca, ki bi jo morali razvijati skozi
celoten učni načrt.
Na koncu je pomembno postaviti učne
rezultate,ki jih je mogoče oceniti skozi
celosten pristop.

POTENCIALNI UČNI REZULTATI
Kritična presoja, uporaba znanj in izkušenj
pri prepoznavanju težav in situacij ter
njihovem reševanju.
Prepoznavanje priložnosti za iskanje
najboljših alternativ in odločanje o
najboljšem
ukrepanju
za
reševanje
problemov.
Učinkovito
reševanje
problemov,
ki
nastanejo med oskrbo pacientov, njihovih
družin in skupnosti z uporabo materialov, in
s sredstvi, ki so na voljo.
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DIREKTIVA O KOMPETENCAH 36/55: Kompetenci B in G
EFN KOMPETENCA št. 4: Komunikacija in timsko delo
VSEBINA
E-zdravje in IKT, informacijski sistemi v
zdravstveni negi.
Interdisciplinarno in multidisciplinarno delo.
Medosebna komunikacija.
Multikulturna zdravstvena nega, delo v
multikulturnih delovnih okoljih.
Jezikovne spretnosti.
Prenos znanja.

POTENCIALNI UČNI REZULTATI
Uporaba IT sistemov, ki so na voljo v
njihovem zdravstvenem sistemu.
Uvajanje tehnologij, informacijskih in
komunikacijskih sistemov v zdravstveno
nego.
Jasno
komuniciranje,
izkazovanje
spoštovanja in demokratične avtoritete pri
sodelavcih, pacientih, družinah in skupnostih
ob upoštevanju multikulturnega konteksta.
Uporaba znanstvenega jezika v ustni in pisni
obliki, ob prilagajanju sogovorniku.
Postavitev jasnih nalog skupaj s sodelavci in
z multi in interdisciplinarnim timom za
doseganje skupnih ciljev in sprejemanje
sprememb, potrebnih za izpolnitev nalog.
Prevzemanje
odgovornosti
kot
član
interdisciplinarnega tima.
Izkazovanje pozitivnega odnosa do nenehnih
izboljšav.
Predanost timskemu delu.

DIREKTIVA O KOMPETENCAH 36/55: Kompetenci B in G
EFN KOMPETENCA št. 5 :Raziskovanje, razvoj in vodenje
VSEBINA
Z dokazi podprta zdravstvena nega, zajeta v
vseh kompetencah.
Osnove raziskovanja, metodologija in
terminologija.
Inovacije in kakovost izboljšav v
zdravstveni negi.
Vodenje,
upravljanje
ter
izvajanje
neprekinjene zdravstvene oskrbe in storitev
zdravstvene nege.
Organizacija storitev v zdravstveni negi in
medpoklicnih storitev.
Ergonomija in varnost pri delu.

POTENCIALNI UČNI REZULTATI
Zagotavljanje zdravstvene nege na osnovi
znanstvenih dokazov za varne rezultate visoke
kakovosti.
Uporaba tako temeljnih kot teoretičnih in
metodoloških načel v zdravstveni negi, pri
čemer intervencije temeljijo na dosegljivih
znanstvenih dokazih in sredstvih.
Aktivno sodelovanje na strokovnih forumih in
v izobraževalnih programih.
Prevzemanje odgovornosti za lasten strokovni
razvoj glede na najnovejše znanstvene in
tehnološke izsledke.
Prepoznavanje ključa do vodenja, kar je
potrebno za koordiniranje zdravstvenih ekip.
Identifikacija značilnosti upravljavske vloge,
ki se izvaja skozi storitve zdravstvene nege in
upravljanje zdravstvenega varstva.
Razumevanje različnih faz administrativnega
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procesa: planiranje, organizacija, upravljanje
in ocenjevanje ter njegovo udejanjanje v
storitvah zdravstvene nege.
Prilagajanje načinov in pristopov pri vodenju
v različnih situacijah.

DIREKTIVA O KOMPETENCAH 36/55: Kompetence A, D in E
EFN KOMPETENCA št. 6 : Zdravstvena nega (teoretično izobraževanje in
usposabljanje)
VSEBINA
Proces zdravstvene nege in dokumentacija
Teorije in koncepti zdravstvene nege kot znanstvene discipline
Anatomija in fiziologija
Patologija
Farmakologija in biokemija
Sociologija, psihologija in pedagogika
Prehrana in dietetika
Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu
Paliativna oskrba, konec življenja in obvladovanje bolečine
Varno ravnanje z zdravili in njihovo predpisovanje
Nadzor, ocena in zagotavljanje vitalnih telesnih funkcij, prve pomoči in temeljnih postopkov
oživljanja
Načela zdravstvene nege, osredotočenost na posameznika, kontinuirana zdravstvena oskrba,
osnovne klinične kompetence v povezavi z zdravstveno nego posameznikov, skupin in družin
med življenjskim ciklom in v različnih okoljih, tudi na različnih področjih zdravstvene nege v
specialističnih kliničnih okoljih
Kakovost zdravstvene oskrbe
Varnost pacientov
Pripravljenost na izredne razmere in kritične situacije.
Potencialni učni rezultati
Anatomija, fiziologija, patologija





Poznavanje in identificiranje zgradbe in delovanja človeškega telesa.
Prepoznavanje fiziopatoloških procesov in dejavnikov tveganja, ki določajo zdravje in
bolezen v različnih življenjskih obdobjih.
Poznavanje najbolj verjetnega razvoja bolezni in zapletov, do katerih privedejo glavni
patološki procesi.
Popolno obvladovanje terminologije, bistvene za ključno simptomatiko, ki izhaja iz
različnih fiziopatoloških pojavov.
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Psihologija



Prepoznavanje psihosocialnih odzivov posameznikov v različnih zdravstvenih
situacijah.
Prepoznavanje ustreznih ukrepov za pomoč posameznikom glede na njihovo
psihosocialno odzivanje v različnih zdravstvenih situacijah (še posebej v primeru
bolezni).

Biokemija








Razumevanje molekularnega izvora osnovnih funkcij človeškega telesa za oceno
biokemičnih procesov v stanju zdravja in bolezni.
Poznavanje procesa pridobivanja, skladiščenja in uporabe metabolične energije.
Poznavanje molekularnih baz različnih presnovnih poti kot tudi njihovih medsebojnih
povezav med različnimi tkivi.
Poznavanje molekularnih sistemov in procesov, ki delujejo pri shranjevanju,
repliciranju in izražanju genetskih informacij.
Razumevanje molekularnih sprememb, ki so povezane z različnimi fiziološkimi
situacijami (postenje, vadba, nosečnost) in patološkimi stanji (diabetes).
Razumevanje vloge genetskih sprememb pri določenih obolenjih.
Pravilna raba biokemijske terminologije.

Prehrana in dietetika









Identifikacija in razvrščanje hrane in prehrambnih izdelkov.
Védenje o tem, kako analizirati in določiti njihovo sestavo, lastnosti, prehransko
vrednost,biološko razpoložljivost hranil, organoleptične lastnosti, modifikacije kot
posledice tehnoloških in kulinaričnih procesov.
Poznavanje osnovnih procesov za izdelavo, predelava in shranjevanje hrane
rastlinskega in živalskega izvora.
Znanje o sestavljanju, interpretaciji in ravnanju s tabelami in podatkovnimi bazami o
sestavi hrane.
Poznavanje mikrobiologije, parazitologije in prehranske toksikologije.
Poznavanje hranil, njihove vloge v organizmu, biološke razpoložljivosti, potreb in
priporočil in poznavanje osnov o ravnotežju energije in prehrane.
Integriranje in presoja razmerja med vnosom hrane in hranili pri zdravih ljudeh in v
primeru patoloških stanj.

Farmakologija





Identifikacija različnih skupin zdravil.
Prepoznavanje delovanja zdravil glede na farmakinetiko in farmadinamiko.
Opisovanje mehanizmov delovanja različnih zdravil.
Opisovanje obrazcev za zdravila, administrativnih postopkov in doziranja.
Opisovanje glavnega delovanja zdravil in njihovo povezovanje s prihodnjimi
kontrolami in indikacijami.
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Prikazovanje koristi, ki jih pacientu prinašajo različne skupine zdravil in izdelkov za
zdravstveno nego.
 Identifikacija interakcij, ki se lahko pojavijo ob hkratni rabi različnih skupin zdravil in
izdelkov za zdravstveno nego.
 Identificiranje najpomembnejših okoliščin,ki spreminjajo delovanje zdravil: škodljive
navade, medsebojno delovanje zdravil in hrane, shranjevanje zdravil in drugo.
 Identificiranje kontraindikacij zdravil in izdelkov za zdravstveno nego glede na
pacientovo stanje.
 Opisovanje nasprotnih/negativnih reakcij zdravil in izdelkov za zdravstveno nego
glede na tip patologije, za kar so bili indicirani, in glede na tip pacienta in njegov
razvoj.
 Povezovanje indikacije različnih skupin zdravil in izdelkov za zdravstveno nego s
potrebami pacientov.
 Opisovanje načinov dajanja/aplikacije zdravil in specifičnih okoliščin za pripravo
zdravil za optimalno rabo.
 Poznavanje zdravil, načina priprave, odmerjanja, dajanja, spremljanja učinkov in
nadzora nad zdravili ter njihova klasifikacija glede na farmakološke lastnosti.
 Obvladovanje priprave zdravil za njihovo takojšnje odmerjanje bolnikom.
 Izkazovanje spretnosti za varno dajanje/nameščanje /uporabo pripomočkov za
zdravstveno nego.
 Učni rezultati o predpisovanju bi morali biti pregledani.
Predpisovanje
 Identifikacija pripomočkov za zdravstveno nego.
 Identifikacija zdravil in pripomočkov za zdravstveno nego, ki naj se jih obravnava
znotraj okvira »Nurse Prescribing« (predpisovanje zdravil s strani medicinskih sester)
in zbere v bistvene skupine ter opiše njihove lastnosti.
 Opisovanje načel avtorizacije, uporabe in indikacije pri predpisovanju.
 Pravilno interpretiranje farmakološkega predpisovanja ob specificiranju različnih
strokovnjakov in okoliščin.
 Analiza idealnega recepta za posameznika skozi terapevtsko presojo.
 Uporaba kritične presoje za izdelavo takega recepta, ki bo vodil do najboljših
rezultatov za posameznika.
 Prepoznavanje glavnih neželenih učinkov zdravil in opis, kaj je treba storiti v takih
primerih.
 Integracija postopka predpisovanja v metodologijo zdravstvene nege ob upoštevanju
bioetičnih elementov pri njegovem razvoju.
 Opisovanje konceptualne in pravne podpore predpisovanju zdravil s strani
medicinskih sester in načina, kako se to ujema s splošno terapijo.
Varnost in kakovost
 Ustvarjanje in vzdrževanje varnega okolja za nudenje zdravstvene oskrbe ob uporabi
strategij za zagotavljanje kakovosti in obvladovanje tveganj.
 Uporaba primernih instrumentov presoje za identificiranje dejanskih in potencialnih
tveganj.
 Zaznavanje varnostnih težav in poročanje kompetentnim nadrejenim.
 Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu
 Uvajanje ukrepov za nadzor nad okužbami ob prepoznavanju epidemiološke verige
in uporabi relevantne zaščite in preventivnih postopkov.
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Priprava materialov in opreme za predvideno čiščenje, dezinfekcijo in sterilizacijo v
skladu s kriteriji kakovosti.
Odstranjevanje ostankov in izdelkov v skladu z veljavnimi predpisi in trajnostnim
razvojem.

Proces zdravstvene nege in dokumentacija; teorije in koncepti; znanost v zdravstveni negi







Identifikacija konceptualnega okvira za zdravstveno nego.
Poznavanje konceptov, ki usmerjajo fenomene discipline v zdravstveni negi.
Identificiranje najpomembnejših teoretičnih modelov v zdravstveni negi.
Opis teoretičnega temelja metodologije v zdravstveni negi.
Prepoznavanje ključnih teorij v zdravstveni negi.
Izvajanje načrtov za uvajanje jezika zdravstvene nege in mednarodne taksonomije.

Paliativna oskrba in obvladovanje bolečine





Opis, razumevanje in analiza ključnih konceptov in načel v paliativni oskrbi.
Razumevanje koncepta ranljivih posameznikov ali skupin.
Identifikacija sprememb pri pacientih med njihovimi zadnjimi dnevi življenja.
Poznavanje obstoječih virov za oskrbo zelo zahtevnih pacientov v terminalnem
obdobju življenja
Poznavanje in razumevanje kulturnih dejavnikov pri smrti in načinih umiranja.
Poznavanje vlog različnih članov socialnega in zdravstvenega tima in prepoznavanje
pomembnosti interdisciplinarnega delovanja.




Sociologija








Izvajanje oskrbe na osnovi različnih socialnih dejavnikov, ki vplivajo nanjo.
Opisovanje zgodovinskih vidikov in najnovejših dognanj v antropološki in sociološki
teoriji.
Sklicevanje na prispevke socioloških in antropoloških ved k študiju procesa zdravjebolezen.
Identificiranje razmerij med biološkimi, kulturnimi in socialnimi vidiki pri
interpretaciji procesov na relaciji zdravje – bolezen.
Vključevanje različnih antropoloških in socioloških teorij pri zagotavljanju optimalne
zdravstvene oskrbe, ki je usklajena s sociološko, ekonomsko, politično in kulturno
različnostjo.
Spoznanje, kako lahko sistemi zdravstvenega varstva posameznikov in skupin
določajo način življenja, zdravstvene navade in bolezenske izkušnje.
Razlaga različnosti navad pri iskanju pomoči, ko se pojavijo bolezenski znaki.

Pedagogika



Identificiranje potreb izobraževanja in usposabljanja.
Načrtovanje procesa poučevanja in učenja glede na kompetence, ki jih je treba razviti,
metode razvoja učenja in metode ocenjevanja.
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Prva pomoč in temeljni postopki oživljanja









Definiranje vidikov podpore življenjskim funkcijam ob srčnem zastoju.
Prepoznavanje indikacij za izvajanje oživljanja.
Poznavanje glavnih tehnik za oceno, da gre za navidezno smrt.
Postavitev interventnih indikacij za pomoč pacientu s srčnim zastojem.
Specifikacija zaporedja ukrepov pri osnovni vitalni podpori.
Prepoznavanje najpogostejših napak pri oživljanju pri srčnem zastoju.
Prepoznavanje najpogostejših zapletov pri oživljanju pri kardiorespiratornem zastoju.
Prepoznavanje tveganj, povezanih s profilom izvajalca postopkov oživljanja.

Pripravljenost na izredne razmere in kritične situacije







Razlikovanje med naravnimi nesrečami in izrednimi dogodki v zdravstvu.
Prepoznavanje primernega načina prenosa in transporta poškodovanca v ustrezno
zdravstveno ustanovo glede na okoliščine dogodka
Ločevanje vidikov »triaže« med »naravnimi nesrečami« in »razvrščanjem« ob
»izrednih dogodkih v zdravstvu«.
Naštevanje različnih stopenj prioritete glede na potrebno oskrbo.
Navajanje korakov pri oblikovanju akcijskega načrta, pri čemer je potrebno slediti
postopku in sredstvom, ki so na voljo.
Klasifikacija dejanj, ki jih je treba opraviti v primerih nesreč, ki vključujejo nuklearna,
radiološka, kemična ali biološka tveganja.

DIREKTIVA O KOMPETENCAH 36/55: Kompetence A in E
EFN KOMPETENCA št. 6: Zdravstvena nega (praktično klinično izobraževanje in
usposabljanje)
VSEBINA
Zdravstvena nega življenjsko ogroženih
Zdravstvena nega novorojenčkov, otrok in
mladostnikov
Nega porodnic
Dolgotrajna oskrba
Splošna interna medicina in kirurgija
Duševno zdravje in oskrba oseb z duševno
motnjo
Invalidnost in varstvo invalidnih oseb
Geriatrija in oskrba starejših
Primarna zdravstvena nega, patronažna nega
Paliativna oskrba, konec življenja in lajšanje
bolečine

POTENCIALNI UČNI REZULTATI
Naslednji učni rezultati/ cilji morajo biti
udejanjeni na podlagi potreb pacienta in
obravnavanega obdobja v njegovem življenju
glede na to, ali je bolezen akutna ali
dolgotrajna in glede na zahtevnost
zdravstvene nege. Le-ta je lahko dalje
specificirana na osnovi vsake vsebine.
6.1.- Ocena in diagnoza
Prepoznavanje
bioloških,
socialnih,
psiholoških in okoljskih dejavnikov tveganja,
ki bi lahko vplivali na zdravje ljudi.
Povpraševanje ljudi, pacientov in družin o
psihosocialnih in verskih potrebah za njihovo
upoštevanje med zdravljenjem.
Ocena posameznikovih fizičnih, psiholoških
in socialno kulturnih vidikov/ dejavnikov.
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Identificiranje pacientovih potreb po
zdravstveni negi skozi različna življenjska
obdobja s pomočjo fizikalnih testov,
opazovanja in primernih priučenih orodij/
znanj.
Izvajanje ocenjevanja potreb po zdravstveni
negi in oblikovanje negovalne diagnoze v
zdravstveni negi z vzpostavitvijo odnosa med
indikacijo in uporabo pripomočkov za
zdravstveno nego.
6. 2. Načrtovanje zdravstvene nege
Razvrščanje po pomembnosti in delegiranje
negovalnih intervencij glede na zahteve
pacientov, družin in skupnosti.
Uveljavitev načrta negovalnih intervencij v
zdravstveni negi.
Prilagoditev načrta zdravstvene nege
potrebam pacientov in njihovega okolja.
Načrtovanje zdravstvene nege z integracijo
pripomočkov za zdravstveno nego.
6. 3. Negovalna intervencija v zdravstveni
negi
Implementacija zdravstvene nege po meri
pacienta,
izkazovanje
razumevanja
človekove rasti in razvoja, psihopatologije in
farmakologije znotraj okvira sistema
zdravstvene nege ob upoštevanju kontinuuma
zdravje-bolezen.
Izvajanje zdravstvene nege ob zagotavljanju
vzdržnosti sistema zdravstvenega varstva.
Evidentiranje opravljenega dela.
Uvedba kritičnega razmišljanja in sistemski
pristop k reševanju problemov in odločanju v
zdravstveni negi.
Ustrezno in pravočasno odzivanje na
nepričakovane in hitro se spreminjajoče
situacije.
6 4. Ocenjevanje in kakovost
Identifikacija in vodenje evidence o
dejavnostih v zdravstveni negi.
Upoštevanje protokolov, ki so jih postavili
različni, že uveljavljeni modeli kakovosti.
Ocenjevanje načrtov zdravstvene nege.
Obdelava podatkov in pregledovanje
dokazil,evaluacija učinkovitosti opravljenih
aktivnosti.
Izdelava in implementacija načrtov izboljšav.
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Zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege
pacientom skozi vsa življenjska obdobja.
Vzpostavljanje ocenjevalnih mehanizmov in
postopkov
za
nenehno
izboljševanje
kakovosti zdravstvene nege in upoštevanje
znanstvenega, tehničnega in etičnega
napredka.

Slovarček ključnih pojmov
Vloga
Dolžnost ali odgovornost, ki je vezana na specifično delo. Nanaša se na številne naloge.
Vloga se uporablja v relaciji z delom, ki je dodeljeno osebi in pričakovanji te osebe znotraj
delovnega okolja.
Kompetenca
Presek med znanjem, veščinami, stališči in vrednotami kot tudi mobilizacija specifičnih
komponent in njihov prenos v določen kontekst ali resnično situacijo, zaradi česar je mogoče
izvesti/najti najboljšo možno dejanje/rešitev, ki deluje v različnih situacijah in pri vseh
problemih, ki se lahko kadarkoli pojavijo, ob uporabi razpoložljivih sredstev.
Kompetenca, kot jo definira EQF:»kompetenca pomeni dokazano zmožnost za uporabo
znanja, veščin in osebnih, socialnih in/ali metodoloških zmožnosti pri delu ali študiju in pri
strokovnem in osebnem razvoju. V kontekstu Evropskega kvalifikacijskega okvira je
kompetenca opisana v smislu odgovornosti in avtonomije«.
Specifične kompetence
Kompetence, ki so vključene v zahteve pri specifičnih delih glede na njihove posebnosti.
Kompetence se vežejo na specifične discipline, sektorje ali kvalifikacije in stremijo k
doseganju diplomantovega specifičnega profila.
Presečne kompetence
Te kompetence si delijo vsi subjekti in področja znanja, ki so skupni večini kvalifikacij,
čeprav ustvarijo različen in kontekstualiziran učinek na vsako od kvalifikacij.
Učni rezultati
Vsebine, ki jih mora študent po pričakovanju poznati, razumeti in znati uporabiti po
končanem učnem procesu (modul, predmet, gradivo, tečaj itd.). Vsebine se osredotočajo na
to, kaj študent doseže in ne na učiteljeve cilje. Bistveno je, kaj bo lahko študent pokazal po
končanem šolanju.
Kriteriji uspešnosti
Izražajo sprejemljiv nivo glede na poklicno uspešnost, ki zadovoljuje cilje delovnih
organizacij, in tvori vodič ocenjevanja za poklicno kompetenco.
Evidenca ali register
Dokument, ki pokaže dobljene rezultate ali zagotavlja evidenco opravljenega dela.
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Indikator
Podatki ali nabor podatkov, ki pomagajo objektivno izmeriti evolucijo procesa ali dejavnosti.
Učni rezultati so indikatorji.

Standard
Optimalna raven učinkovitosti za doseganje določenega nivoja.
Minimalna raven, ki se zahteva
To naj bi bil naš standard.
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Vloga Ministrstva za zdravje na področju izobraževanja v zdravstveni in
babiški negi
mag. Zdenka Tičar4
Izvleček
Izobraževanje je celostno področje, ki ga ne glede na področje dela oziroma pridobivanje
izobrazbe za poklic urejata dve ministrstvi. Formalno izobraževanje ureja Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, neformalno izobraževanje pa ureja Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je
pristojno za poklicno in strokovno izobraževanje, ki je najbolj razčlenjen del izobraževalnega
sistema. Načrtovanje, programiranje in izvajanje izobraževanja je urejeno po načelih
socialnega partnerstva. V zdravstvenih poklicih omogoča pridobitev srednje poklicne
izobrazbe (3 letno izobraževanje), srednje strokovne izobrazbe (4 letno izobraževanje, ali 2
letno po končanem 3 letnem). Visoko šolstvo ima tri stopnje. V prvo se razvrščajo visokošolski
strokovni študijski programi in univerzitetni študijski programi, v drugo magistrski študijski
programi in v tretjo doktorski študijski programi. Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti je pristojno za sistemske rešitve in spremljanje izvajanja
neformalnega izobraževanja, ki zagotavlja odraslim pridobivanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij s preverjanjem in potrjevanjem strokovnega znanja, spretnosti in izkušenj, Tako
pridobljeno poklicno kvalifikacijo - certifikat - lahko odrasli "uporabijo" pridobljenih zunaj
formalnega šolskega sistema. pri iskanju dela in tudi pri nadaljnjem šolanju, saj lahko z njo
dokazujejo, da so del izobraževalnega programa za pridobitev izobrazbe že opravili.
Ministrstvo za zdravje sodeluje s pristojnima ministrstvoma in je odgovorno za izdajanje
odločb izvajalcem zdravstvene dejavnosti za podelitev naziva učni zavod. S podelitvijo naziva
učni zavod omogoča izvajalcem zdravstvene dejavnosti, da izvajajo klinično izobraževanje za
udeležence formalnega izobraževanja.

1 Izobraževanje v zdravstveni negi in vloga Ministrstva za zdravje
Formalno izobraževanje v zdravstveni in babiški negi vključuje program srednješolskega
poklicnega izobraževanja za bolničarje negovalce in program srednješolskega strokovnega
izobraževanja za srednje medicinske sestre. Nadaljevanje študija vključuje programe na
visokošolski stopnji izobraževanja za diplomirane medicinske sestre/diplomirane
zdravstvenike in program visokošolskega izobraževanja za diplomirane babica/ diplomirane
babičarje.
Neformalno izobraževanje je bilo omogočeno s pridobivanjem nacionalnih poklicnih
kvalifikacij (NPK) v zdravstveni negi in ne pomeni pridobivanje izobrazbe, pač pa delovna,
poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica na določeni
4

mag. Zdenka Tičar, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo. zdenka.ticar@gov.si
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ravni zahtevnosti del in je pripravljena na podlagi nacionalnega poklicnega standarda.
Nacionalna poklicna kvalifikacija omogoča pridobitev javno veljavne listine o poklicni
usposobljenosti in se uvršča v nacionalno ogrodje kvalifikacij. Pridobljene kompetence
preverja Republiški izpitni center (RIC), ki ima imenovane izpraševalce, ki izpolnjujejo
predpisane pogoje. V Sloveniji so bili do leta 2008 v zdravstveni dejavnosti potrjeni trije
programi neformalnega izobraževanja in sicer Ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja.
Program se izvaja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Program zdravstveni
reševalec/zdravstvena reševalka izvajata Reševalna postaja Ljubljana in Srednja zdravstvena
šola Celje ter Zobozdravstveni asistent / zobozdravstvena asistentka, ki ga izvajajo
Stomatološka klinika Ljubljana, MOCIS center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec in
Srednja zdravstvena šola Celje.
Izobraževalni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja, se oblikujejo na podlagi
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) in Zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju (79/06). Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega
poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja so določena v dokumentu, ki ga je
oblikoval Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje v letu 2001, v
Metodološkem priročniku Kurikul na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in strokovnem
izobraževanju (Center za poklicno izobraževanje (CPI), 2006) ter Zakonu o višjem
strokovnem izobraževanju (86/2004), ki določa izhodišča za pripravo višješolskih študijskih
programov. Cilji programske prenove izhajajo iz zakonske zahteve po urejanju poklicnega in
strokovnega izobraževanja na načelih socialnega partnerstva ter skupni odgovornosti države,
delodajalcev, delojemalcev za poklicno in strokovno izobraževanje. Za zagotavljanje načel
socialnega partnerstva je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
imenovalo deset Področnih odborov za poklicne standarde, ki pokrivajo vsa strokovna
področja po mednarodni klasifikaciji izobraževanja ISCED. Področje zdravstva se obravnava
v Področnem odboru za poklicne standarde zdravstva in sociale. Področne odbore sestavljajo
predstavniki socialnih partnerjev, in sicer zbornic, sindikatov ter pristojnih ministrstev.
Ministrstvo za zdravje ima v Področnem odboru enega predstavnika. Član Področnega odbora
je tudi predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je
odgovorno za sprejem in objavo poklicnih standardov. Naloga področnega odbora je, da
predlaga posameznim panogam pripravo poklicnega standarda in kataloga ter za to nalogo
imenujejo delovno skupino v katero vključi priznane strokovnjake. Vsebinska priprava
izobraževalnih programov temelji na poklicnih standardih, normativna podlaga pa je Zakon o
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (79/06). Poklicni standard določa vsebino poklicne
kvalifikacije na določeni ravni zahtevnosti, opredeljuje znanja, spretnosti ter splošne in
poklicne zmožnosti. Področja za katere se oblikuje izobraževalni program poklicnega
standarda določi Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje je ustanovila
Vlada Republike Slovenije leta 1996. Strokovni svet odloča o strokovnih zadevah na področju
poklicnega in strokovnega izobraževanja ter zagotavlja strokovno pomoč pri sprejemanju
odločitev in pripravi predpisov. Strokovni svet lahko za posamezna področja svojega

57

8. posvet Moja kariera - Quo vadis: Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje
Zdravstvena nega (VS)

delovanja oblikuje komisije, odbore, ekspertne skupine in druga delovna telesa. Imenovane so
tri komisije in Strokovni odbor za poklicne standarde, kjer ima Ministrstvo za zdravje svojega
predstavnika.
Visokošolsko strokovno izobraževanje ureja Zakon o visokem šolstvu (32/12 – UPB, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14), ki v 16. člen določa pogoje za začetek dela in
opravljanje dejavnosti visokošolskega zavoda. Visokošolski zavod lahko začne opravljati
dejavnost, ko se vpiše v razvid visokošolskih zavodov, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
visoko šolstvo. V razvid se vpiše visokošolski zavod če je ustanovljen v skladu z zakonom in
je vpisan v sodni register, ima akreditiran študijski program, zagotovljene visokošolske
učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce potrebne za izvedbo študijskega
programa in ima zagotovljene ustrezne prostore in opremo in izpolnjene pogoje. V razvid
visokošolskih zavodov se vpiše tudi odločitev Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem
šolstvu (NAKVIS) glede podaljšanja akreditacije visokošolskega zavoda in študijskega
programa.
Zakon o visokem šolstvu v 32. členu določa, da študijske programe za pridobitev izobrazbe in
študijske programe za izpopolnjevanje sprejme senat univerze, in sicer na predlog senata
članice univerze, oziroma senat samostojnega visokošolskega zavoda. Univerza oziroma
samostojni visokošolski zavod pa mora študijski program akreditirati pri NAKVIS – u.
Zakon o visokem šolstvu v 49. člen določa naloge sveta za visoko šolstvo in sicer svetuje pri
strokovnih izhodiščih in oblikovanju nacionalnega programa visokega šolstva, svetuje pri
pripravi in spreminjanju visokošolske zakonodaje, svetuje pri načrtovanju razvoja visokega
šolstva, daje mnenje k nacionalnemu ogrodju kvalifikacij in opravlja druge naloge v skladu z
zakonom.
Svet za visoko šolstvo pri svojem delu sodeluje s strokovnimi sveti za posamezna področja
vzgoje in izobraževanja ter znanosti in tehnologije, daje mnenje k nacionalnemu ogrodju
kvalifikacij, sodeluje z Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Zakon o visokem šolstvu v 51. e členu določa, da Republika Slovenija ustanovi Nacionalno
agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu kot osebo javnega prava za
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu ter za razvojno in svetovalno delo na področju, za
katerega je ustanovljena. Pri svojem delovanju je agencija samostojna in neodvisna.
Zavezujejo jo načela strokovnosti, nepristranosti, zakonitosti in politične nevtralnosti. V 51. h
členu določa, da je najvišji organ odločanja agencije Svet agencije. Člani Sveta agencije
delujejo strokovno, samostojno in neodvisno ter pri svojem delovanju niso vezani na sklepe,
stališča in navodila institucij, ki so jih imenovale, ali drugih institucij. Svet agencije sestavlja
enajst članov, tri člane imenuje rektorska konferenca, enega člana imenuje reprezentativno
združenje samostojnih visokošolskih zavodov, enega člana imenuje reprezentativno združenje
višjih strokovnih šol, dva člana imenuje reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju
s študentskimi sveti, enega člana imenujejo reprezentativna združenja delodajalcev po
dogovoru, enega člana imenujejo reprezentativni sindikati na področju visokega šolstva, dva
člana pa imenuje Vlada Republike Slovenije na podlagi javnega poziva.
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2 Zaključek
Pregled izobraževanja prikazuje vključenost Ministrstva za zdravje le v srednješolske
poklicne in strokovne programe. V zadnjih letih se na tem področju kaže tudi večja
pripravljenost za sodelovanje, tudi zaradi pobud zainteresiranih skupin, da se vzpostavi
tesnejše sodelovanje. Na področju visokošolsko strokovno izobraževanje se posameznih
ministrstev ne vključuje. To so tudi razlogi za nastajanje različnih pogledov in urejenosti
sistema.
Ministrstvo za zdravje ima vse poklice v zdravstveni dejavnosti regulirane, kar pomeni, da
morajo biti vpisani v seznam poklicev. Odredba o Seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti
(82/04, 110/04 – popr., 40/06, 110/08, 10/12 in 4/14) določa seznam poklicev zdravstvenih
delavcev, njihovo kvalifikacijo, delovno področje in poklicne dejavnosti (kompetence) na
področju zdravstvene dejavnosti ter seznam poklicev zdravstvenih sodelavcev in njihovo
kvalifikacijo.
Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport vsako leto posreduje predloge za vpis v
srednješolske poklicne in strokovne programe ter visokošolske strokovne programe za poklice
v zdravstveni dejavnosti. Kljub naraščanju števila brezposelnih pa so mnenja neobvezujoča.
Praviloma do sedaj mnenja tudi niso bila upoštevana. Glede na pripravljenost ministrstev pa
je bil sklenjen dogovor, da se pripravi usmeritev za izobraževanje na srednješolskem
strokovnem področju, kjer so ključni dogovori potekali o kakovosti programa, vključevanju
novih vsebin in nazivu izobraževalnega programa.
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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija
se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov
in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.
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