
                                                                           
  

 
 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija  

PROJEKT MUNERA 3 - Usposabljanje in izobraževanje za nego in oskrbo z ukrepi prve pomoči:  
 
Ciljna skupina so zaposleni v zdravstveno in socialnovarstvenih zavodih, s poklicem bolničar-
negovalec in zaposleni v zdravstveno in socialnih zavodih na delovnem mestu bolniškega strežnika. 
 
Namen programa je usposobiti zaposlene v socialno varstvenih zavodih, ki del delovnega časa deljujejo tudi 
v negi in oskrbi ter nimajo ustrezne izobrazebe za to področje. Znanja iz področja nege in oskrbe z ukrepi 
prve pomoči bo izboljšalo njihove kompetence, pridobili bodo nove veščine, s čimer bodo profesionalno 
pomagali nemočnemu stanovalcu v DSO ali starostniku v domačem okolju. 
 
Temeljne vsebine programa:  
 

- Urejenost,  priprava na delo, vzdrževanje okolja  ter preprečevanje okužb. 

- Pomoč stanovalcu pri spanju in počitku in posteljna enota. 

- Pomoč stanovalcu pri gibanju in spreminjanju lege v postelji. 

- Pomoč stanovalcu pri osebni urejenosti: pri menjavi perila, oblačil in vzdrževanju osebne higiene. 

- Pomoč stanovalcu pri hranjenju in pitju ter pri izločanju in odvajanju. 

- Pomoč stanovalcu pri vzdrževanju termičnega ugodja, dihanja ter merjenje in opazovanje vitalnih 

funkcij. 

- Temeljni postopki oživljanja, nudenje prve pomoči pri dušenju in krvavitvah. 

 
Pogoj za končanje usposabljanja je minimalna 80 % prisotnost v programu. Z vsakim udeležencem se 
sklene pogodba o usposabljanju, ki vključuje obveznosti udeleženca, obseg le-teh in predhodno pridobljena 
znanja udeleženca.  
 
Program traja 50 ur, od tega je lahko do 10 ur domačega oz. samostojnega dela.  

 
Lokacija usposabljanja: Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana. 

Usposabljanje se odvija v specialnih in splošnih učilnicah na šoli. Usposabljanje vodijo učitelji v skladu z 

pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju; 

učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, z licenco iz prve pomoči.  

 

V kolikor bi se udeležili usposabljanja, vas prosimo, da izpolnite PRIJAVNICO, jo poskenirate in pošljete na 

zgoraj omenjeni e-naslov; ali po pošti na naslov:  

Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska c. 61, 1000 Ljubljana, s pripisom »Projekt MUNERA 3«.  

 

 
Kontaktna oseba: Andreja Prebil, organizatorica izrednega izobraževanja na Srednji zdravstveni šoli 
Ljubljana; e-naslov: andreja.prebil@guest.arnes.si; Telefon: 01 300 16 48. 
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