PREDMETNIK ZDRAVSTVENA NEGA
Srednja medicinska sestra/Srednji zdravstvenik
2021/2022 4. letnik

4. letnik
leto
teden

(ure+vaje)

Slovenščina (487 ur)
Matematika (383 ur)
Angleščina (417 ur)
Umetnost (68 ur):
Glasbena umetnost (34 ur)
Likovna umetnost (34 ur)
Zgodovina (102 uri)
Geografija (68 ur)
Psihologija (68 ur)
Fizika (70 ur)
Kemija (70 ur)
Biologija (70 ur)
Športna vzgoja (340 ur)
SKUPAJ A (2143 ur)
M1

M2

M3

M4

M5

M6
M8

Zdravstvena nega (680 ur)
Življenjske aktivnosti in negovalne
intervencije (272 ur)
Diagnostično terapevtski postopki in
posegi (34 ur)
Zdravstvena nega pri različnih
bolezenskih stanjih (102 ur)
Prva pomoč in nujna medicinska
pomoč (68 ur)
Fizika v zdravstveni negi (34 ur)
Praktični pouk v bolnišnici (170 ur)
Anatomija in fiziologija (170 ur)
Anatomija in fiziologija 1 (136 ur)
Humana genetika (34 ur)
Varovanje zdravja (136 ur)
Vzgoja za zdravje (68 uri)
Higiena in mikrobiologija (34 ur)
Zdrava prehrana (34 ur)
Kakovost v zdravstveni negi (136 ur)
Etika in komunikacija (68 ur)
Zdravstvena zakonodaja in kakovost
v zdravstvu (34 ur)
Podjetništvo (34 ur)
Zdravstvena nega otroka in
mladostnika (136 ur)
B - IZBIRNI STROKOVNI MODULI
Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti
(238 ur)
Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti
(238 ur)
SKUPAJ B (1496 ur)

3
3
3

102
86
102

2

68

2
16

68
426

6

170

0+6
1

0+170
34

1
0

30 + 4
0

2

68

1

34

1

34

1

34

0

0

12

306

Slovenščina (3 ure)
Organska kemija (34 ur)
Šport za zdravje (34 ur)
Informatika (68 ur)
Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih
stanjih1 (68 ur);
Zdravstvena nega v porodništvu in
ginekologiji (34 ur)
Zdravstvena nega infekcijskega
bolnika (34ur)
Praktični pouk v bolnišnici1
Medicinska terminologija (34 ur)
Zakonitosti v družbi (34 ur)
Osnove klinične mikrobiologije (34 ur)

3

2

68

(1)

(34)

(1)

(34)

0+4

0+117

1

34

Dietetika (34 ur)
SKUPAJ E (596 ur)
Praktični pouk v strokovnih modulih (831
ur)
Praktično usposabljanje pri delodajalcu
Interesne dejavnosti
(ure)
Št. tednov pouka
Št. tednov usposabljanja pri delodajalcu
Št. tednov interesnih dejavnosti
Skupno število tednov

7

222

10

287

4

152
64
30
4
2
36

