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Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Uporaba osebne varovalne opreme 

Področje Storitev 

Predlagatelj programa 

(ime šole in imena 

pripravljalcev programa) 

Srednja zdravstvena šola Ljubljana 

mag. Silva Kastelic, ravnateljica 

Alojzija Fink 

Elizabeta Pikovnik 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program obsega 50 ur. Le-te se v obsegu 25 kontaktnih ur delijo 
na teoretične in praktične vsebine. 

Ostalih 25 ur udeleženci opravijo v obliki praktičnih vaj na 
delovnem mestu v zdravstvenem zavodu ali domovih za starejše 
ali socialno-varstvenem zavodu.  

V programu udeleženci ozavestijo pomen izvajanja ukrepov za 
preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom. 

Teoretični in praktični del vključujeta področja zakonodaje v zvezi 
z organizacijo obvladovanja okužb v zdravstvu, medicine, 
mikrobiologije, imunologije, bolnišnične higiene, zdravstvene 
nege. 
 
Slušatelji pridobijo dodatna zanja in veščine s področja 
obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom.  

 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo 

potreb) 

V skladu z javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja v letih 2018-2022 ter skladno s cilji projekta 
MUNERA 3 je potrebno za potrebe trga usposobiti zaposlene, s 
tistimi veščinami in znanji, ki jim lahko koristijo pri potrjevanju 
neformalnega znanja, pri iskanju zaposlitve, pri osebnem razvoju, 
pri dvigu lastnih kompetenc in opolnomočenju z vsebinami, ki so v 
skladu s potrebami sodobne družbe, njenimi izzivi, problemi, novimi 
vidiki.  
Slušatelji pridobijo dodatna znanja in veščine s področja 
obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom. Vse podane 
vsebine prispevajo k: 

 ozaveščanju pomena izvajanja ukrepov za obvladovanje 
okužb povezanih z zdravstvom, 

 poznavanju in izbiri ustrezne osebne varovalne opreme, 

 pridobivanju veščin in znanj ob pojavu in obvladovanju 

epidemij, 

 k osebnemu in strokovnemu razvoju udeležencev. 
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Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo 

potreb) 

Ciljna skupina programa so zdravstveno-negovalno osebje in 
ostali zaposleni (gospodinje, strežnice, receptor, tehnično osebje, 
zaposleni v kuhinji, pralnici …) v socialno-varstvenem zavodu ali 
domovih za starejše ali zdravstvenem zavodu, ki potrebujejo 
znanja v zvezi z uporabo osebne varovalne opreme.  

Pogoji za vključitev v 

program  

(v skladu z razpisom) 

Potrdilo delodajalca o zaposlitvi.   

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo 

potreb) 

Cilj programa je dvig kompetenc, ki jih zdravstveno-negovalno 
osebje ter ostali zaposleni v socialno-varstvenem zavodu ali 
domovih za starejše ali zdravstvenem zavodu potrebuje pri 
svojem delu ter njihov osebni in strokovni razvoj. Temeljni cilj 
programa je dvig kakovosti nege in oskrbe s področja 
obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom.    

Obseg programa (skupno 

št. ur) 
Program obsega 50 ur. 

Od tega zajema teoretični del 16 ur on line predavanj in 9 ur 

praktičnega dela v šoli, 25 ur udeleženci opravijo v obliki 

praktičnih vaj na delovnem mestu. 

 

Oblika dela Kontaktne ure *On line delo 

 

Samostojno 

delo 

Drugo 

(KLINIČNO 

OKOLJE ) 

Teoretični del (št. ur) / 16 / / 

Praktični del (št. ur) 9 / / 25 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana 

izjava – izdelek, storitev 

…) 

Lista prisotnosti / / Lista 

prisotnosti s 

podpisano 

izjavo o 

izvedbi 

praktičnega 

dela na 

delovnem 

mestu 

*Oblika on line dela 
Video konferenca Spletna 

učilnica 
Drugi načini 

digitalne 
komunikacije 

Samostojno 
delo 

Število ur 16 / / / 

Način evidentiranja 

(posnetek video 

konference, zajem 

zaslonske slike, 

elektronski izpis spletne 

učilnice, lista prisotnosti, 

e-mail komunikacija...) 

Lista prisotnosti    
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Pogoji za končanje 

programa 

80% prisotnost v programu in oddana lista prisotnosti s podpisano 

izjavo o izvedbi praktičnega dela na delovnem mestu. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa Teoretične vsebine - predavanja: 
- zakonodaja in organizacija obvladovanja okužb v zdravstvu - 
okužbe povezane z zdravstvom 
- ukrepi za preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom 
- vrste izolacij glede na prenos okužbe 
- čiščenje, dezinfekcija, sterilizacija 
- vzdrževanje higiene prostorov 
- vrste in lastnosti razkužil za kožo, pripomočke, površine 
- vzdrževanje opreme in instrumentov 
- vrste in pravilna uporaba osebne varovalne opreme 
- razlike in uporaba zaščitnega respiratorja in kirurške maska 
- zaščitni razredi in učinkovitost zaščitnih respiratorjev  
- osnovna teorija filtracije 
- vrste zaščitnih očal: standardna očala, zaprta očala (googles), 
očala preko korekcijskih očal 
- ukrepi ob incidentu 
- uporaba osebne varovalne opreme pri okužbi z Covid 19 
 
Praktične vsebine: 
- priprava ustrezne koncentracije razkužila za dezinfekcijo 

pripomočkov, površin 
- priprava instrumentov in pripomočkov z sterilizacijo 
- preverjanje uspešnega razkuževanja rok z uporabo učnega 

pripomočka Didaktobox 
- pravilna uporaba zaščitnih očal: nameščanje in snemanje ter 

čiščenje in dezinfekcija standardnih očal, zaprtih očal 
(googles), očal preko korekcijskih očal  

- pravilno nameščanje, preverjanje prileganja in snemanje 
opreme respiratorne zaščite 

- pravilna uporaba medicinskih rokavic  
- pravilna uporaba vodoodpornega zaščitnega plašča 

Kompetence, pridobljene 

s programom 

Udeleženec pridobi naslednje kompetence:  

- Poglobitev veščin in znanja o pravilni uporabi osebne 

varovalne opreme 

- Dvig kakovosti preprečevanja okužb povezanih z 

zdravstvom 

- Seznanitev z novostmi pri uporabi osebne varovalne 

opreme 

- Posebnosti zaščite in uporabe osebne varovalne opreme 

pri negovanju pacienta z okužbo Covid 19 

- Osebni in strokovni razvoj udeležencev 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec pridobi naslednje kompetence:  

- Upošteva in izvaja ukrepe za preprečevanje okužb povezanih 
z zdravstvom 

- Zna pravilno izbrati in uporabljati osebno varovalno opremo  
- Pravilno ukrepa ob incidentu 
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- Pravilno uporablja osebno varovalno opremo pri negovanju 

pacienta z okužbo Covid 19 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

- Dvig kakovosti v zvezi s preprečevanjem okužb povezanih 

z zdravstvom  

- Pridobivanje veščin in znanj ob pojavu in obvladovanju 

epidemij 

- Osebni in strokovni razvoj udeležencev 

Organizacija 

izobraževanja 

Vsebinski sklop Čas trajanja **Oblika dela 

 Teoretične vsebine - predavanja: 

- zakonodaja in organizacija 
obvladovanja okužb v zdravstvu - 
okužbe povezane z zdravstvom 
- ukrepi za preprečevanje okužb 
povezanih z zdravstvom 
- vrste izolacij glede na prenos 
okužbe 
- čiščenje, dezinfekcija, 
sterilizacija 
- vzdrževanje higiene prostorov 
- vrste in lastnosti razkužil za kožo, 
pripomočke, površine 
- vzdrževanje opreme in 
instrumentov 
- vrste in pravilna uporaba osebne 
varovalne opreme 
- razlike in uporaba zaščitnega 
respiratorja in kirurške maska 
- zaščitni razredi in učinkovitost 
zaščitnih respiratorjev  
- osnovna teorija filtracije 
- vrste zaščitnih očal: standardna 
očala, zaprta očala (googles), 
očala preko korekcijskih očal 
- ukrepi ob incidentu 
- uporaba osebne varovalne 
opreme pri okužbi z Covid 19 
 

Praktične vsebine: 

- priprava ustrezne 
koncentracije razkužila za 
dezinfekcijo pripomočkov, 
površin 

- priprava instrumentov in 
pripomočkov z sterilizacijo 

- preverjanje uspešnega 
razkuževanja rok z uporabo 
učnega pripomočka 
Didaktobox 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

On line delo 

– video 

konferenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktne 

ure 
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- pravilna uporaba zaščitnih 
očal: nameščanje in snemanje 
ter čiščenje in dezinfekcija 
standardnih očal, zaprtih očal 
(googles), očal preko 
korekcijskih očal  

- pravilno nameščanje, 
preverjanje prileganja in 
snemanje opreme 
respiratorne zaščite 

- pravilna uporaba medicinskih 
rokavic  

- pravilna uporaba 
vodoodpornega zaščitnega 
plašča 

 

Vsebine programa - drugo 

 

Praktično delo na delovnem 

mestu v kliničnem okolju: 

Pregled standardov aktivnosti 

zdravstvene nege pri uporabi 

osebne varovalne opreme. 

Izvajanje aktivnosti s področja 

obvladovanja okužb povezanih z 

zdravstvom pri izvajanju   

zdravstvene nege in oskrbe ter pri 

izvajanju aktivnosti drugih služb v 

socialno-varstvenem zavodu ali 

domovih za starejše ali 

zdravstvenem zavodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovno 

mesto 

 Naloge posredovane udeležencem 
Predviden 

časovni okvir 

**Spletna učilnica /  

**Drugi načini digitalne 

komunikacije 

/  

**Samostojno delo /  

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 

(stopnja in smer 

izobrazbe) 

 Najmanj visokošolska strokovna izobrazba diplomirana 

medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik. 

 Najmanj visokošolska strokovna izobrazba za delovno 

mesto tehnični svetovalec za osebno varovalno opremo. 
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Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  22.6.2020 DA  

Svet zavoda potrdil 29.6.2020 DA  

 


