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4.5 Ustna nega s setom za ustno nego · 79
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5.3 Nameščanje pacienta v trebušni položaj · 132
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Predgovor

Učbenik negovalnih intervencij Praktikum zdravstvene nege 1 je nastal
na podlagi ideje in potrebe po sistematičnem prikazu ter razlagi po-
stopkov, ki jih v zdravstveni negi izvajamo z namenom pomoči in pod-
pore pacientu pri ohranjanju zdravja ter dobrega počutja. Gre za vse-
bine dodiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega, na ka-
terem se študentje pripravljajo za poklic diplomirane medicinske se-
stre/diplomiranega zdravstvenika v okviru praktičnega in kliničnega us-
posabljanja. Kompleksnost praktičnega učenja in kliničnega usposablja-
nja temelji na sočasnem učenju in usposabljanju študenta zdravstvene
nege na več ravneh. Učbenik je tako lahko pomembno orodje pri pri-
dobivanju praktičnih znanj in veščin, ki so sestavni del profesionalnega
razvoja že v času študija zdravstvene nege, zato bo uporaben tako za
študente zdravstvene nege kot tudi za njihove visokošolske učitelje in
klinične mentorje.

Učbenik Praktikum zdravstvene nege 1 je zasnovan po področjih, s kate-
rimi se študentje 1. letnika zdravstvene nege na prvi stopnji srečujejo pri
praktičnem pouku in kliničnem usposabljanju. Gre za negovalne inter-
vencije na področju osnov obvladovanja okužb v zdravstvu z osnovami
asepse in obravnave ran, na področju nadzora in merjenja vitalnih funk-
cij ter spremljanja stanja pacienta, na področju aplikacije terapije v raz-
ličnih oblikah, na področju odvzema biološkega materiala za preiskave
ter na področju pomoči pacientu pri aktivnostih skrbi za osebno higieno
in urejanje, gibanju, izločanju in odvajanju, prehranjevanju in uživanju
tekočin. V navedene vsebine sta vključeni tudi področji varnosti in kako-
vosti, pri čemer poleg različnih varnostnih ukrepov še prav posebej po-
udarjamo pomen individualne in holistične obravnave pacienta kot tudi
njegovo aktivno vključenost v načrtovanje in izvajanje negovalnih inter-
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Predgovor

vencij. Znotraj vsakega od navedenih področij so v uvodnem delu (kratka
teoretična predstavitev, podprta s sodobno literaturo) predstavljene po-
samezne negovalne intervencije, sledi prikaz pripomočkov in materialov,
potrebnih za izvedbo, nato prikaz izvedbe negovalne intervencije po ko-
rakih (z razlago in utemeljitvijo izvedbe), na koncu pa želimo z vprašanji
poglobiti razumevanje ter dodatno izpostaviti problematiko neke nego-
valne intervencije.

Pri nastajanju učbenika Praktikum zdravstvene nege 1 so sodelovali
visokošolski učitelji Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primor-
skem in klinični mentorji iz kliničnih okolij učnih baz. Oboji so skozi
praktično učenje študentov zdravstvene nege v simuliranem okolju ve-
dno znova prepoznavali potrebo po tovrstnem učbeniku. Povezava med
raziskovalno-izobraževalnim in kliničnim okoljem je vplivala na vsebino
negovalnih intervencij tako, da jih je dodatno podprla v smislu njihove
praktične uporabnosti v praksi zdravstvene nege. Čeprav na koncu, pa
vendar kot najpomembnejše dejstvo omenjam generacije študentov, ki
so nas vse, ki smo sodelovali pri nastanku tega učbenika, po mnogih letih
delovanja v izobraževalnem sistemu spodbudili, da smo učbenik obliko-
vali in izdali.

viš. pred. Doroteja Rebec, mag. zdr. nege,
nosilka predmeta Osnove zdravstvene nege
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Učbeniku na pot

Živimo v časih, ko je znanje potrebno nenehno nadgrajevati in posoda-
bljati. Zato se je pojavila tudi potreba po nastanku takega visokošolske-
ga učbenika, ki bo v pomoč novim generacijam dodiplomskih študen-
tov zdravstvene nege, ki jih izobražujemo na Univerzi na Primorskem,
Fakulteti za vede o zdravju, saj stremimo h kakovostni izvedbi vseh na-
ših študijskih programov. Kakovost pedagoškega procesa se kaže skozi
številne kazalnike, eden izmed njih pa je vsekakor publiciranje lastnega
študijskega gradiva za študente. Visokošolski učbenik je nastajal na pod-
lagi pregleda dokazov znanstveno-raziskovalnih del, strokovnih izkušenj
in pedagoškega dela. Knjiga, ki je pred vami, je rezultat uspešnega sode-
lovanja med visokošolskimi učitelji in visokošolskimi strokovnimi sode-
lavci Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o zdravju ter kliničnimi
strokovnjaki s področja zdravstvene nege, ki sodelujejo pri izvedbi peda-
goškega procesa, predvsem praktičnega in kliničnega usposabljanja štu-
dentov dodiplomskega študija zdravstvene nege.

Gre za pomemben dosežek, ki bo omogočil tudi kakovostnejšo pripravo
visokošolskih učiteljev in sodelavcev na izvajanje študijskega programa v
okviru praktičnih vsebin predmeta Osnove zdravstvene nege. Visokošol-
ski učbenik na enostaven in sistematičen način obravnava intervencije,
ki predstavljajo temeljna znanja za vstop študenta v klinično okolje in so
obravnavane v okviru kabinetnih vaj v prvem letniku. Želeli smo si, da
bi izdali visokošolski učbenik, ki bo koristen pripomoček za pridobivanje
znanja, učenje in praktično delo v stroki zdravstvene nege, saj združuje
tako teoretične kot praktične vsebine, pomembe za delo v kliničnih oko-
ljih. Tako študentom kot tudi zaposlenim v zdravstveni negi visokošolski
učbenik ponuja možnost osvežitve že pridobljenih znanj in učenja do-
datnih veščin, saj se v praksi vedno znova kažejo potrebe po nenehnem
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Učbeniku na pot

obnavljanju osnovnega znanja, kar zaposlene v zdravstveni negi vodi in
usmerja v nadgradnjo ter motivira za vseživljenjsko učenje.

doc. dr. Igor Karnjuš, mag. zdr. nege,
predstojnik Katedre za zdravstveno nego,
prodekan za kakovost za področje zdravstvene nege
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