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1. UVOD 

 

Vsak novo zaposleni v zdravstveni negi ima možnost internega usposabljanja za delo s stanovalci. Z 
usposabljanjem želimo novo zaposlenemu zagotoviti ustrezno znanje, ki ga potrebuje za svoje delo, povečati 
kakovost dela v zdravstveni negi, povečati varnost zaposlenih in stanovalcev, izboljšati kakovost življenja 
stanovalcem in stanovalcem zagotoviti varno obravnavo v naši ustanovi. 
 

 

2. ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA 

 

Usposabljanje za bolničarja negovalca traja 1 mesec v skladu s poskusno dobo. 

Usposabljanje za tehnika zdravstvene nege traja 2 mesec v skladu s poskusno dobo 

Usposabljanje za diplomirano medicinsko sestro traja 4 mesece v skladu s poskusno dobo 

 

V tem času zaposleni dela skupaj z izkušenim zaposlenim, da pridobi vse potrebne informacije, se seznani z 
navodili za delo, standardi, protokoli,… Seznani se ga s prostorsko ureditvijo, načinom delom, kje se 
nahajajo pripomočki za delo, potekom dela in vsem ostalim kar potrebuje za delo.  

 

Ob koncu usposabljanja se vodja ZNO sestane z novo zaposlenim in zaposlenim, ki je novo zaposlenega 

uvajal, da se pogovorijo o samem usposabljanju, občutkih, načrti za prihodnosti in  predlogih, pripombah, ki 
so se porodila v tem času. o vsebini sestanka se zapiše zapisnik. 
 

 

3. OBVEZNE VSEBINE, S KATERIMI SEZNANIMO NOVO ZAPOSLENEGA 

 

V času usposabljanja novo zaposlenega, se zaposlenega seznani z vsebinami, ki jih nujno potrebuje za delo v 
Domu upokojencev dr. Franceta Berglja. 

 

1. Higiena in razkuževanje rok – Maja Oblak, Vodja ZNO 

2. Preprečevanje prenosa okužb - Maja Oblak, Vodja ZNO 

3. Preventiva RZP – Sedina Velić, timski vodja 

4. Preprečevanje padcev – Marija Trček, timski vodja in vodja kakovosti 
5. Kakovost bivanja v DFBJ – Marija Trček, timski vodja in vodja kakovosti 
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