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IZPITNA POLA 1
Naloga Točke Rešitev

Dodatna navodila
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4, 2, 1, 3

Za pravilno zaporedje 1 točka.
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2, 4, 3, 1

Za pravilno zaporedje 1 točka.
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1



3, 1, 4, 2

Za pravilno zaporedje 1 točka.
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2, 4, 1, 3

Za pravilno zaporedje 1 točka.
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2, 1, 4, 3

Za pravilno zaporedje 1 točka.
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4, 3, 1, 2

Za pravilno zaporedje 1 točka.
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3, 2, 4, 1

Za pravilno zaporedje 1 točka.
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3, 4, 2, 1

Za pravilno zaporedje 1 točka.
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4, 1, 3, 2

Za pravilno zaporedje 1 točka.
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3. 4. 1. 2

Za pravilno zaporedje 1 točka.
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1



1, 3, 2

Za pravilno zaporedje 1 točka.
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1

dve od:

D



arterija na notranji strani nadlahti (arteria brachialis)



arterija v komolcu (arteria brachialis)


arterija v zapestju (arteria radialis)


arterija na zunanji strani zapestja (arteria ulnaris)
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3

dve od:

kadar je urinska vrečka napolnjena do 2/3

na vsakih osem ur

od 36–37 °C
Pogledamo identifikacijsko zapestnico na
pacientovi roki.
tri od:

kompresijska obveza

neposreden pritisk na krvaveče mesto

pritisk na področno arterijo med krvavečim
mestom in srcem

preveza uda z namenskim zažemkom
(Eschmarhova preveza)
tri od:

hipertenzija

edemi, hiter porast telesne teže

proteinurija

bruhanje

iskrenje pred očmi, motnje vida

bolečine v žlički in pod desnim rebrnim lokom

oligurija

krči …

0,5 ml zdravila


Skupno število točk IP 1: 30
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IZPITNA POLA 2
1. naloga
Naloga Točke Rešitev

1.1

1

1.2

1

1.3

2

Skupaj

4

tri od:

per os (skozi usta)

po nasogastrični sondi

po nasoduodenalni sondi

po gastrostomi

po jejunostomi
tri od:

identiteto pacienta

ustreznost hrane (diete)

temperaturo hrane

način hranjenja

stopnjo samooskrbe pacienta

če se hrani pacient v sedečem ali polsedečem
položaju ...
pet od:

koliko poje

kaj poje (katera hrana mu odgovarja)

koliko tekočine popije

ali ima apetit

ali ima težave pri grizenju, žvečenju hrane

ali ima spremenjen okus

ali odklanja/zavrača hrano

ali hrane ne prenaša/bruha

ali so značilne motnje požiranja

ali obstajajo gastrointestinalne težave

kako se počuti med hranjenjem in po njem

subjektivna ocena sitosti (je pacient sit, lačen)

čustveno razpoloženje pacienta (vznemirjenost,
žalost, zaspanost) …

Dodatna navodila

Upoštevamo vsako strokovno
sprejemljivo rešitev.

Za pet pravilnih rešitev 2 točki,
za štiri 1 točka.

2. naloga
Naloga Točke Rešitev

2.1

2

Dodatna navodila

dve od:
Upoštevamo vsako strokovno

Splošna anestezija je stanje začasne nezavesti, sprejemljivo rešitev.
ki jo neprekinjeno, natančno in skrbno
nadzoruje anesteziolog ob uporabi ustreznih
aparatur. Pacient ne čuti bolečine in ne
zaznava, kaj se z njim dogaja.

Lokalna anestezija je stanje, pri katerem
zdravnik vnese anestetik neposredno v
operativni predel. Pacient je pri zavesti, med
kirurškim posegom v anesteziranem predelu ne
čuti bolečine …
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2.2

Skupaj

2

5

pet od:

hipoksija

prenehanje dihanja

krvavitev iz rane

globoka venska tromboza, tromboflebitis

pljučna embolija

šok

okužba

pljučnica

atonija črevesja, pooperativni ileus

anurija

dehiscenca rane

bruhanje …

Za pet pravilnih rešitev 2 točki,
za štiri ali tri 1 točka.
Upoštevamo vsako strokovno
sprejemljivo rešitev.
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3. naloga
Naloga Točke Rešitev

3.1

1

3.2

1

3.3

2

Skupaj

4

tri od:

bris nosu

bris žrela

bris pazduhe

bris dimelj

bris perineja

bris rane
tri od:

sepsa

pljučnica

meningitis

vnetje srčnih zaklopk

okužba sečil

septični artritis

septični burzitis

osteomielitis
pet od:

higiena rok (umivanje in razkuževanje rok)

uporaba osebne varovalne opreme: rokavice,
predpasnik ali plašč, maska

kontaktna izolacija pacienta

uporabljamo pripomočke za enkratno uporabo

pripomočki za zdravstveno nego (merilnik
krvnega tlaka, termometer) se uporabljajo samo
za enega pacienta

pripomočke (umivalnik, vrč …) očistimo in
razkužimo takoj po uporabi

redno čistimo in razkužujemo pacientovo
okolico, površine in opremo

pripomočke prinašamo v bolniško sobo sproti
(ne delamo zalog)

omejimo obiske in obiskovalce poučimo o
ukrepih za preprečevanje okužbe

izvajanje dekolonizacije po naročilu zdravnika

upoštevamo pravila za varno odstranjevanje
ostrih predmetov v ustrezne zbiralnike …

Dodatna navodila

Za pet pravilnih rešitev 2 točki,
za štiri ali tri 1 točka.
Upoštevamo vsako strokovno
sprejemljivo rešitev.
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4. naloga
Naloga Točke Rešitev

4.1
4.2

1
2

4.3

1

Skupaj

4

Dodatna navodila

arteria brachialis
pet od:
Za pet pravilnih rešitev 2 točki,

Poskrbimo za varnost in ocenimo stanje
za štiri 1 točka.
pacienta.

Dvignemo roko in s prsti pritisnemo na arterijo
brahialis.

Naredimo kompresijsko obvezo (na krvaveče
mesto položimo sterilno gazo in trdo zvit povoj,
oboje ovijemo s povojem, da se krvavitev
zaustavi).

Pokličemo nujno medicinsko pomoč na številko
112.

Imobiliziramo poškodovano roko (namestimo jo
v ruto pestovalnico ali opornico).

Pacienta namestimo na hrbet (mu dvignemo
nogi za 30 cm).

Do prihoda reševalcev opazujemo pacienta, mu
merimo vitalne funkcije, preverimo uspešnost
namestitve kompresijske obveze.
tri od:

barvo uda (bled, pomodrel)

toploto uda (hladna, topla koža)

občutljivost uda (pacienta prosimo, da nas
stisne za roko, lahko navaja mravljinčenje)

krvni povratek (primeren, če je manjši od 2
sekund, podaljšan, če je več kot 3 sekunde)


5. naloga
Naloga Točke Rešitev

5.1

1

tri od:

Dodatna navodila

Za 1 točko morajo biti označena
tri vbodna mesta, od tega eno v
predelu trebuha, eno v predelu
stegna in eno v predelu nadlakti.
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5.2

1

5.3

1

5.4

1
4

Skupaj

7

tri od:

čisto

suho

nepoškodovano: brez odrgnin, znakov vnetja,
modric, brazgotin

brez izpuščajev

brez zatrdlin

brez kožnih znamenj

brez oteklin …
dve od:

Shranjujemo pri sobni temperaturi.

Ne sme biti izpostavljen neposredni sončni
svetlobi.

Ne sme biti v neposredni bližini grelnega telesa.

Shranjujemo ga v hladilniku, vendar ga pred
uporabo vzamemo iz hladilnika toliko prej, da
doseže sobno temperaturo.

Inzulinski peresnik označimo s pacientovimi
podatki.

Inzulinski peresnik shranjujemo brez injekcijske
igle.

manj od 4 mmol/l

6. naloga
Naloga Točke Rešitev

6.1

2

6.2

2

Skupaj

4

pet od:

razvade: kajenje, čezmerno pitje alkohola,
droge

arterijska hipertenzija

bolezni srca

povišana vrednost maščob in holesterola v krvi

sladkorna bolezen

debelost

telesna in duševna nedejavnost

stres

starost, spol

dednost …
štiri od:

Izberemo ustrezen pripomoček za inkontinenco.

Izvajamo poostreno anogenitalno nego.

Kožo v anogenitalnem predelu zaščitimo s
primerno kremo.

Opazujemo stanje kože v anogenitalnem
predelu.

Opazujemo izločanje in izločke.

Merimo bilanco tekočin.

Pacientu damo psihično podporo.

Dokumentiramo opažanja pri izločanju in
odvajanju, posebnosti in izvedene intervencije
zdravstvene nege …

Dodatna navodila

Za pet pravilnih rešitev 2 točki,
za štiri ali tri 1 točka.

Za štiri pravilne rešitve 2 točki,
za tri 1 točka.
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7. naloga
Naloga Točke Rešitev

7.1

2

7.2

1

Skupaj

3

Dodatna navodila

pet od:
Za pet pravilnih rešitev 2 točki,

Opravljamo stalen nadzor in varovanje otroka: za štiri ali tri 1 točka.
nikoli ga ne puščamo samega na tehtnici,
previjalni mizi v vozičku ...

Vedno zapremo ograjico otroške posteljice.

Poskrbimo, da ima otrok nedrsečo in varno
obutev.

Poskrbimo, da ima otrok oblačila primerne
dolžine in velikosti.

Zavarujemo dostop do stopnišča (varnostna
ograjica).

Tla naj bodo suha, nedrseča, brez ležečih
predmetov po tleh, navlake.

Otroka ne pustimo samega pri odprtem oknu,
okna zapremo z varnostnim zapiralom.

Preprečujemo padce pri kopanju z nadzorom in
pripomočki (nedrseča podloga, varnostni
stolček …).

V vozičku otroka pripnemo z varnostnim pasom,
v mirovanju morajo biti zavore vozička zavrte.

Pri vožnji otroka vedno pripnemo z varnostnim
pasom v avtomobilskem varnostnem sedežu …
tri od:

utopitev

opekline, oparine

zadušitev

zastrupitev

poškodba z električnim tokom

prometne nesreče …

8. naloga
Naloga Točke Rešitev

8.1

1

8.2

2

Skupaj

3

Dodatna navodila

tri od:

pekoča bolečina v žrelu in pri požiranju

pordelo žrelo, gnojne obloge

vročina

povečane in boleče vratne bezgavke

glavobol

bruhanje, slabost

bolečina v ušesih ali trebuhu
štiri od:
Za štiri pravilne rešitve 2 točki,

dajanje zdravil po naročilu zdravnika (antibiotiki) za tri 1 točka.

zniževanje povišane telesne temperature

zadosten vnos tekočine, topli napitki

lahko prebavljiva, vitaminsko in kalorično
bogata ter mehka hrana

otroka hranimo strpno in počasi

merjenje vitalnih funkcij

počitek in mirovanje otroka

higiena rok in ustne votline pri otroku …

Skupno število točk IP 2: 30

