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Temeljna naloga medicinske sestre je krepitev 
zdravja, preprecevanje bolezni, obnavljanje 
zdravja ter lajšanje trpljenja. Z zdravstveno 

nego so nelocljivo povezane èlovekove pravice 
še posebej pravica do življenja in spoštovanja 

èlovekovega dostojanstva.

(ICN, Kodeks etike)
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Šolski center Novo mesto
Srednja zdravstvena in kemijska šola

Šolski center 
Novo mesto
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto
tel.:  07/39 32 100
faks: 07/39 32 124
www.sc-nm.com



Zdravstvena nega Srednja zdravstvena in kemijska šola Zdravstvena nega

NA POTI DO POKLICA 

PRAVILNA IZBIRA SREDNJE ŠOLE: 

SREDNJA MEDICINSKA 
SESTRA/SREDNJI ZDRAVSTVENIK

Pri odloèitvi za nadaljnje šolanje naj 
bodoèega dijaka odlikujejo 
osebnostne lastnosti, kot so:

 
je zahteven poklic, zato vabimo na 
našo šolo devetošolce, ki:
§imajo radi delo z ljudmi,
§imajo visoko stopnjo etiène in   
moralne zavesti,
§imajo smisel za odgovornost, 
urejenost, red in disciplino,
§so toèni in natanèni.

§poštenost,
§potrpežljivost,
§zanesljivost,
§korekten odnos do soèloveka,
§osebnostna vedrina,
§optimizem in
§komunikativnost.

POUK POTEKA:

ZAKLJUÈEK ŠOLANJA

§v uèilnicah,
§v specializiranih uèilnicah 
(zdravstvena nega, tuji jezik, 
biologija, kemija ...),
§ v bolnišnici,
§ na praktiènem usposabljanju pri 
delodajalcu.

Poklicna matura obsega:
obvezni del:

§  pisni in ustni izpit iz slovenšèine,
§  pisni in ustni izpit iz zdravstvene 
nege.

izbirni del:
§pisni in ustni izpit iz tujega jezika 
ali matematike,
§storitev in zagovor.

Po opravljeni  se 
dijaki:

bolnišnicah, zdravstvenih domovih, 
zdravilišèih, domovih starejših obèanov, 
socialnih zavodih;

§na višjih strokovnih šolah;
§na visokih strokovnih šolah v smeri 
zdravstva (zdravstvena nega, babištvo, 
ortopedska tehnika, delovna terapija, 
fizioterapija, sanitarno inženirstvo, 
radiologija);
§na ostalih visokošolskih strokovnih 
programih (predšolska vzgoja, kemijska 
tehnologija, varstvo pri delu in požarno 
varstvo, športno treniranje, visoka 
poslovna šola, varstvoslovje ...)
§za pridobitev univerzitetne 
izobrazbe:

po opravljeni poklicni maturi in
          dodatnem petem maturitetnem
          predmetu, ki je doloèen s
          študijskim programom univerze,

èe se vkljuèijo v enoletni
          maturitetni teèaj in opravijo sploš-
          no maturo.

 POKLICNI MATURI

1. zaposlijo v: 

2. nadaljujejo izobraževanje:
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