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Tehnik zdravstvene nege se nauči 
izvajati zdravstveno nego pacienta v 
vseh življenjskih obdobjih in okoljih ter 
usvoji naloge s področja prve in nujne 
medicinske pomoči.

Po opravljeni poklicni maturi se 
zaposli v:
• bolnišnicah,
• zdravstvenih domovih,
• specialističnih ambulantah,
• zdraviliščih,
• domovih starejših občanov,
• socialnih zavodih,
• zavodih za rehabilitacijo,
• zavodih za izobraževanje otrok in 

mladostnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju;

nadaljuje izobraževanje na:
• višjih strokovnih šolah,
• visokih strokovnih šolah,
• nekaterih univerzitetnih študijih (z 

opravljenim predmetom splošne 
mature ali maturitetnim tečajem).

Bolničar-negovalec osvoji nudenje 
pomoči stanovalcem in oskrbovancem 
v socialnovarstvenih ustanovah, nudi 
pomoč in oskrbo na domu ter pomoč 
pri gibanju onemoglih in invalidnih 
oskrbovancev. 

Po opravljenem zaključnem izpitu se 
zaposli v:
• socialno varstvenih ustanovah, kot so 

domovi starejših občanov ali zavodi 
za osebe s posebnimi potrebami,

• ustanovah, ki izvajajo nego na domu,
• zdraviliščih, zavodih za rehabilitacijo;

nadaljuje izobraževanje:
• v programu zdravstvena nega − 

poklicno-tehniškega izobraževanja 
za poklic tehnik zdravstvene nege, ki 
traja 2 leti.

Vpišejo se lahko dijaki, ki zaključijo 
program bolničar-negovalec. Po 
zaključku šolanja (3 + 2) pridobijo 
srednjo strokovno izobrazbo in s tem 
enake kompetence kot dijaki štiriletnega 
strokovnega programa.

Po opravljeni poklicni maturi se 
zaposlijo v:
• bolnišnicah,
• zdravstvenih domovih,
• zdraviliščih,
• domovih starejših občanov,
• socialnih zavodih,
• v negi na domu;

nadaljujejo izobraževanje na:
• višjih strokovnih šolah,
• visokih strokovnih šolah,
• nekaterih univerzitetnih študijih (z 

opravljenim predmetom splošne 
mature ali maturitetnim tečajem).

Dijaki se naučijo sestaviti laboratorijske 
aparature, pregledati in popisati 
kemikalije, pripraviti reagente in 
raztopine različnih koncentracij, 
analitičnih tehnik in tehnoloških 
postopkov v industriji, kontrole 
kakovosti končnih izdelkov ter pakiranja 
le-teh.

Po opravljeni poklicni maturi se 
zaposlijo v:
• proizvodnih obratih industrije,
• v analitskih, kontrolnih in razvojnih 

laboratorijih,
• v laboratorijih znanstveno-

raziskovalnih organizacij,
• v laboratorijih drugih industrijskih 

panog (strojništvo, metalurgija, 
usnjarstvo, papirništvo, gradbeništvo, 
elektrotehnika, zdravstvo, šolstvo ...);

nadaljujejo izobraževanje na:
• višjih strokovnih šolah,
• visokih strokovnih šolah,
• nekaterih univerzitetnih študijih (z 

opravljenim predmetom splošne 
mature ali maturitetnim tečajem).

Dijaki se naučijo priprave čajev in 
zdravilnih raztopin, izdelave krem, mazil 
in sirupov, tehtanja snovi, pakiranja in 
pravilnega označevanja farmacevtskih 
izdelkov ter izdaje zdravil brez recepta, 
medicinskih pripomočkov, izdelkov za 
nego in varovanje zdravja ter svetovanja 
za njihovo pravilno uporabo.

Po opravljeni poklicni maturi se 
zaposlijo v:
• lekarnah,
• specializiranih prodajalnah, 

s farmacevtskimi izdelki in z 
medicinskimi pripomočki,

• farmacevtski ali kozmetični industriji,
• analiznih, kontrolnih in razvojnih 

laboratorijih,
• veledrogerijah, kjer skrbijo za oskrbo 

lekarn, specializiranih prodajaln in 
zdravstvenih zavodov z zdravili;

nadaljujejo izobraževanje na:
• višjih strokovnih šolah,
• visokih strokovnih šolah,
• nekaterih univerzitetnih študijih (z 

opravljenim predmetom splošne 
mature ali maturitetnim tečajem).

Dijaki se naučijo organizacije dela 
v kozmetičnem salonu, priprave 
kozmetičnih izdelkov in pripomočkov 
za posamezno storitev, priprave 
kozmetičnih aparatur, nege obraza, 
telesa, naravne manikire, permanentnega 
lakiranja, estetske pedikure, klasične 
masaže, ličenja in limfne drenaže obraza.

Po opravljeni poklicni maturi se 
zaposlijo v:
• kozmetičnih salonih,
• � tnes centrih, savnah, zdraviliščih,
• masažnih in pedikerskih salonih,
• gledališču in televiziji kot maskerji,
• veledrogerijah in parfumerijah 

kot demonstratorji kozmetičnih 
preparatov,

• dermatoloških ambulantah in 
ambulantah za plastično kirurgijo;

nadaljujejo izobraževanje:
• višjih strokovnih šolah,
• visokih strokovnih šolah,
• nekaterih univerzitetnih študijih (z 

opravljenim predmetom splošne 
mature ali maturitetnim tečajem).
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Ker omogoča 
dobro usklajevanje 
šolskih in obšolskih 
dejavnosti.

Ker daje 
poudarek stroki 
in praktičnemu 
pouku.

Ker daje več podlage 
za nadaljnji študij 
v smeri zdravstva, 
kemije, farmacije ali 
kozmetike.

Ker daje dobre 
zaposlitvene 
možnosti, saj 
izobražujemo za 
iskane poklice 
prihodnosti.
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