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Zbornica zdravstvene nege Slovenije
je dne 22.9.93 poslala Ministrstvu za
zdravstvo vlogo za amandma k Zakonu o
zdravstveni dejavnosti z naslednjo vsebino:

Medicinske sestre in zdravstveni
tehniki smo že pred sprejemom Zakona o
zdravstveni dejavnosti predlagali, da se v
novi zdravstveni zakonodaji uzakoni tudi
Zbornica zdravstvene nege Slovenije in da
smo zaradi nalog, ki smo si jih zastavili in
jih tudi uspešno izvajamo, upravičeni do
jasnega zakonsko določenega poimenovanja
ustrezne zbornice, to je Zbornice
zdravstvene nege Slovenije, enako kot ste
zakonsko določeni Zdravniška zbornica
Slovenije in Lekarniška zbornica.

Zato smo po sprejemu Zakona c
zdravstveni dejavnosti medicinske sestre ir
zdravstveni tehniki delovali skladno 2
določbo 87. člena citiranega zakona ir
ustanovili Zbornico zdravstvene nege
Slovenije, ki je stanovska organizacija
medicinskih sester in zdravstvenih tehniko\
Slovenije in je že tudi ustrezno registrirana
ima veliko število članov ter je že tud
sprejela večino potrebnih splošnih aktov za
svoje delovanje. O vsem tem smo sprot
obveščali tudi pristojno ministrstvo ir
Odbor za zdravstvo pri skupščini Republike
Slovenije. Po poldrugem letu praktičnega
delovanja zbornice ugotavljamo, da
zbornica zaradi izpada v zakonodajnem
besedilu ne more ustrezno izvajati svojih
nalog in zastopati svoje vloge, zaradi katere
je bila ustanovljena.

Prepričani smo, daje dosedanje delo
v Zbornici zdravstvene nege Slovenije
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potrdilo ne le nujnost njenega obstoja, pač pa tudi upravičenost, da se
enako kot zdravniška in lekarniška zbornica tudi Zbornica zdravstvene
nege Slovenije kot taka določi v spremembah in dopolnitvah citiranega
zakona in tako pridobi enak status kot omenjeni drugi dve zbornici in s
tem javna pooblastila.

Zato je predlog Zbornice zdravstvene nege Slovenije, da se za 85.
členom Zakona o zdravstveni dejavnosti doda nov člen, ki naj se glasi:

"Zdravstveni delavci, ki opravljajo dejavnost zdravstvene nege in
delajo neposredno z varovanci, se obvezno združujejo v Zbornico
zdravstvene nege Slovenije, ki ima naslednje naloge:

1. Sprejme Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov, kije usklajen s kodeksom medicinske deontologije, preverja
ravnanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in ukrepa v zvezi
s kršenjem kodeksa.

2. Daje, podaljšuje in odvzema dovoljenja za samostojno izvajanje
dela medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.

3. Načrtuje, spremlja in nadzoruje permanentno strokovno
izpopolnjevanje, dodiplomski in podiplomski študij svojih članov s
preverjanjem usposobljenosti.

4. Izvaja strokovni nadzor zdravstvene nege.
5. Skrbi za skladen razvoj stroke zdravstvene nege.
6. Sodeluje pri pripravi zakonov, planskih dokumentov, kadrovskih

načrtov, kolektivnih pogodb in drugih predpisov z vidika zdravstvene
nege v zdravstvu.

7. Soodloča pri določanju izhodišč za sklepanje pogodb z Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

8. Skrbi za pravno zaščito medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov.

9. Izvaja strokovni nadzor nad pripravništvom v skladu s svojimi
nalogami in pristojnostmi in ščiti interese pripravnikov.

10. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
Naloge iz 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka tega člena opravlja

Zbornica zdravstvene nege Slovenije kot javna pooblastila. Naloge, ki
jih opravlja Zbornica zdravstvene nege Slovenije kot javna pooblastila,
se financirajo iz sredstev republiškega proračuna.

Za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena zbornica
vodi register medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.

Zbornica zdravstvene nege Slovenije sprejme statut, h kateremu
da soglasje vlada Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na javna
pooblastila.
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Zbornica je javna oseba.
Glede na vnos 85. člena v Zakon o zdravstveni dejavnosti

predlagamo ustrezno spremembo oziroma dopolnitve naslednjih členov:
- člen 67:
doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Dovoljenje za samostojno delo medicinski sestri oziroma

zdravstvenemu tehniku izda Zbornica zdravstvene nege Slovenije."
- člen 68:
se dopolni za besedami pred financiranje se doda besedilo:"ter

medicinske sestre z višjo oziroma visoko izobrazbo".
- člen 69:
analogno dodati "ter medicinske sestre z višjo in visoko izobrazbo".

Predsednica Zbornice
zdravstvene nege Slovenije
Nana Domajnko,
v. m. s., dipl. org. dela

POSPEŠEVANJE ZDRAVJA V SLOVENIJI
Svetovna zdravstvena organizacija je leta 1978 na konferenci o

primarnem zdravstvenem varstvu vAlma -Ati sprejela strateško razvojni
dokument reorientacije zdravstva, s katerim je želela doseči osnovni
cilj " Zdravje za vse do leta 2000". Na konferenci je bila sprejeta tudi
nova defenicija zdravja, ki pravi, daje zdravje stanje popolnega fizičnega,
psihičnega in socialnega blagostanja, in ne le odsotnost bolezni. Skrb
za zdravje je bilo deklarirano kot človekova dolžnost in ne le njegova
pravica. Odgovornost za zdravje prebivalstva ni več zgolj stvar zdravstva,
marveč je porazdeljena med posameznike, ki so dolžni aktivno skrbeti
za svoje zdravje, ter med vse sektorje družbe, ki bistveno vplivajo na
zdravje prebivalstva.

Izhajajoč iz teh novih razvojnih konceptov, so posamezne države
začele preusmerjati razvoj zdravstva od skrbi za bolezen in bolne k
večji skrbi za zdravje, in sicer v obliki spreminjanja samega zdravstva
in v obliki uvajanja nacionalne politike pospeševanja zdravja.

Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje pospeševanje
zdravja kot proces, ki omogoča posameznikom in skupnostim, da
povečajo svoj nadzor nad dejavniki zdravja, oziroma da vplivajo na
izboljšanje svojega zdravja in zdravja skupnosti.
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Da bi dosegli stanje maksimalnega možnega telesnega, duševnega
in socialnega blagostanja, morajo tako posamezniki kot skupnost imeti
možnost da spoznajo in uvidijo svoje lastne sposobnosti ter vrednosti,da
zadovoljujejo svoje potrebe in se prilagajajo ter spreminjajo v skladu z
okoljem, katerega deli so. Zato je zdravje njihovo sredstvo za vsakdanje
življenje in ne cilj sam po sebi. Je pozitiven koncept, ki izpostavlja pomen
posameznikovih osebnih in družbenih potencialov in telesnih
sposobnosti.

Da bi uspešno sledili ciljem in usmeritvam Svetovne zdravstvene
organizacije, je bilo v letošnjem letu ustanovljeno Društvo za promocijo
in vzgojo za zdravje Slovenije. Osnovni cilj društva je vzpodbujati razvoj
in promocijo vzgoje za zdravje. Ta cilj uresničuje tako, da:

- sodeluje z društvenimi in drugimi organizacijami doma in v tujini,
ki imajo podobne namene in cilje,

- je član Mednarodne zveze za promocijo in vzgojo za zdravje,
- sodeluje s pristojnimi institucijami pri sprejemanju zakonodaje

s tega področja ter opozarja na probleme, s katerimi se srečuje pri svojem
delu,

- seznanja širšo javnost tako, da zalaga in izdaja literaturo s
področja delovanja ter organizira tiskovno konferenco, okroglo mizo in
podobno,

- sodeluje pri raziskavah in spremlja novosti, metode in tehnike s
področja vzgoje in promocije za zdravje doma in v tujini,

- podpira, sodeluje in svetuje pri predstavitvi zdravja posameznika,
skupine in družbe kot celote,

- soustvarja in sodeluje pri oblikovanju pozitivnih navad v zvezi z
zdravjem in zdravim načinom življenja,

- za svoje člane organizira strokovna izpopolnjevanja, za širšo
javnost pa organizira razstave, predavanja, javne prireditve na temo
zdravje.

Za predsednico društva je bila izvoljena Viktorija Rehar, višja
medicinska sestra, kije sicer regijska referentka za zdravstveno vzgojo
na Zavodu za zdravstveno varstvo v Celju/Sedež društva je v Celju na
Srednji zdravstveni šoli (Ipavčeva 10), kjer tudi dobite vse potrebne
dodatne informacije.

Članstvo v društvu je prostovoljno, zato vabijo vse tiste, ki se
identificirajo s cilji društva in želijo sodelovati, da postanejo njihovi
člani.

Podpredsednica ZZN
Bojana Filej
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Srečanje predstavnikov Zbornice
zdravstvene nege in Zdravniške zbornice

V četrtek, 22.10.1993, smo se v prostorih Zdravniške zbornice v
Ljubljani, na Dalmatinovi 10, srečali predstavniki dveh največjih zbornic
na področju zdravstva. Pobudo za to srečanje smo medicinske sestre
izrazile na prvem srečanju s predsednikom zdravniške zbornice, prim.dr.
Kurtom Kanclerjem 30. 3. 1993 v Mariboru.

Zbornico zdravstvene nege so zastopale predsednica Nana
Domajnko, podpredsednica Bojana Filej in sekretarka Petra Kersnič,
Zdravniško zbornico pa so zastopali na začetku njen predsednik prim.
dr. Kurt Kancler in člani prim. dr. Janez Zajc, dr. France Cukjati -
generalni sekretar, dipl. iur. Anica Klemenčič; do zaključka sestanka
so se razpravam pridružili člani izvršnega odbora, ki imajo na ta dan
sicer svoje redne sestanke.

V uvodnih besedah sta predsednika poudarila, da na področju
našega poklicnega dela obstajajo številna skupna vprašanja, na osnovi
katerih bi kazalo združiti interese ter za oblikovanje in vodenje
zdravstvene politike izoblikovati skupna stališča.

Predsednica Zbornice zdravstvene nege, Nana Domajnko, je
posebej opisala probleme, ki nastajajo zato, ker Zbornica za področje
zdravstvene nege kljub prizadevanjem ni dobila svojega mesta v novi
zdravstveni zakonodaji. Prizadevanja za ustrezno mesto Zbornice
zdravstvene nege v zdravstveni zakonodaji in s tem odpravljanje
problemov, ki jih ima Zbornica zato, ker nima javnih pooblastil, se
nadaljujejo. K obstoječi zakonodaji za področje zdravstvene dejavnosti
je vložen predlog oziroma amandma, s katerim želimo profesijo
zdravstvene nege postaviti na ustrezno mesto in stroki omogočiti razvoj
in strokovni nadzor - je v predstavitvi številnih aktivnosti Zbornice
pojasnila Nana Domajnko.

Predstavnice Zbornice zdravstvene nege so posebej spregovorile o
nedvomno pomembni nalogi na področju razmejitve dela v celotnem
zdravstvenem timu, še posebej med profili, ki opravljajo zdravstveno
nego. Z načrtovanim delom se želimo medicinske sestre vrniti k tistim
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opravilom, ki jih opredeljuje zdravstvena nega in ki so usmerjena
predvsem k bolniku oziroma varovancu.

Vsi pristojni so se strinjali, da so skupne točke obravnave za
sodelovanje na številnih področjih, kot so: zasebništvo na področju
zdravstva, uveljavljanje pogojev dela, sistem nagrajevanja, odnosi z in
do Zavoda za zavarovalništvo Slovenije, strokovni nadzor, kadrovska
zasedba in pomanjkanje nekaterih profilov ter še drugi aktualni
problemi.

Pri obravnavi problematike stresa, ki izhaja iz specifičnih pogojev
dela v zdravstvu, so bili vsi navzoči enakega mnenja, in sicer, dajavnost
ne priznava specifičnosti poklicev v zdravstvu. Zaradi specifičnosti, kot
so dežurstvo, nadurno delo, težki delovni pogoji, neustrezno
nagrajevanje, pomanjkanje kadrov in še drugih dejavnikov, bi bile
potrebne določene aktivnosti, s katerimi bi dosegli vrednotenje tega in
upoštevanje specifičnosti pri pokojninskih pogojih.

Razprava seje odvijala tudi okoli najaktualnejših problemov glede
zakona o plačah, ki omejujejo družbene dejavnosti, o napovedani stavki
članov zdravniškega sindikata in o napetih odnosih znotraj zdravstvenih
timov v nekaterih zdravstvenih zavodih.

Po uro in pol dolgem pogovoru smo se predstavniki obeh zbornic
razšli. Predstavnice Zbornice zdravstvene nege smo imele občutek, da
ugotovitve niso sporne, da obstajajo potrebe po sodelovanju in da imajo
številni interesi skupne cilje.

Petra Kersnič,
sekretarka ZZN

ŠPORTNE IGRE ZDRAVEGA DIHA
ALI RAKITNA 93

Kdo ve, koliko spominov na lepe trenutke hrani v svojem srcu
vsak otrok, ki kot astmatik pride na klimatsko zdravljenje v vasico "sredi
krimskih gozdov", kot radi poimenujejo Rakitno uvodničarji v svojih
zapisih. Vsi mali astmatiki se radi vračajo v kraj, kjer jih čaka prijazen
sprejem, kjer je pri delu v ospredju strokovnost, kjer poteka šola o
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astmi, kjer jih obiščejo razni kulturni animatorji, glasbene skupine,
telovadni učitelj in drugi.

Ljubezen in delo, ki ga razdajamo svojim varovancem, bogatita
tudi nas delavce Mladinskega Klimatskega zdravilišča (MKZ). Tako nas
še bolj obvladuje želja po vse večji pomoči otroku, v čigar zavesti so
skoraj vedno prisotni: pršilka ventolina, vrednost PEF-a ali morda nekaj,
na kar še ne pozna odgovora.

Potem, ko so slovenski otroci - astmatiki uspešno promovirali
našo mlado državo Slovenijo na 4. evropskih športnih igrah astmatikov
v Montpellieru v Franciji junija 1991 (7 medalj), seje misel porodila kar
sama: organizirati podobno prireditev na Rakitni za slovenske otroke.

Letos spomladi so tako stekle prve priprave ob sodelovanju vodstva
MKZ z Društvom pljučnih bolnikov, Univerzitetno pediatrično kliniko,
Fakulteto za telesno kulturo in z nekaterimi otroškimi dispanzerji po
Sloveniji. Vsa pisana druščina, ki seje zbrala konec avgusta v MKZ na
igrah na Rakitni (pokroviteljicaje bila g. Štefka Kučan) je potrdila, daje
bila odločitev pravilna: 30 mladih tekmovalcev starih od 9 do 14 let je
dokazalo, da kljub astmi zmorejo naporen tek, spretno vozijo s kolesom,
odlično rokujejo z namiznoteniškim loparjem, se dobro znajdejo pred
odbojkarsko mrežo in še kje... Ob tem pa so ti mladi tekmovalci ugotovili,
da so vse te napore zmogli brez ventolina, ki jim pomeni sinonim za
astmo. Na "igrah zdravega diha" so sami spoznali, da so ure telesne
vzgoje v šoli primerne tudi za njih. S tem je bil namen organizatorjev
iger dosežen, za kar je zvedela tudi javnost prek medijev.

Športne igre so trajale tri dni. Nekako v senci tega tridnevnega
športnega utripa je potekalo delo medicinskih sester, ki so ob zdravniški
ekipi nenehno spremljale počutje tekmovalcev, jim večkrat dnevno
testirale pljučne funkcije, bile vedno v pripravljenosti in tako nesebično
pomagale k skupnemu uspehu. Naj tudi zanje velja pohvala na tem
mestu.

Prve športne igre astmatikov so minile. Tekmovalce in ostale
udeležence povezuje prijateljstvo in up jim daje naša obljuba, da bodo
igre tradicionalne. V tem jesenskem času pa je naša skrb namenjena
predšolarjem. Naj jutranji žarek, ki prvi prebije Rakiško planoto, najprej
poišče te male astmatike, da čim bolj zdravo zadihajo v novo jutro.

Jože Matjašec, višji medicinski tehnik
Mladinsko klimatsko zdravilišče
Rakitna
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Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Maribor je
letos 12. maja, ob praznovanju mednarodnega dneva medicinskih sester,
imelo volilno skupščino. Izvoljene so bile nove članice izvršilnega odbora:

Ljuba LEDNIK - Splošna bolnišnica Maribor
Martina FORJAN - Splošna bolnišnica Maribor
Erika RAZBORŠEK - Splošna bolnišnica Maribor
MetkaRAZMAN - Splošna bolnišnica Maribor - blagajničarka
Jelka ČERNIVEC - Splošna bolnišnica Maribor
Vikica ŠTIGLIC - Splošna bolnišnica Maribor
Danica ŽELEZNIK - Splošna bolnišnica Maribor
Ivica BRUMEC - Splošna bolnišnica Maribor
Milica LAHE - Zdravstveni dom Maribor - predsednica
Irena TOPOLOVEC - Zdravstveni dom Maribor - poodpredsednic
Jožica ŠURAN - Zdravstveni dom Maribor - tajnica
Mira POPOVIČ - Zdravstveni dom Maribor
Zdenka MAKARI - Zdravstveni dom Maribor
Sonja CERGOLJ - Zdravstveni dom Maribor
Zdenka POLJANEC - Zdravstveno varstvo Lenart
Boža LEVSTIK - Zdravstveno varstvo Slovenska Bistrica
Majda JERETIN - Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Karolina HORVAT - Otroški dom Maribor
Branka MEGLIČ - Železniški zdravstveni dom Maribor
Sonja TOMIČ - Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec
Jožica DROZG - Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor
Saška LJUBEJ - Vzgojnovarstvena organizacija J. Flander
Boža MASTINŠEK - Zdravstvena šola J. Polak
Novo izvoljena predsednicaje predstavila vizijo delovanja in razvoja

Društva v prihodnjem obdobju. Najpomembnejše naloge bodo:
- aktivna skrb za razvoj stroke zdravstvene nege ter za

kontinuirano strokovno izpopolnjevanje medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov (klinični večeri);

- pridobivanje novih članov Društva;
- prizadevanje za humanizacijo odnosov med medicinskimi

sestrami in zdravstvenimi tehniki ter varovanci;
- v sodelovanju z zdravniškim društvom doseči dobre medsebojne

odnose v zdravstvenem timu ter usklajeno in korektno timsko delovanje,
ki seje v zadnjem času vidno poslabšalo in zaostrilo;

- redno sodelovanje s Kolaborativnim centrom Svetovne
zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno nego ter sledenje
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strokovnim usmeritvam Svetovne zdravstvene organizacije in
vzpodbujanje razvoja stroke;

- ponovno oživljanje delovanja aktiva upokojenih medicinskih
sester.

Člani novo izvoljenega izvršilnega odbora se zavedamo, da nas
čaka težka naloga. Društvo je s prejšnjim vodstvom prehodilo izredno
dinamično in plodno obdobje, saj so člani našega Društva aktivno
sodelovali pri ustanavljanju Zbornice zdravstvene nege Slovenije in
ustanovitvi Višje zdravstvene šole v Mariboru. Društvo bo tudi naprej
delovalo usklajeno z usmeritvami Zbornice zdravstvene nege Slovenije,
predvsem pa si bo prizadevalo doseči ustrezen položaj medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov v družbi ter ustrezen položaj profesije v sistemu
zdravstvenega varstva, kakor tudi za vključitev čim večjega števila
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v Društvo in Zbornico.
Prepričana sem, da bomo povezani v svoji stanovski organizaciji dosegli
vse zastavljene cilje.

Prejšnjim članom izvršilnega odbora se zahvaljujem za njihovo
uspešno delo, še zlasti Vlasti Mlekuž, kije deset let prizadevno opravljala
delo tajnice, kakor tudi Bojani Filej, kije šest let vodila Društvo kot
predsednica.

Predsednica Društva
Milica Lahe

SEKCIJA KIRURŠKIH MEDICINSKIH SESTER
SLOVENJ GRADEC

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki sekcije kirurških
medicinskih sester smo se 7. in 8. 10. 1993 zbrali v Slovenj Gradcu.
Srečanje je bilo zanimivo tako strokovno kot kulturno. V kulturnem
programu so nastopili mladi iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu z recitalom,
posvečenim medicinskim sestram, ki gaje napisal gospod Vlado Bizant.

Kam hitiš, kam se ti tako mudi?
Tako pomislimo, ko mimo nas zdrvi avto. Vse hiti, da bi ujelo

življenje. En sam nepreviden ttenutek, tresk in zopet novo hitenje -
zavijanje sirene drvečega rešilca, mrzlični tek tistih, ki bodo reševali
življenje. To je mimo, služba je mimo, hitro po otroka v vrtec, kosilo, ali
imajo otroci naloge narejene, pa v glasbeno šolo, na tenis, k nemščini...
Večerja in zopetje šel en dan v pozabo. In to dan, ko smo vsaj normalno
bili v službi, ko ni bilo treba dežurati ponoči... Življenje hiti dalje. Res
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smo samo ujetniki življenja. Mora biti ravno tako, kot je? Pesniki in
pesnice razmišljajo drugače:

Francka Torkar
TEKMA

Kam hitiš,
da v dirkah vso lepoto zamudiš?
Postoj, poglej, odsev jesenske zarje,
poglej v nebo, ki modro je kot morje.
Kam hitiš?
Človek, za kaj se boriš?
Zakaj ne občuduješ več oblakov,
zakaj mirnih nimaš več korakov?
Kam hitiš?
Mar nečesa se bojiš?
Postoj, poslušaj srca utrip,
pri prijatelju ustavi se za hip.
Kam hitiš?
Saj veš, da njej ne ubežiš,
vzemi si čas, o življenju premišljuj,
malo tihe sreče zase snuj.
To je bil samo odlomek iz recitala.
Za strokovni del pa smo izbrale naslednje teme: Endoskopsko -

diagnostični in terapevtski posegi v kirurgiji.
Priprava bolnika na operacijo debelega črevesa in zdravstvena

nega po operaciji.
Sistemska oskrba kronične rane.
Kirurška rana.
Vloga medicinske sestre na splošni kirurgiji v bolnišnici Slovenj

Gradec.
Strokovni del srečanja je potekal za okroglo mizo, poudarek je bil

na delu medicinske sestre. Po končanem seminarju smo si ogledale
bolnišnico in se v upanju, da se kmalu spet srečamo, razšle.

Milena Levstik
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STROKOVNO PREDAVANJE:
SOCIOTERAPEVTSKA DEJAVNOST V
PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI BEGUNJE
Psihiatrična bolnišnica Begunje je v četrtek 21. 10. 1993 gostila

zdravstvene delavce gorenjske regije. V graščini, katere poreklo sega v
14. stoletje, smo se zbrali člani Društva medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Gorenjske na strokovnem predavanju.

Letošnje leto je za Psihiatrično bolnišnico Begunje jubilejno.
Praznujejo namreč 40-letnico obstoja. Ob tej priložnosti so nas želeli
seznaniti z nekaterimi oblikami dela v bolnišnici.

Strokovnjaki Psihiatrične bolnišnice Begunje so nam predstavili
socioterapevtsko dejavnost. To je oblika skupinskega dela, pri kateri
poleg zdravnikov in medicinskih sester aktivno sodelujejo bolniki. Bolniki
se ob sprejemu v bolnišnico vključijo v skupino in sodelujejo v raznih
oblikah socioterapije, kot so: hišni parlament, terapevtska skupnost,
socioterapevtski klubi in različne vrste delovne terapije. Bolnike pri teh
aktivnostih družijo skupne težave in skupni cilji.

Namen vseh teh aktivnosti v okviru socioterapevtske dejavnosti
je čim kvalitetnejše življenje v družbi.

Predavanje je potekalo s predstavitvijo oddelkov.
Dr. Vladislava Stamos in višja medicinska sestra Jana Zupan sta

nam predstavili socioterapevtsko dejavnost na oddelku z bolnicami s
kronično shizofrenijo.

Dr. Andrej Žmitek in višja medicinska sestra Alenka Kerštajn sta
nam predstavila socioterapevtsko dejavnost na sprejemnem oddelku,
na katerega prihajajo bolniki, oboleli za manično depresivno psihozo in
shizofrenijo.

Oblika terapije, ki se imenuje plesno-gibalna terapija, je nova smer
v psihiatriji in je namenjena aktivaciji bolnika, sprostitvi, komunikaciji,
spoznavanju telesa in samospoštovanju. To obliko terapije sta nam
predstavili Rozika Špilak, višja medicinska sestra, in Marija Ribič -
Turk, višja delovna terapevtka.

Psihoterapevtsko delo s svojci shizofrenih bolnikov poteka pod
vodstvom dr. Andreja Žmitka in temelji na sistematičnem delu s starši;
sodelujeta zdravnik in psiholog.

Cilj socioterapevtskih metod pa je ponovna vzpostavitev vezi med
bolnikom in okolico.
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Posamezna predavanja so bila dopolnjena z videoposnetki,
strokovno srečanje pa smo zaključili z diskusijo v treh skupinah.

Poleg strokovnega dela pa so v Psihiatrični bolnišnici Begunje
poskrbeli tudi za prijeten družabni zaključek, za katerega se jm
zahvaljujemo.

Mateja Koprivnik
Zavod za zdravstveno varstvo
Kranj

Zbornica zdravstvene nege Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER BABIC
Ljubljana, Šlajmerjeva 3

Vabilo
Sekcija medicinskih sester babic Slovenije prireja strokovni semi¬

nar, ki bo v četrtek, 16. decembra 1993 ob 9. uri v predavalnici 1 v
Kliničnem centru Ljubljana.
Program:

9.00 Pozdrav predsednice Sekcije in gostov
9.15 dr. Tončka Završnik (Ginekološka klinika Ljubljana):

VODSTVO PORODA PO PREDHODNEM CARSKEM REZU
9.45 as. dr. Tanja Blejec (Ginekološka klinika Ljubljana);

VODSTVO PREDČASNIH PORODOV IN INDIKACIJE ZA
TRANSPORT IN UTERO V TERCIARNI CENTER

10.15 Dragica Zelinka, višja medicinska sestra, Lidija Žgur,
fizioterapevtka (Ginekološka klinika Ljubljana):
VPLIV INTENZIVNE NEGE NA NEDONOŠENEGA OZIROMA
PRIZADETEGA NOVOROJENCA

10.45 Razprava
ODMOR
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12.00 RAZPRAVA O SPECIALIZACIJI ZA MEDICINSKE SESTRE
BABICE IN NADOMEŠČANJU KADROVV PORODNIH SOBAH
SLOVENSKIH PORODNIŠNIC

14.00 KOSILO (jedilnica Kliničnega centra)
15.00 Po želji odhod v trgovski center INTERSPAR, veselo ogledovanje

predprazničnega vzdušja in nakupovanje novoletnih daril.
Seminar velja za strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev.
Kotizacijo v višini 2.500,00 SIT lahko poravnate ob prihodu na

seminar ali nakažete na žiro račun Zbornice zdravstvene nege 50101-
678-48641 z oznako: Za Sekcijo medicinskih sester babic.

Predsednica Sekcije:
Marjana Drčar
Predsednica Zbornice zdravstvene nege:
Nana Domajnko

Zbornica zdravstvene nege Slovenuje
OFTALMOLOŠKA SEKCIJA
LJUBLJANA, Vidovdanska 9

Vabilo
Vabimo Vas na strokovni seminar, ki bo v petek, 19. 11. 1993 ob

10.00 uri v Kliničnem centru Ljubljana, Zaloška 7, predavalnica IV.
Program
- PREDSTAVITEV OTROŠKEGA ODDELKA IN DIAGNOSTIČNE
METODE NA UNIVERZITETNI OČESNI KLINIKI V LJUBLJANI
as. mag. Branka Štirn Kranjc, dr. med.
Sonja Šinkovec, višja medicinska sestra

- DIAGNOZA AMBLIOPIJ IN ŠKILJENJA
dr. Dragica Kosec
ODMOR

- TUMORJI V OTROŠKI OFTALMOLOGIJI
as. mag. Branka Štirn Kranjc, dr. med.
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- PRIPRAVA IN NEGA OTROKA ZA OPERATIVNE POSEGE
Sonja Šinkovec, višja medicinska sestra

- NARCISOIDNOST PRI OTROCIH
Darja Božeglav, vzgojiteljica

Kotizacija znaša 2.500,00 SIT.
Udeleženci jo lahko plačajo pred pričetkom seminarja ali na žiro

račun zbornice: 50101-678-48641 s pripisom "za Oftalmološko sekcijo".
Vljudno vabljeni!

Predsednica Oftalmološke sekcije:
Sonja Šinkovec
Predsednica zbornice:
Nana Domajnko

MEDICINSKE SESTRE DERMATOLOŠKE KLINIKE V LJUBLJANI

vabimo

kolegice na enodnevno strokovno izpopolnjevanje, ki bo 4. 12.
1993 v predavalnici Dermatološke klinike v Ljubljani, Zaloška 2.

Tema srečanje: Kronična venska insuficienca in njene posledice -
golenska razjeda.

Začetek ob 9.00 uri z uvodnim predavanjem as. dr. Boža Fakina.
Sledil bo praktični prikaz nege in sodobne terapije bolnikov s

patološkimi spremembami ožilja in posledičnimi stanji na spodnjih
okončinah, ki ga bo vodila višja medicinska sestra Justina Somrak.

Ob 12.30 uri skupno kosilo v restavraciji Kliničnega centra.
Ob 14.00 uri nadaljevanje programa s prikazom kompresijske

terapije - video film.
Ob 16.00 uri zaključek.
Obvestila:
Zaradi velikega zanimanja in prostorske stiske želimo dati prednost

pri udeležbi kolegicam, ki delajo v patronažni službi.
Prijave pošljite do 20. 11. 1993 na naslov: Meta Tošič,

Dermatološka klinika, Zaloška 2, Ljubljana.
Kotizacijo, ki znaša 2.500,00 SIT (vključeno kosilo), boste

udeleženke plačale uro pred pričetkom. Vse ostale informacije dobite
pri glavni medicinski sestri Dermatološke klinike Meti Tošič na tel. 13-
13-113 ali 13-13-123 ali 13-36-236 int. 41-43.
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INTERNATIONAL CONGRESS FOR LUNG CANCER
THE ATHENS HILTON HOTEL GREECE 22 - 26 JUNE 1994
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Organised by:
THE HELLENIC SOČIETY
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"Od staršev je odvisno več, kot si
predstavljajo"

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in Kanal A d.d.
sta izdala novo zdravstveno vzgojno videokaseto iz serije Za zdravje.

Naslov kasete je "Od staršev je odvisno več, kot si predstavljajo".
Avtorica besedila j e prof. dr. Martina Tomori. Videokaseta je namenjena
delu s starši v zvezi z zgodnjim preprečevanjem odvisnosti od drog.
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in Kanal A d.d. sta
izdala novo zdravstveno vzgojno videokaseto iz serije Za zdravje.

Naslov kasete je "Od staršev je odvisno več, kot si predstavljajo".
Avtorica besedila je prof. dr. Martina Tomori. Videokasetaje namenjena
delu s starši v zvezi z zgodnjim preprečevanjem odvisnosti od drog.

<©> * 0

ŽIVETI S STOMO
Bolniki s stomo so oktobra

letos dobili brošurico v
slovenskemjeziku, ki naj bi služila
kot vodič pri negi in oskrbi
posameznih vrst stom, to je
kolostome, ileostome in urostome.
Avtorica je Darinka Klemenc (višja
medicinska sestra, ena od petih
diplomantk, ki so lani končale
prvo šolo stomaterapije v
Kliničnem centru v Ljubljani in je
priznana od svetovnega združenja
enterostomalnih terapevtov -
WCET, pri nas pa kot
funkcionalno izobraževanje). AVTORICA; DARINKA KLEMENC
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Hermina Klun:
NOSEČNOST IN POROD

Državna založba Slovenije, Ljubljana 1992.
Zavoljo ljubezni
si se rodil, otrok moj.
Najbolj zaželen - zavoljo velikega pričakovanja.
Najboljši - zavoljo velikih želja.
Najlepši - zavoljo velike ljubezni.

Neža Maurer

PJERINA MOHAR:
TEMELJI MEDICINSKE ETIKE

IN DEONTOLOGIJE
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, Ljubljana 1993.
Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.
Bistvo je očem nevidno.

Antoine de Saint Exupeiy
Učbenik za srednje zdravstvene šole.

«
Prof. dr. Marko Kolenc:
PORODNIŠTVO

Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, Ljubljana 1993.

Prof. dr. Marko Kolenc:
GINEKOLOGIJA

Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, Ljubljana 1993.



Lekova paleta zdravil za samozdravljenje

Lekadol_
tablete_
(paracetamol)
analgetik, antipiretik

Operil', Operil?
kapljice
lokalni rinolitik za
odrasle in otroke

Fortalgin*+C
šumeče tablete
(acetilsalicilna kislina
z vitaminom C)
analgetik, antipiretik,
antiflogistik

antopar’
5% in 10%
gel_
gel proti
aknam

Fenalgin
tablete
(paracetamol,
acetilsalicilna
kislina,
kofein)
analgetik,
antipiretik,
antiflogistik

Puobloc
tablete
antacid z
antiflatulentnim
delovanjem

Modolex
mast in svečke
antihemoroidno
sredstvo

@ lek d.d. Ijubljana
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LEKOVA DOMAČA LEKARNA JE ZDRUŽILA
SODOBNO ZNANJE IN STOLETNE IZKUŠNJE

IN VAM PRIPRAVILA VRSTO SODOBNIH
ZDRAVIL IN PRIPRAVKOV NARAVNEGA

IZVORA ZA SAMOZDRAVIJFNJE AKUTNIH
IN KRONIČNIH BOLEZNI.

lek ljubljana


