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Pedagoška fakulteta v Ljubljani in Višja
šola za zdravstvene delavce v Ljubljani
sodelujeta v študijskem letu 1993/94 pri
izvajanju visokošolskega programa
zdravstvena vzgoja.
Študij je namenjen diplomantom Višje šole za
zdravstvene delavce, oddelek za zdravstveno
nego, traja 4 semestre in daje naziv "profesor
zdravstvene vzgoje".
Informativno in vpisno mesto je na Višji
zdravstveni šoli v Ljubljani, Poljanska cesta
26-a.
Vpisni pogoji v 3. letnik:
Vpišejo se lahko kandidati z diplomo Višje šole
za zdravstvene delavce, oddelek za
zdravstveno nego in znanjem angleščine.
Vpisna mesta: 50 mest.
Če bo prijavljeno večje število kandidatov, kot
je predvidenih prostih mest, bo fakulteta
omejila vpis. V primeru omejitve vpisa bodo
vsi kandidati, ki bodo izpolnjevali splošne
pogoje za vpis, opravljali svetovalno/izbirni
razgovor.
Način študija:
Študij bo organiziran kot študij ob delu in
študij iz dela.
Organizirane oblike študijskega dela bodo
potekale dva tedna v mesecu, enajst mesecev v
letu.
Prijavo za vpis - na. predpisanem obrazcu, ki
je v prodaji v vseh knjigarnah - je poslati
priporočeno na CENTER ZA RAZVOJ
UNIVERZE, 61000 Ljubljana, p.p. 524 (brez
kakršnihkoli prilog) do 3.4.1993.
Za informacije lahko kličete na VŠZD v
Ljubljani, gospo Marijo Snoj tel. (061) 223-
277, int. 207.
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Na podlagi 87. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. 1. RS, št.
9/92) je skupščina Zbornice zdravstvene nege Slovenije dne 15.12.1992
sprejela naslednji

STATUT
ZBORNICE ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE

1. člen
Zbornica zdravstvene nege Slovenije (v nadaljenjem besedilu: Zbor¬

nica) je stanovska organizacija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov,
ki so zaposleni v Republiki Sloveniji.

2. člen
Zbornica je pravna oseba s sedežem v Ljubljani. Žig je okrogle oblike.

Na obodu je napis: Zbornica zdravstvene nege Slovenije. Angleški naziv
Zbornice je: "Nurses Association of Slovenia".

3. člen
Članstvo v Zbornici je prostovoljno za vse medicinske sestre in

zdravstvene tehnike:
- ki so zaposleni v j avnih in privatnih ustanovah zdravstva in social¬

nega varstva, v lastni privatni praksi in v zdravstvenih izobraževalnih
institucijah, po opravljenem strokovnem izpitu,

- zaposlene v drugih dejavnostih,
- upokojence,
- nezaposlene,
- študente zdravstvene nege.

4. člen
Zbornica ščiti in zastopa stanovske interese svojih članov ter izvaja

naslednje naloge:
1. Skrbi za skladno delovanje stroke zdravstvene nege;
2. aktivno sodeluje z vidika zdravstvene nege pri pripravi zakonov in

predpisov s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenih regulativov v
Republiki Sloveniji;

3. organizira in izvaja strokovni nadzor nad opravljanjem zdravstvene
nege;
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4. podeljuje, podaljšuje in odvzema dovoljenje - licenco za samostojno
opravljanje dela medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov;

5. izstavlja mnenje za dodeljevanje odločb o podelitvi koncesij;
6. oblikuje Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov;
7. skrbi, da opravljajo zdravstveno nego medicinske sestre in

zdravstveni tehniki vestno in humano, po načelih Kodeksa etike medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov;

8. ugotavlja in ukrepa pri kršitvi Kodeksa etike medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov, Statuta Zbornice ter drugih kršitvah pri izvajanju
zdravstvene nege;

9. spremlja, obravnava in rešuje problematiko dela, delovnih pogojev
in vrednotenja dela medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov;

10. načrtuje, izvaja in nadzira permanentno strokovno izpopolnjevanje
svojih članov; . .

11. sodeluje z Razširjenim strokovnim kolegijem zdravstvene nege, ki
skrbi za oblikovanje in razvoj stroke zdravstvene nege;

12. sodeluje z državnimi organi, zdravstvenimi izobraževalnimi in¬
stitucijami, Zdravstvenim svetom Ministrstva za zdravstvo, družino in
socialno varstvo, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter drugimi
ter s tem zagotavlja učinkovito in visoko strokovno delovanje medicinskih
srster in zdravstvenih tehnikov;

13. sodeluje z Ministrstvom za zdravstvo, družino in socialno varstvo,
Inštitutom za varovanje zdravja, Ministrstvom za šolstvo in šport, Višjo šolo
za zdravstvene delavce in ostalimi ^zdravstvenimi šolami pri načrtovanju,
oblikovanju in spremljanju dodiplomskega in podiplomskega študija;

14. spremlja kadrovsko politiko in aktivno sodeluje pri načrtovanju
potreb pomedicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikihv Republiki Slovenij i;

15. ščiti in strokovno nadzira pripravnike,
16. izvaja zaščito upokojenih medicinskih sester in zdravstvenih teh¬

nikov;
17. nudi pravno pomoč in zaščito svojim članom;
18. sodeluje s proizvajalci medicinske oprame in pripomočkov za nego

in oskrbo varovancev;
19. vodi register medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov;
20. opravlja časopisno založniško dejavnost;
21. opravlja tudi druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi.

5. člen
Dolžnosti članov Zbornice so:
- spoštovanje vseh sklepov in aktov, ki jih sprejme Zbornica;
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- redno obveščanje Zbornice o spremembahvseh podatkov, ki so potreb¬
ni za vodenje evidence medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov;

- redno plačevanje članarine.

6. člen
Pravice članov Zbornice so:
- možnosti zaščite in zastopanja interesov, ki so opredeljeni v 4. členu

Statuta;
- možnosti sodelovanj v vseh organih Zbornice ter možnost odločanja o

zadevah, ki so ključnega pomena za stroko zdravstvene nege ter medicinske
sestre in zdravstvene tehnike.

7. člen
Organi Zbornice so:
- skupščina,
- predsednik,
- podpredsednik,
- sekretar,
- predsedstvo Zbornice,
- regijska društva,
- nadzorni odbor,
- razsodišče,
- zbornične komisije,
- strokovne sekcije.

8. člen
Skupščina je najvišji organ Zbornice. Naloge skupščine so:
- sprejemanje statuta in drugih aktov, po katerih deluje Zbornica;
- sprejemanje Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih teh¬

nikov;
- sprejemanje programa dela, finančnega načrta in zaključega računa;
- sprejemanje letnih oziroma obdobnih poročil vseh organov Zbornice;
- sprejemanje odločitev o strateško pomembnih zadevah za

zdravstveno nego ter za medicinske sestre in zdravstvene tehnike;
- voljenje in razreševanje predsednika, podpredsednika in sekretarja

Zbornice;
- voljenje in razreševanje članov odborov.
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9. člen
Skupščino Zbornice sestavljejo:
- poslanci regijskih društev medicinskih sester in zdravstvenih teh¬

nikov.
10. člen

Vsako regijsko društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
izvoli na volilni skupščini 5 poslancev, ter po enega dodatnega člana na
vsakih 500 članov, med katere je po svoji funkciji vključen tudi predsednik
regijskega društva. Izvoljeni so tisti poslanci, ki so prejeli največ glasov.
Mandat poslancev traja štiri leta ter so lahko izvoljeni ponovno.

11. člen
Skupščina zaseda najmanj enkrat letno oziroma na zahtevo:
- predsednika Zbornice,
- predsedstva Zbornice,
- tretjine poslancev skupščine.
Predsednik Zbornice mora sklicati skupščino najkasneje v 30 dneh po

prejemu zahteve. Ce tega ne stori, lahko skličejo skupščino predlagatelji
sami.

12. člen
Predsednika, podpredsednika in sekretarja Zbornice volijo poslanci

skupščine na neposrednih in tajnihvolitvahna prvi sej i skupščine. Kandidira
lahko vsak član Zbornice, če mu kandidaturo potrdi regijsko društvo in
predsedstvo Zbornice. *

Izvoljeni so kandidati, ki so na volitvah prejeli večino glasov poslancev
skupščine. V primeru, ko več kandidatov prejme enako število glasov, je treba
volitve ponoviti.

Mandatpredsednika, podpredsednika in sekretarja Zbornice traja štiri
leta ter so lahko izvoljeni ponovno.

13. člen
Naloge predsednika Zbornice so:
- predstavlja Zbornico in zastopa interese članov Zbornice;
- izvršuje sklepe predsedstva Zbornice;
- sklicuje in vodi seje predsedstva Zbornice in seje skupščine;
- podpisuje pogodbe, ki jih sklepa Zbornica, in vse druge akte, ki jih

sprejme skupščina Zbornice.
Naloge podpredsednika Zbornice so:
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- pomaga predsedniku pri opravljanju nalog, za katere ga predsednik
pooblasti;

- nadomešča predsednika, če je le-ta dlje odsoten.
Naloge sedretarja Zbornice so:
- sklicuje in vodi seje upravnega odbora;
- nadzoruje delo - redno in pogodbeno - zaposlenih v Zbornici;
- skupaj s predsednikom pripravlja seje predsedstva in seje skupščine;
- je odredbodajalec za izvajanje finančno-materialnega poslovanja

Zbornice;
- vodi zapisnike sej upravnega odbora, predsedstva in skupščine.
Ce delo opravlja poklicno, mu osebne dohodke določa predsedstvo

Zbornice.
Za svoje delo predsednik, podpredsednik in sekretar odgovarjajo

skupščini Zbornice.
14. člen

Predsedstvo Zbornice vodi delo Zbornice v skladu z zdravstveno
zakonodajo, statutom Zbornice, pravilniki in poslovniki:

- pripravlja gradivo, analize in predloge za skupščino;
- ustanavlja komisije in sekcije ter sprejema vsebino njihovega dela;
- predlaga izvolitev ali razrešitev organov Zbornice;
- spremlja in usklajuje delo organov Zbornice in obravnava druga

vprašanja, ki so pomembna za zdravstveno nego ter medicinske sestre in
zdravstvene tehnike;

- izvaja sklepe in navodila skupščine;
- imenuje glavnega in odgovornega urednika časopisno založniške

dejavnosti.
15. člen

Člani predsedstva so:
- predsednik, ki je tudi predsednik Zbornice;
- podpredsednik;
- sekretar;
- predsedniki regijskih društev;
- predsedniki zborničnih komisij in sekcij.

16. člen
Sejo predsedstva sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa

podpredsednik. Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov predsedstva.
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Predsedstvo sprejema sklepe z večino glasov članov. Za svoje delo odgovarja
skupščini Zbornice.

17. člen
Predsedstvo imenuje izmed svojih članov sedemčlanski upravni odbor,

ki zagotavlja organizacijske pogoje za učinkovito delovanje predsedstva.
Pripravlja gradivo za seje predsedstva.

Po funkcijah so člani upravnega odbora: predsednik Zbornice, glavni
in odgovorni urednik časopisno založniške dejavnosti in sekretar ter štirje
predstavniki največjih regijskih društev.

s

18. člen
Regijska društva so v svojih regijah odgovorna za izvajanje sklepov

organov Zbornice in imajo naslednje naloge:
- obravnavajo in sprejemajo vzpodbude, probleme in želje medicinskih

sester in tehnikov svoje regije ter jih posredujejo predsedstvu Zbornice;
- organizirajo regijska izpopolnjevanja in sodelujejo pri organizaciji

izobraževanj a;
- sodelujejo pri zbiranju podatkov o prostih delovnih mestih za

medicinske sestre in zdravstvene tehnike ter o nezaposlenih v svoji regiji;
- predsedstvu Zbornice posredujejo tudi druge pomembne podatke o

vprašanjih s področja zdravstvene nege;
- svoje člane redno obveščajo o dejavnosti Zbornice;
- vsaj enkrat letno skličejo regijski zbor medicinskih sester in

zdravstvenih tehnikov svoje regije;
- skrbijo za dobre medsebojne odnose svojih članov in za redna

društvena srečanja.

19. člen
Regijska društva delujejo v skladu s tem Statutom in po svojih

Pravilih.
20. člen

Financiranje regijskih društev se ureja s finančnim načrtom Zbornice.

21. člen
Nadzorni odbor nadzira materialno in finančno poslovanje Zbornice.

Ima predsednika in dva člana z namestniki. Vsi so izvoljeni na skupščini, ki
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so ji neposredno odgovorni. Mandat traja štiri leta, z možnostjo ponovne
izvolitve.

22. člen •

Razsodišče je samostojen organ Zbornice ki v skladu s posebnim
pravilnikom obravnava in odloča o kršitvah Kodeksa etike medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov, statuta Zbornice in drugih nepravilnostih
pri opravljanju zdravstvene nege.

Razsodišče šteje pet članov. Mandat članov traja štiri leta, z možnostjo
ponovne izvolitve.

23. člen
Zbornične komisije imenuje predsedstvo Zbornice z namenom

uspešnega opravljanja nalog iz 4. člena tega statuta. Predsedstvo Zbornice
imenovani komisiji določi nalogi in pooblastila, izvoli predsednika in člane
komisije ter sprejme pravilnike in poslovnike komisij.

Mandat predsednika in članov traja štiri leta, z možnostjo ponovne
izvolitve.

24. člen
Akti Zbornice so:
- statut Zbornice,
- Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov,
- poslovnik o delu skupščine,
- ostali pravilniki in poslovniki, ki so potrebni za nemoteno delovanje

Zbornice.
Temeljni akt Zbornice je statut in z njimmorajo biti usklajeni vse drugi

akti Zbornice.
25. člen

Statut začne veljati, ko ga sprejme skupščina Zbornice zdravstvene
nege Slovenije.

V Ljubljani, 15.12. 1992

Sekretarka Zbornice
zdravstvene nege Slovenije
Petra Kersnič

Predsednica Zbornice
zdravstvene nege Slovenije

Nana Domajnko
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ZBORNICA ZDRAVSTVINE NEGE SLOVENIJE
Sekcija patronažnih medicinskih sester
Ljubljana, Vidovdanska 9
Ljubljana, 3. 3. 1993

VABILO
Sekcija patronažnih medicinskih sester vas vabi na strokovno

srečanje,
ki bo v četrtek, 18. 3. 1993 od 10. do 14. ure
v Mariboru, v prostorih Univerzitetnega inštituta infor¬

macijskih znanosti, Prešernova 17/1. nad., velika dvorana (nekdanji
Dom družbeno političnih organizacij - pri mestnem parku).

Tema:
DOMICILIARNA FIZIOTERAPIJA V PATRONAŽNEM

VARSTVU
Izvajalci:
- prim. mag. sc. Zmago Turk, dr. med., spec. fiziater in rev¬

matolog
- Bojana Silič, dr. med., spec. fiziater
- Rudolf Lovrenc, dr. med., spec. spl. med.
- Vesna Leskovec, vešji fizioterapevt, dipl. org. dela
- Silva Vuga, višja medicinska sestra, dipl. org. dela
Organizator: Zdravstveni dom dr. Adolra Drolca Maribor Or¬

ganizacijska enota patronažno varstvo
Informacije: ZD Maribor, tel. 065/227-111 int. 265, Tatjana Geč,

med 7. in 9. uro
Kotizacijo 1.900,00 SIT vplačate na seminarju ali na žiro račun

zbornice štev. 50101-678-48641, z obveznim pripisom: "za Sekcijo
patronažnih medicinskih sester".

Prisrčno vabljeni!

Predsednica zbornice
Nana Domajnko 1. r.

Predsednica sekcije
Nedeljka Luznar 1. r.
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE
Pnevmoftiziološka sekcija
Ljubljana, Vidovdanska 9

PROGRAM
strokovnega seminarja Pnevmoftiziološke sekcije, ki bo v petek, 19. 3.

1993 ob 10.00 uri v Zdravstvenem domu Ljubljana-Center, Metelkova 9.
- Silva Pernat, višja med. sestra, dipl. org. dela:

Uvod v predavanja
- Viktorija Rehar, višja med. sestra:

Spremenjen pristop k zdravstveni vzgoji
- dr. Jasna Čuk:
- Preventiva pri pljučnih boleznih

ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE
Nevropsihiatrična sekcija
Vidovdanska 9
LJUBLJANA
Datum: 11. 03. 1993

VABILO
na enodnevno strokovno srečanje medicinskih sester in zdravstvenih

tehnikov Nevropsihiatrične sekcije Slovenije, ki bo v ČETRTEK, 1. 4. 1993
ob 10.00 uri

v Psihiatrični bolnišnici v Beginujah na Gorenjskem na temo:
IZKUŠNJE V PSIHOTERAPIJI PSIHOZ.

Program:
1. Naše izkušnje v psihoterapiji psihoz vPsihiatrični bolnišnici vBegun¬

jah.
Sodelujejo: Vladislava Stamos, Andrej Žmitek, Jana Zupan, Rozika

Spilak in Alenka Kerštajn.
2. Razumevanje oseb s psihozo, Franc Peternel, Psihiatrična bolnišnica

Ljubljana.
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V3. Psihodrama pri bolnicah s psihozo, Brane Kogovšek in Ladi Sker¬
binek, Psihiatrična bolnišnica Ljubljana.

Odmor.
Diskusijske skupine.
Plenarni zaključek seminarja.
Seminar se šteje v strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev.

Kotizacijo, 1.800,00 SIT lahko poravnate na žiro račun:
50100-678-48641, Zbornica zdravstvene nege, Vidovdanska 9, z obvez¬

nim pripisom: Za nevropsihiatrično sekcijo (potrdilo obvezno prinesite s
seboj).

Kotizacijo lahko poravnate tudi pred pričetkom seminarja v Begunjah.
Informacije: Marija Mrak, Center za mentalno zdravje,
Poljanski nasip 58, Ljubljana, tel.: 317-666, int. 13

Predsednica sekcije:
Marija Mrak, L r.

Predsednica zbornice:
Nana Domanjko, 1. r.

ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVEIJE
Pediatrična sekcija
Ljubljana, Vidovdanska 9

PROGRAM
strokovnega seminai^a Pediatrične sekcije, ki bo 1. in 2. aprila 1993 v

Hotelu Špik v Gozd Martuljku.
Petek, 1. april

10.00 Uvodni pozdrav
11.30 Dispanzer za otroke v primarnem zdravstvenem varstvu včeraj -

danes - jutri
Sodelujejo: K. Kancler, M. Pašek, D, Žiberna, M. Frankič in J. Zorec.
13.30- 15.30 Kosilo
15.30 Dispanzer za šolske otroke in mladino včeraj - danes - jutri
Sodelujejo: O. Tržan, M. Popovič, S. Dodlek in J. Sahari
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Petek, 2. aprila 1993
8.00 - 14.00
- M. Anžur: Otroški dispanzerLjubljana-Center odustanovitve do danes
- J. Kurilo: Delo v posvetovalnici s poudarkomna sistematskih pregledih

triletnih otrok
- M. Švara: Zdravstvenovzgojno delo medicinske sestre v dispanzerju
- J. Vodeb: Predstavitev šole za malčke
11.00 Timska obravnava otroka s težavami v razvoju v zdravstvenem

domu Jesenice
Sodelujejo: J. Brudar, S. Jensterle-Kušar, M. Pretnar, A. Železnik

Obvestila:
Predavanja in pranočišča bodo v Hotelu Špik Gozd Martuljek. Prijave

za hotelske rezervacije sprejemajo v recepciji hotela ves dan, Hotel Špik,
Jezerci 21, 64282 Gozd Matruljek, telefon 064/88-415, fax 064/88-445.

Kotizacija znaša 1.800,00.

ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE
Sekcija za medicino dela, prometa in športa
Ljubljana, Vidovdanska 9

VABILO
Sekcija za medicino dela, prometa in športa vabi na dvodnevno strokov¬

no srečanje, ki bo 2. in 3. aprila 1993 v Mariboru.

PROGRAM
strokovnega seminarja Sekcije za medicino dela, prometa in športa, ki

bo 2. in 3. aprila 1993 v Mariboru.
Petek, 2. 4. 93

9.00 Zbirališče v Hotelu Orel (za tiste, ki imajo prenočišče)
9.15 Zbirališče pred Zdravstvenim domom, Ulica Talcev 9 - nasproti

Hotela Slavija (za ostale udeleženke)



UTRIP16

9.45 Zbirališče za vse udeleženke pred DO PIK Maribor, Kreljeviča
Marka 19 v Melju

10.00 Ogled delovne organizacije PIK Maribor
Po končanem ogledu razgovor s predstavniki DO
Popoldanski del srečanja bo v dvorani Zavoda za zdravstveno varstvo,

Prvomajska 1 - na Teznu (avtobus št. 1 izpred Hotela Slavija).
15.00 Miran PEČE, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa:
Predstavitev organizatorja in kratek oris tekstilnaga giganta
15.30 Jurij VIDOVIČ, dipl. ing. (zunanji sodelavec IVD)
Predstavitev rezultatov meritev ekoloških faktorjev v tekstilni in¬

dustriji
16.00 Truda MAUKO in Kozana TRBUŠIČ, dr. med., spec. med dela,

prometa in športa:
Hrup in njegove škodljivosti v tekstilni industriji
16.30 Odmor
16.45 Dušan BOŽIČ, dr. med., spec. oftalmolog:
Vidne funkcije v tekstilni industriji
17.10 Liljana ŠALI, dipl. psiholog:
Vpliv izmenskega dela na subjektivni občutek utrujenosti v tekstilni

industriji
17.35 Razprava in zaključek
19.00 Skupna večerja v Zimskem vrtu Hotela Orel

Sobota, 3.4. 93
9.00 Milenka DROZG-BORKO, dr. med., spec. med. dela, prometa in

športa:
Pozitivne strani aktivnega odmora
9.30 Milica LAHE, dipl. org. dela:
Zdravstvena vzgoja v funkciji krepitve, ohranjanja in vrnitve zdravja
10.00 Volilna skupščina
Prenočišča za udeleženke bodo rezerverana v Hotelu Orel. Cena enopos¬

teljne sobe znaša 4.600,00 SIT, dvoposteljne pa 6.700,00 SIT. Cena večerje
(v lastni režiji) znaša cca 1.000,00.

Prijave za rezervacijo prenočišča in udeležbo na skupni večerji sporočite
najkasneje do 25.3.1993 na tel. številki 06^211-344 ali 062/24-666, vodstvo
OE Medicine dela, prometa in športa - ZD Maribor.

Kotizacija znaša 1.900,00 SIT in jo udelešenci plačajo na seminarju ali
na žiro račun Zbornice zdravstvene nege Slovenije 50101-678-48641 z obvez¬
no oznako "za sekcijo medicine dela".
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER V ENDOSKOPIJI

organizira

5. STROKOVNI SEMINAR S PODROČJA
ENDOSKOPIJE

Rogaška Slatina 23. in 24. april 1993
Hotel Sava

INFORMACIJE
Dvodnevni strokovni seminar sekcije medicinskih sester Slovenije v

endoskopiji bo v hotelu Sava v Rogaški Slatini dne 23. in 24. aprila 1993.
Kotizacija znaša 1,800.00 SIT, ki jo boste plačali pol ure pred pričetkom

seminarja.
Vljudno prosimo, da prijavite svojo udeležbo najkasneje do 12. 4. 1993

na naslov:
ga. Irena Petan, Marketing, Zdravilišče Rogaška Slatina, 63250

Rogaška Slatina, tel.: (063) 814-603.
Informacije lahko dobite tudi na naslov:
Stanka Popovič, Klinični center, Univerzitetna gastroenterološka

klinika, Zaloška 7, Ljubljana, tel.: (061) 113-113 int. 35-20 ali 31-77;
Lučka Kočevar, Klinični center, Univerzitetna urološka klinika,

Zaloška 7, Ljubljana, tel.: (061) 314-266 int. 32-30.

PROGRAM
PETEK 23. april 1993

10.00 Evidentiranje udeležencev
10.30 Otvoritev in pozdravni govor
11.00 Doc. dr. Janez Fischinger dr. med. dr. stom.
Univerzitetna klinika za ORL in cervikofacialno KRG.
Endoskopija žrela in grla
11.30 Dipl. ing. Matjaž Koren, Henkel Zlatorog, vodja razvoja
Čiščenje in dezinfekcija endoskopov, novosti na tržišču
12.00 VMS Romana Zupan, Diagnostični center Bled
Predstavitev diagnostičnega centra na Bledu
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DISKUSIJA
12.30 ODMOR
16.00 Doc. dr. Vinko Pavlovčič, Univerzitetna ortopedska klinika,

Zaloška 9, Ljubljana
Artroskopija
16.30 VMS Ana Marolt, Univerzitetna Ortopedska klinika Ljubljana
Vloga in delo medicinske sestre pri artroskopiji
DISKUSIJA
17.00 As. dr. Franc Jelenc, Univerzitetna Gastroenterološka kirurška

klinika, Ljubljana
Endoskopski posegi v želodcu
17.30 Dipl. ing. Neven Mrkša, OLYMPUS, Zagreb
Vzdrževanje endoskopskega potrošnega materiala
Prikaz dveh videoposnetkov o posegih na želodcu
DISKUSIJA
20.00 Svečana večerja

SOBOTA 24. aprila 1993
10.00 Tekoči problemi v endoskopskih enotah
Ogled novosti v Zdravilišču Rogaška Slatina.

mmmmmmmmmm
Ljudje so se že od nekdaj zdravili sami. Tudi danes sami skrbijo

za svoje zdravje, preprečujejo bolezni in si pomagajo pri lažjih obolen¬
jih.

V ta namen so na razpolago zdravila brez recepta. Mednje sodijo
naravne učinkovine in sintetska zdravila, ki se smejo izdajati brez
recepte. Zato je Lekova domača lekarna, ki je sicer znana po svojih
proizvodih iz naravnih učinkovin, uvrstila v svoj program tudi
zdravila brez recepta. Oboja zdravila so učinkovita, varna in
kakovostno izdelana, saj veljajo zanje enako strogi pogoji za proiz¬
vodnjo in promet.
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Samozdravljenje se danes vse bolj uveljavlja. Za družbo
predstavlja cenejši in priročnejši način ohranjanja zdravja, posamez¬
nika pa spodbuja k samoizobraževanju in krepi njegovo samozavest
in odgovornost. Seveda pa je povezano tudi z nekaterimi nevarnostmi:
čezmerno in prepogosto jemanje zdravil, zdravljenje vseh, tudi naj¬
manjših bolezenski^ znakov, škodljivi stranski učinki zaradi sočas¬
nega jemanja različnih zdravil, predvsem pa odlašanje posveta s
strokovnjakom.

Tem nevarnostim se lahko v veliki meri izognemo z dvigom
splošne zdravstvene kulture in z ustreznim informiranjem
potrošnika. Nuditi moramo ustrezne in razumljive informacije. Prva
informacija je tista, ki je v obliki navodila priložena zdravilu. V Evropi
imajo dve vrsti navodil: navodilo za strokovnjaka in navodilo za
bolnika, ki je napisano na bolniku razumljiv način. Upamo, da se bo
tudi naša zakonodaja glede navodil prilagodila evropskim načelom.

Vse dodatne informacije in strokovne nasvete pa lahko bolnik
dobi od farmacevta v lekarni in končno tudi od svojega zdravnika.

Lekova domača lekarna nudi za preprečevanje in zdravljenje
lažjih obolenj kvalitetna zdravila in informacije na naslednjih
področjih:

- bolečina
- prehladi
- gastrointestinalne težave
- težave s kožo
- mineralno-vitaminski proizvodi
- preventiva
Zdravstvenim delavcem želimo predstaviti našo dejavnost, da

bodo svojim bolnikom lažje odgovorili na vprašanja v zvezi s
samozdravljenjem in z zdravili, ki jih v ta namen izdelujemo.



LEKOVA DOMAČA LEKARNA JE ZDRUŽILA
SODOBNO ZNANJE IN STOLETNE IZKUŠNJE

IN VAM PRIPRAVILA VRSTO SODOBNIH
ZDRAVIL IN PRIPRAVKOV NARAVNEGA

IZVORA ZA SAMOZDRAVLJENJE AKUTNIH
IN KRONIČNIH BOLEZNI.

lek ljubljana


