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RINGERJEVA RAZTOPINA

HARTMANNOVA RAZTOPINA

Steklenice po 500 ml\ plastične vrečkepo 500 ml

FIZIOLOŠKA RAZTOPINA
Steklenice po 100 in 500 ml
Plastične vrečke po 500, 1000 in 2000 ml

Steklenice po 500ml, plastične vrečkepo 500ml

( E* KRKk
SLOVENIJA

GLUKOZA5%
Steklenice po 500ml
Plastične vrečke po 500 in 3000ml

GLUKOZA 10%
Steklenice po 500 ml, plastične vrečkepo 500ml

SISTEM ZA INFUZIJO
gravitacijski (G)
0350-FRLL

SISTEM ZA TRANSFUZIJO
za plastično vrečko (G)
1300-RLL

Podrobnejše informacije so na voljo pri proizvajalcu .
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PODROČJU
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RAZTOPIN
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UTRIP
GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA:

Veronika Kunstek - Pretnar

UREDNIŠKI ODBOR:
Nana Domajnko, Bojana Filej, Petra Kersnič

Meta Cerar, Ladi Skerbinek

LEKTORICA:
prof. Cvetana Tavzes

NAKLADA: 8800 izvodov
CENA POSAMEZNEGA IZVODA:

/505/7
LETNA NAROČNINA ZNAŠA:

1800 SIT
Za člane zbornice brezplačno

NASLOV UREDNIŠTVA:
UTRIP

Zbornica zdravstvene nege Slovenije
Ljubljana, Vidovdanska 9

telefon, telefax: 061/316-055

Po mnenju Urada vlade za informiranje z dne 4. 3.1993, st.
23/71-93 sodi Utrip med proizvode, m katere se plačuje 5%

davek od prometa proizvodov.

OBLIKOVANJE IN TEHNIČNO UREJANJE:
STARLING do.o.

Vrhnika, Krožna pot 2
tel/far 061/754-415

TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA:
ANONSA d.o.o. Ljubljana, Preglov trg 6,
tel: 061/1408-202, tel/fax: 1400-315

TISK:
Tiskarna POVŠE

PovŠetova 36 a, Ljubljanay tel/fax: 061/301-542
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/vMz/fajA)' 'me: /a/m?

zdvafajste vaj, ’ a//a/ ne/a,
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(Š/ama ta tonam, terma ta vem,
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in da ni metila zvr/ xem//e,

//ew /i/to&a/i/t ta cfez/e.

(ddramce Z/~neterreM

fotografija na naslovni strani

Cveta Maček
olje na platnu
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Mojca STOJAN

PEDIATRIČNA
SEKCIJA ZBORNICE
ZDRAVSTVENE NEGE

SLOVENIJE
Pediatrična sekcija deluje že od leta 1978 in združuje vse medicinske sestre in

zdravstvene tehnike, ki se pri svojem delu srečujejo z zdravimi in bolnimi otroki.S ekcijo so ustanovile medicinske sestre iz
Mariborskega društva iz potrebe po izo¬
braževanju sester na pediatričnem
področju in izmenjavi mnenj in izkušenj.
Že na prvih srečanjih se je glede na število

V

udeležencev potrdilo, daje bila odločitev pravilna. Se
vedno so seminarji Pediatrične sekcije med najbolj
obiskanimi. Iniciativni odbor prve sekcije: Jožica
RAŽMAN, Manja PASEK, Helena POLONIČ, Katja
SMASEK, Marica DOMJAN in Olga KOREN.

Prva predsednica sekcije je bila v.m.s. Boža
GOLOB, druga pa v.m.s. Manja PASEK. Manja
PASEK je sedaj tudi članica razširjenega odbora sek¬
cije in aktivna sodelavka v matičnem društvu medi¬
cinskih sester v Mariboru. Iz Maribora seje sedež pre¬
selil v Ljubljano. Predsednica za dve mandatni obdob¬
ji je bila v.m.s. Veronika KUNSTEK-PRETNAR,
istočasno je bila tudi predsednica Zveze društev medi¬
cinskih sester Slovenije in kasneje še Jugoslavije.
Sedaj je tudi zelo zaslužna pri delovanju Zbornice
zdravstvene nege in je glavna urednica našega glasila
Utrip in strokovne revije Obzornik zdravstvene nege.

Za naslednje štiti leta so vodstvo prevzele kolegice
iz Celja. Predsednica je bila v.m.s. Marjeta DEŽNAK,

gl. sestra otroškega oddelka Splošne bolnice Celje;
ves čas deluje v celjskem društvu medicinskih sester.
Za svoje požrtvovalno delo je bila maja lani nagraje¬
na z zlatim znakom. Po zelo uspešnem delu celjskih
kolegic smo leta 1992 prevzele vodstvo sekcije medi¬
cinske sestre z Jesenic. Predsednica je Mojca STO¬
JAN, roj. 15.12.1958 v Trbovljah. Srednjo
zdravstveno šolo je zaključila na Jesenicah in se takoj
zaposlila na Otroškem oddelku Bolnice Jesenice, kjer
dela še sedaj. V Pediatrični sekciji deluje že deseto
leto. Delo predsednice ji vzame veliko prostega časa,
je voluntersko in zelo odgovorno.

Sekcija deluje po sprejetem poslovniku in statutu,
ki ga sprejme Zbornica zdravstvene nege. Vodstvo
sekcije sestavljata ožji in širši odbor.

Ožji odbor: predsednik, tajnik, blagajnik in dva
člana.

Razširjeni odbor šteje dvanajst članic. To so pred¬
stavnice iz vseh slovenskih regij in sodelujejo pri
izbiri in organizaciji seminarjev.

Vodstvo sekcije si prizadeva vsako leto orga¬
nizirati dva dvodnevna seminarja. Seminarje financira

V

sekcija iz kotizacij in s sredstvi sponzorjev. Članice
razširjenega odbora za leto 1995/1996:
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NOSILNA TEMA . M

Benčič Metka
Uprava VVZ, Staneta Žagarja 19, Kranj
Brumec Ivica
Otroški oddelek Splošne bolnice Maribor
Gošperič Albina
Ginekološki-porodniški od-delek Splošne bolnice
Novo Mesto
Zupančič Ivica
Pediatrična klinika Ljubljana
Anžur Majda
Zdravstveni dom Center Ljubljana
V

Sabjan Majda
Otroški oddelek Splošne bolnice Murska Sobota
Gams Anica
Otroški oddelek Splošne bolnice Slovenj Gradec
Kozlovič Milva
Ginekološko-porodniški oddelek Splošne bolnice
Izola
Okršlar Ela
Pediatrični oddelek KRG strok. UKC Ljubljana
Pasek Manja
Zdravstveni dom Maribor
Lužar Ivica
Srednja zdravstvena šola Celje

V

Založnik Štefka
Otroški oddelek Splošne bolnice Celje

Ožji odbor:
Predsednica Stojan Mojca
Otroški oddelek Splošne bolnice Jesenice
Tajnica Bučar Tatjana
Zdravstveni dom Jesenice
Blagajnik Trstenjak Jožica
Otroški oddelek Splošne bolnice Jesenice
V

Član Prusnik Maja
VVO Kranjska gora
Član Žakelj Nastja
Otroški oddelek Splošne bolnice Jesenice

Načrt dela za leto 1995:
21. in 22.4.1995
Simpozij intenzivne terapije v okviru Alpe-Jadran
v Ljubljani

Maj 1995
Strokovna ekskurzija v Frankfurt
(tovarna Milupa)

5. in 6.10.1995
Astma in alergije

Upamo, da bo naša sekcija še naprej uspešno delo¬
vala in da se bomo srečevale na seminarjih v takem
številu, kot v preteklih obdobjih.

Ena izmed vodilnih svetovnih farmacevtskih
tovarn, ima podružnico tudi pri nas.
Na voljo so preparati za zdravljenje :

ASTME
VENTOLIN®
(salbutamol)
SEREVENT®
(salmeterol)
BECOTIDE®
(beklometazon
dipropionat)

BECLOFORTE®
(beklometazon
dipropionat)
FLIXOTIDE°
(flutikazon
propionat)

RINITISA
BECONASE®
(beklometazon
dipropionat)

FLIXONASE°
(flutikazon
propionat)

*
INFEKCIJ
ZINNAT®
(cefuroksim
aksetil)

ZINACEF®
(cefuroksim)
FORTUM®
(ceftazidim)

*
DERMATOZ
CUTIVATE

(flutikazon
propionat)

napadov MIGRENE
z avro ali brez ter

GLAVOBOLA v rafalih
IMIGRAN®
(sumatriptan)

O

Za preprečevanje BRUHANJA in SLABOSTI
pri kemoterapiji, radioterapiji in po kirurških posegih

ZOFRAN®
(ondansetron)

Glaxo Export Limited
Podružnica Ljubljana, Cesta v Mestni log 55, PR 17,

61115 Ljubljana, tel.: 061/12-31-070, tel../fax: 061/12-32-597
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INTERVJU

Marjeta RUPAR
PRISTAJANJE NA POVPREČNOST
JE V BISTVU PRISTAJANJE NA

PORAZ ALI ŽIVETI TO,
V KAR VERJAMEMO

Kolegica Polonca Zupančič, glavna medicinska sestra Kliničnega centra
v Ljubljani, opravlja delo, ki je osvetljeno z vseh strani z zaupanjem ali nezaupanjem sodelavcev.
Njena močna volja, ki vodi k napredku, spodbuja kolegice pri dograjevanju strokovnega znanja. Iz
najinega razgovora je razvidno, da lahko pri delu uživamo, neprestano krepimo pripadnost poklicu in
s sodelavci rešujemo delovne naloge, ki nam dajejo vsak dan nove izzive in voljo dohiteti dosegljivo.

Program dela z zastavljenimi cilji, ki temelji na dvigu
kakovosti, učinkovitosti in varnosti zdravstvene nege,
spoštovanju temeljnih človekovih pravic in pravic
bolnikov, se potrjuje, oblikuje in organizira, vodi in
nadzira preko organa zdravstvene nege - Strokovnega
kolegija za zdravstveno nego in preko Kolegija glavnih
medicinskih sester organizacijskih enot in klinik.

V uresničevanje delovnih nalog se vključujejo
tudi servisne dejavnosti službe zdravstvene nege in
druge dejavnosti, s katerimi se služba zdravstvene
nege povezuje. V organizaciji službe zdravstvene
nege so predvidene velike spremembe z uveljavitvijo
večje organizacijske in strokovne samostojnosti. Za to
so bili dani predlogi na Razširjenem strokovnem
kolegiju zdravstvene nege Zbornice zdravstvene nege.
Le-ti so v pripravi za izdajo dokončnega predloga
Ministrstvu za zdravstvo.

Polona Zupančič
1. Kako bi opisala trenutno organizacijo služb

zdravstvene nege v Kliničnem centru?
Dejavnost zdravstvene nege v Kliničnem centru je

opredeljena v členih Statuta Kliničnega centra in je
kot poklic interdisciplinarno povezana z ostalimi
zdravstvenimi in nezdravstvenimi dejavnostmi.

2. Vemo, da so predmet zdravstvene nege
V

človekove potrebe po zdravstveni negi. Človeka je
potrebno razutneti kot celoto. Poudarek je na sodelo¬
vanju bolnika (varovanca, klienta) v vseh aktivnos¬
tih. Bolnik skupaj z medicinsko sestro ugotovi
potrebe po zdravstveni negi. Kako to v praksi izva¬
jamo?
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■ INTERVJU
Vse je možno, če nas izvajanje “procesa

zdravstvene nege” zanima, če smo zanj strokovno
pripravljeni in če bolnika zares razumemo celostno.
Zadovoljevanje bolnikovih potreb je načrtno in sis¬
tematično ugotavljanje njegovih telesnih, duševnih in

V

socialnih potreb. Zanj smo popolnoma odgovorni. Ce
o svojem delu vodimo dokumentacijo, lahko
uspešnost in kakovost zdravstvene nege tudi ocenjuje¬
mo. Z gotovostjo trdim, da je sedaj čas, ko ni več
izgovorov, da dokumentacija zdravstvene nege ni
potrebna. Če delo ni pisno dokumentirano, o
kakovosti zdravstvene nege ne moremo govoriti, ker
je na osnovi slabe evidence dela ne moremo dokazati.
Trenutna klima v zdravstveni negi pa je zelo kritična do
vseh sprememb v organizaciji dela in v delovnih po¬
stopkih, pa čeprav se zavedamo, da so nujno potrebne.

3. Kako obvarovati anonimnost in zaupnost
podatkov o bolnikih (varovancih, klientih)?

Zaščita podatkov o bolnikih je določena z
zakonom. Poleg tega moramo medicinske sestre in
tehniki ter vsi, ki sodelujejo v zdravstvu, spoštovati
kodekse etike. Dolžni smo varovati poklicno skrivnost
o poteku bolezni, zdravljenju, o prognozi in se pri tem
s polno odgovornostjo zavedati posledic nespoštovan¬
ja oziroma opustitve teh načel, posledica česar je
kazenska odgovornost.

4. Kako najhitreje informirati o novostih v
zdravstveni negi?

Informacije o novostih v zdravstveni negi se
dejansko širijo na več načinov: ustno, pisno, na
strokovnih srečanjih, na klinikah, oddelkih, preko
društva medicinskih sester, na organiziranih
funkcionalnih izobraževanjih ali preko formalnega
pridobivanja strokovne izobrazbe. Zelo učinkoviti so
strokovni sestanki, prispevki v raznih internih
časopisih, zbornikih in objavljenih člankih v raznih
glasilih.

5. Kaj pa standardi zdravstvene nege?
Standard v zdravstveni negi pomeni dogovorjeno

kakovost v procesu zdravstvene nege, v organizaciji
dela oziroma v delovnih postopkih. Standard nas
obvezuje, da izvajamo zdravstveno nego na vnaprej
dogovorjeni način, da dosežemo večje zadovoljstvo
bolnikov in večje delovne učinke.

6. Kaj meniš o managementu v zdravstvu?
Verjetno misliš pri tem na usposabljanje oz.

dodatno izobraževanje vodilnih delavcev v zdravstvu.
Programi izobraževanja so v razvitih državah za
vodilne strokovnjake že dolgo običajni in so tudi za
naše razmere še kako potrebni. Spoznanja so taka, da
so najbolj učinkoviti nekajtedenski tečaji za tiste, ki
že opravljajo vodilno funkcijo, če le-ti nimajo časa za
redni študij. Sedaj pri nas še nimamo redne obike
študija za management v zdravstvu. Pred nekaj leti je
potekal tak študij ob delu na Visoki šoli za organi¬
zacijo dela v Kranju. V zadnjem času so pričeli izva¬
jati krajše izobraževalne programe v Izobraževalnem
centru na Brdu pri Kranju, v Top management centru
v Ribnem pri Bledu ter na Visoki šoli za zdravstvo v
okviru izobraževanja za glavne sestre. V okviru pro¬
grama sodelujejo tudi priznani tuji strokovnjaki, ki
imajo že večletne izkušnje z izobraževanjem vodilnih
delavcev. Zanimanje je zelo veliko, tako s strani
zdravnikov kot medicinskih sester.

7. Kakšna naj bi bila filozofija zdravstvene nege?
Osnovne smernice filozofije zdravstvene nege

morajo zagotavljati najvišjo možno kakovost
zdravstvene nege, ki temelji na:

- obravnavi zdravih in bolnih ljudi;
- zagotavljanju zadostnega števila medicinskih

sester in zdravstvenih tehnikov, finančnih sredstev in
pripomočkov za delo za doseganje najvišje možne
kakovosti pri obravnavi bolnikov;

- spoštovanju načel Kodeksa etike medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov;
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INTERVJU
- izvajanju humane in celostne obravnave bolnika

in zagotavljanju bolnikove varnosti;
- vzdrževanju in izboljševanju učinkovite in dobre

komunikacije med bolniki in osebjem;
- vzdrževanju in pospeševanju dobrih medseboj¬

nih odnosov v zdravstvenem timu, negovalnem timu
in v sodelovanju zdravstvene nege znotraj bolnišnice;

- sodelovanju z ostalimi bolnišnicami pri izobraže¬
vanju, posvetovanju, kontinuirani zdravstveni negi;

- sodelovanju z ostalimi nivoji zdravstvenega varstva;
- sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami;
- razvijanju stroke in dvigovanju ugleda zdrav¬

stvene nege.
8. Razvoj organiziranja naj bi imel določene cilje in

strategijo. Kako to oblikovati, da bodo rezultati vidni?
Na osnovi analize stanja je potrebno ugotoviti

probleme, ki zavirajo prej omenjene zastavljene cilje
in predložiti rešitve, ki naj bi na najbolj racionalen
način izboljšala delovne rezultate. Za to so potrebne
organizacijske spremembe v sami službi zdravstvene
nege oziroma v podpornih službah zdravstvene nege
in oskrbe. Zdravstvena nega se mora razbremeniti
vseh tistih delovnih dolžnosti, ki neposredno ne sodi¬
jo v njeno strokovno področje (dela in naloge oskrbe,
administrativni postopki izven delokroga zdravstvene
nege, medicinsko-tehnični posegi zunaj delokroga
zdravstvene nege ipd.). Šele potem se lahko notranje
ocenjujemo in postavimo realne cilje, tako kratko¬
ročno kot tudi dolgoročno, za izboljšanje lastnega
dela. Predvsem moramo vse svoje sile usmeriti v
strokovni razvoj, v spremembo programa šolanja, v
dvig motivacije za delo, v poklicni razvoj z obliko¬
vano kadrovsko politiko, za dvig dostojanstva ter
ugleda poklica.

9. Delo spremljajo tudi trpki sadeži. Kaj je
trenutno zavito v skrbi?

Trenutno ali pa že kar nekaj časa si prizadevamo
skupaj s kolegicami doseči stabilnost pri zaposlovan¬

ju, kadrovanju in izboljšanju delovnih razmer. V to
vlagamo veliko energije. Želimo si, da bi navdušili
mlade kolegice za delo v Kliničnem centru, da ne bi
odhajale zaradi hudih delovnih obremenitev, slabih
možnosti strokovnega razvoja in statusa nasploh.
V

Želimo si, da bi dosegle strokovni razvoj, na katerega
bi bile lahko ponosne, da bi se identificirale z zastavl¬
jenimi cilji in prebrodile hude čase tako, kot smo jih

V

prebrodili tudi drugi. Sele ko uspeš premagati krize,
ovire in tudi negativne medsebojne odnose, se pre¬
kališ za naslednje delovne naloge. Postaneš močnejši,
odpornejši in pomirjen s temi dejstvi. Vsako delovno
mesto oziroma poklic prinaša težke in lepe trenutke,
več pa je lepih in ti človeka notranje bogatijo.

10. Ali imaš določen predlog?
Vsi si želimo, da bi iz šole prišlo toliko diploman¬

tov, kolikor jih potrebujemo za nemoteno organizaci¬
jo dela, da bi delo opravljali z veseljem, da bi bili
dobro strokovno usposobljeni in da bi v poklicu ostali
ter bili nanj ponosni.

V

11. Ce bi imela čudežno paličico ali zvonček
Želja, kaj bi si želela?

Zgradila bi obljubljeno novo srednjo zdravstveno
šolo za medicinske sestre, na lokaciji Potočnikova ulica.
Sedanjo Visoko šolo za zdravstvene delavce bi spreme¬
nila v Visoko šolo za medicinske sestre in jo dogradila.
Pridobila bi veliko mladih, da bi se odločili za poklic
medicinske sestre. Uredila bi delovne razmere, umike
dela brez nadur, pa tudi dobre osebne dohodke.

Vendar pa imajo čarobne paličice čisto drugi ljud¬
je, ki urejajo zdravstvo zunaj zdravstva, kjer velja, da
je denar sveta vladar. Pri vseh najboljših željah in
kljub veliki energiji, ki jo porabljamo se vedno kje
znajde Murphy, ki dodatno zaplete nitko skozi
labirint.

V ' ■Človek ne živi samo svojega osebnega življenja kol
posameznik, temveč zavedno ali nezavedno tudi življen¬
je svoje dobe tn sodobnikov

; hnnn> inv*
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DELO ZBORNICE

Načrt strokovnih
izpopolnjevanj
Zbornice
zdravstvene nege
Slovenije v letu 1995
DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

DMSZT Slovenj Gradec
1. 6. strokovnih predavanj - teme bodo sproti
določene
2. volilni občni zbor
Predsednica: Bojana Zemljič, Splošna bolnišnica,
Interni oddelek, Slovenj Gradec

telefon: 0602 - 41 - 031

DMSZT Koper
1. Marec - predavanje
2. Maj - republiška proslava ob 12. maju 1995
3. Junij - izlet na Sviščake in pohod na Snežnik
4. September - strokovna ekskurzija v Novo mesto
5. November - predavanje o speleoterapiji in ogled
jame Vilenice
6. December - novoletno srečanje s kulturnim pro¬
gramom
Predsednica: Miroslava Bažec, Srednja zdravstvena
šola Piran, Bolniška 30

telefon: 066 - 73 - 823

DMSZT Ljubljana
1. Januar: avtogeni trening - skupine Ljubljana,
Postojna, Trbovlje in Zagorje

2. Februar: avtogeni trening - skupine Kočevje,
Ljubljana
Pustovanje na Ptuju
3. Marec: strokovno srečanje: 17.3.1995 Naše
kolegice na Japonskem
Izlet v Pomurje
Avtogeni treningi
5. April: izlet na Bizeljsko
6. Maj: 5.5.1995 strokovno srečanje in volilni občni
zbor
Proslava 12. maja, mednarodnega dneva medicinskih
sester
Ogled Gardalanda
Avtogeni treningi
7. Junij: 9.6.1995 - ogled muzeja v Kobaridu
23.6.1995 - izlet v Portorož - Benetke
Avtogeni treningi
8. September: avtogeni treningi
Tečaji senzitivnega treninga in komunikacije
29.9.1995 - izlet v Beneško Slovenijo
9. Oktober: 13.10.1995 - strokovno srečanje
Ogled gradov na Dolenjskem
Tečaji avtogenega in senzitivnega treninga in komu¬
nikacije
10. November: 10.11.1995 martinovanje - grad
Dobrovo
10. December: 1.12.1995 - redni letni občni zbor
Tečaji avtogenega in senzitivnega treninga in komu¬
nikacije.

AKTIV UPOKOJENIH MEDICINSKIH
SESTER:
1. Marec - Preventiva in zdravljenje srčnih bolezni
2. Maj - izlet v Kobarid - ogled muzeja
3. Oktober - srečanje upokojenih medicinskih sester
Slovenije
4. November - izlet v Olimlje - ogled prve lekarne
Predsednica: Jelka Mlakar, Klinični center, Kirurške
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službe, Ljubljana, Zaloška 2

telefon: 061 - 13 -13 -123 int 29 - 84
Moto dela v društvu: Drobna dejanja, ki jih nare¬
dimo, veljajo več, kot velika, ki jih načrtujemo!

DMSZT ■ Maribor
Strokovna srečanja potekajo vsak prvi četrtek v nave¬
denem mesecu v prostorih Splošne bolnišnice v
Mariboru:
1. Februar - Pomen cepljenja pri zdravstvenih delavcih
2. Marec - Preprečevanje bolečin v hrbtenici v skrbi
za lastno zdravje
3. April - Delo s citostatiki in zaščita
4. Maj - strokovno srečanje na moto ICN
5. Junij - novosti na področju dietetike
6 . Oktober - novosti na področju prve pomoči
7. November - ponovitev oktobrskega seminarja
Predsednica društva: Milica Lahe, Zdravstveni dom
Maribor, Ulica talcev 5

telefon: 062 - 227 - 111
DMSZT Kranj
1. Strokovno srečanje - 28. L 1995 Kranj: Zgodovina
sestrinstva (poročilo z mednarodnega kongresa
Glasgovv 1994 - dr. Mario Kocjančič). Ob izidu
kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov - Vera Grbec, dip. or. dela.
2. Strokovna ekskurzija - 22.4.1995
3. Srokovno srečanje 30.11.1995

VPredsednica društva: Ivana Hartman, ZD Škofja Loka
telefon: 064 - 634 - 634

DMSZT Murska Sobota
1. Tečaji za sproščanje in skrb za lastno zdravje -
potekali bodo vse leto
2. Februar: Načela zdrave prehrane - dipl. ing. teh.
Jolanda Prelec Lainščak
3. Marec : Borelioza, Lymska borelioza - dr. Ivan
Prelog

Nega in zdravljenje ulkusnih ran - Bernarda Miholič -
med. sestra
4. April: 7. april - Svetovni dan zdravja
Svet brez otroške paralize
5. Maj: udeležba na osrednji prireditvi ob 12. maju -
mednarodnem dnevu medicinskih sester
Občni zbor društva
Medicinska sestra in n jena vloga na delovnem mestu
in v današnji družbi
Izlet društva
6. Junij: Pravilen položaj telesa in preprečevanje
bolečin v križu - Milena Klopčič - višji fizioterapevt
7. September: seminar in predavanje o komunikaciji
Strokovna ekskurzija
8. Oktober: Novosti pri sladkorni bolezni - dr. Rudolf
Mikulič
Zdravstvenovzgojno delo pri bolnikih s sladkorno
boleznijo - Zdenka Travnjak - medicinska sestra
9. November: Skrb za lastno zdravje
10. December: Delo patronažne medicinske sestre
Vloga medicinske sestre pri zdravstvenovzgojnem
delu.
Predsednica društva: Milka Kavaš, Bolnišnica
Murska Sobota

telefon: 069- 32 - 010
DMSZT Celje
1. Programa nismo prejeli v dogovorjenem roku.
Predsednica društva: Olga Nezman, Zdravstveni dom
Celje

telefon: 063 - 441 - 142
DMSZT Nova Gorica
1. Programa nismo prejeli v dogovorjenem roku.
Predsednica društva: Irena Vidmar, Zdravstveni dom
Ajdovščina

telefon: 065 - 61 -184
DMSZT Novo mesto
1. Programa nismo prejeli v dogovorjenem roku.

12 mip



DELO ZBORNICE

Predsednica društva: Zvonka David, Bolnišnica Novo
mesto

telefon: 068 - 321 - 095

DMSZT Ptuj
1. Programa nismo prejeli v dogovorjenem roku.
Predsednica društva: Verica Turk, Zdravstveni dom
Ptuj,

telefon: 062 - 772 - 901

DMSZT Velenje
1. Programa nismo prejeli v dogovorjenem roku.
Predsednica društva: Jana Vrhovnik, Zdravstveni
zavod Velenje

telefon: 063 - 856 - 711

STROKOVNE SEKCIJE
Sekcija medicinskih sester v šolstvu
1. marec 1995 - predstavitev študijskih skupin in nji¬
hovega dela
- novosti pri uporabi pripomočkov z zdravstveno nego
- ogled solinarskega muzeja, s čimer zaključujemo
ciklus predstavitve slovenske Istre z vidika zgodovin-
sko-kultumih spomenikov (do sedaj: mesto Piran,
Arhiv mesta Piran, Tartinijeva hiša, Padna in Jakčeva
galerija)
Predsednica sekcije: Ljudmila Brčin, Srednja
zdravstvena šola, Piran

telefon: 066 - 73 - 823

Sekcija medicinskih sester v medicini dela,
prometa in športa
1. strokovno srečanje: 31.3. in 1.4.1995 v Velenju
Teme srečanja:
Poklicne dermatoze, Stres in obvladovanje stresa,
Ogled dispanzerja medicine dela, prometa in športa,

Ogled TE Šoštanj
2. strokovno srečanje: 20.10. in 21.10.1995 v Celju
Teme srečanja: Menedžerske bolezni, Ogled ZD Celje
in Dispanzerja športne medicine in Nujne me¬
dicinske pomoči
Predsednica sekcije: Nada Modic Harl, Zdravstveni
dom Maribor

telefon: 062 -227- 111

Sekcija medicinskih sester babic
1. strokovno srečanje: 8.5.1995 na Jesenicah: Novo-sti
porodniške stroke in porodniško zdravstvene nege
2. strokovno srečanje: 19.10.1995 v Novem mestu
Predsednica sekcije: Marjana Drčar, Ginekološka
klinika Ljubljana

telefon: 061-443- 161

Pnevmoftiziološka sekcija
1.19, 20.5 - dvodnevni seminar
Tema: TUBERKULOZA
Letni občni zbor
2. 15. september - enodnevni seminar za medicinske
sestre dispanzerjev splošne medicine, medicine dela
športa in šolskih dispanzerjev.
- Nega in pri oskrbi bolnika s kronično pljučno
boleznijo
3. 15.12.1995 - enodnevni seminar
- Nega in zdrav-ljenje bolnika s kronično pljučno
boleznijo, Novosti v epidemiološkem vodenju bol¬
nikov v dispanzerju za pljučne bolezni
Predsednica sekcije: Pavla Merše, Zdravstveni dom Lj
- Šiška,

telefon: 061-1815 - 200

Nevropsihiatrična sekcija
1. Strokovni seminar: 30. 3. in 31. 3.1995 - Kronični
pacient v psihiatriji
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2. Strokovni seminar in volilni občni zbor: 25.5. in
26.5. 1995 v Dobrni - Teorija in izkušnje pri uvajanju
zdravstvene nege v psihiatričnih ustanovah in zavodih
Slovenije
3. Strokovni seminar: 12. 10. 1995 v Ljubljani -
Pomembne teme s področja narkomanije
4. Strokovni seminar: 23. 11. 1995 v Psihiatrični
kliniki v Idriji
5. Delo v malih in srednje velikih skupinah po dogov¬
oru
Predsednica sekcije: Marija Mrak, Center za mental¬
no zdravje Ljubljana

telefon: 061-140-20-30

Pediatrična sekcija
1. strokovno srečanje: 21.4. in 22.4.1995 v Ljubljani
v okviru Simpozija iz intenzivne terapije otrok - Alpe
- Jadran
2. Maj - strokovna ekskurzija v Frankfurt - ogled
tovarne Milupa in otroške bolnišnice
3. strokovno srečanje: 5.10. in 6.10.1995 - Tema:
Astma in alergije
Predsednica sekcije: Mojca Stojan, Splošna
bolnišnica Jesenice

telefon: 064 - 861 - 660

Sekcija operacijskih medicinskih sester
1. strokovno srečanje: 19.5. in 20.5.1995 - 20. oblet¬
nica delovanja sekcije
2. strokovno srečanje: 10.11. in 11.11.1995 - preda¬
vanja iz nevrokirurške tematike
Predsednica sekcije: Olga Wagner, Onkološki inštitut
Ljubljana

telefon: 061 -13-13-123

Sekcija patronažnih medicinskih sester
1. strokovno srečanje v maju v Velenju na temo:
Pljučni bolnik in patronažna medicinska sestra
2. strokovno srečanje: 5.10. in 6.10.1995 v Sežani na
temo: Zdravstvena nega bolnika, umirajočega na
domu.
Predsednica sekcije: Magda Berložnik, Zdravstveni
dom Celje

telefon: 063 - 441 - 142

Sekcija medicinskih sester za anestezi¬
ologijo, intenzivno nego in terapijo ter
transfuziologijo

1. sestanki delovnih skupin potekajo zadnjo sredo
v mesecu (vsak drugi mesec), kjer se obravnava
strokovne in organizacijske teme.

2. strokovno srečanje: 13.10. in 14.10.1995 na
Bledu s temo: Zdravljenje bolečine; fiziologija
bolečine, akutna in kronična bolečina, pooperativna
bolečina, edukacija bolnikov, edukacija zdravstvene¬
ga osebja, vloga medicinskih sester pri zdravljenju
pooperativne bolečine in specialni postopki zdravljen¬
ja pooperativne bolečine.
Predsednica sekcije: Irena Buček Hajdarevič, Inštitut
za anesteziologijo Kliničnega centra, Ljubljana

telefon: 061-13-13-123

Sekcija medicinskih sester splošne
medicine
1. Strokovno srečanje 1.6.1995 v Dobrni
Tema: Najpogostejši problemi žensk v fertilnem
obdobju in v klimakteriju
2. Sodelovanje s sekcijo zdravnikov splošne medi¬
cine: april 1995 v Portorožu
Teme: Nujna zdravstvena stanja v osnovnem
zdravstvenem varstvu in Bolezni odvisnosti v
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osnovnem zdravstvu
3. Strokovno srečanje: 7.12.1995 na Brdu pri Kranju
Tema: Komuniciranje v zdravstvu
Predsednica sekcije: Marta Falež, Zdravstveni dom
Rače pri Mariboru

telefon: 062 - 608 - 296

Oftalmološka sekcija
1. strokovno srečanje: 7.4.1995 v Novi Gorici
2. strokovno srečanje: 24.11.1995 v Ljubljani na
Očesni kliniki
Teme obeh srečanj: Nove preiskovalne metode s
področja funkcionalne diagnostike in Novosti v
zdravljenju očesnih infekcij
Predsednica sekcije: Sonja Šinkovec, Očesna klinika,
Klinični center, Ljubljana

telefon: 061-13-13-123

Sekcija kirurških medicinskih sester
1. Strokovno srečanje: 16.11. in 17.11.1995 v
Ljubljani
Teme: Kirurgija požiralnika, Zdravstvena nega bolni¬
ka po operaciji na požiralniku, Hranjenje bolnika po
gastro- in jejunostomi ter zdravstvena nega gastro- in
jejunostome, Dobri medsebojni odnosi “Sonček za
srečo” in Kaj mora ženska vedeti o sebi.
Predsednica sekcije: Greta Zver, Klinika za torakalno
kirurgijo Klinični center

telefon: 061 - 317 - 582

Sekcija medicinskih sester v zdraviliški
dejavnosti
1. strokovno srečanje: 17.3.1995 v MKZ Rakitna
Teme: Vzroki za porast alergijskih bolezni, Otrok z
astmo - počitnice, prosti čas, šport, Pravilna uporaba
pripomočkov za inhaliranje zdravil pri astmi - preda¬
vanje in praktični prikaz.

Predsednik sekcije: Jože Matjašec, Klimatsko zdrav¬
ilišče Rakitna, Preserje

telefon: 061 - 650 - 050

Sekcija medicinskih sester v onkologiji
1. srečanje 10.3.1995 v Ljubljani, tema: Tumorji v
otroštvu
2. srečanje 29.9.1995 v Ljubljani, tema: Problematika
in proces zdravstvene nege v onkologiji
Predsednica sekcije: Olga Koblar, Onkološki inštitut
Ljubljana

telefon: 061 -13-13-123

Sekcija za zdravsteno nego stom
1. Strokovno srečanje: 7. in 8.6.1995 Rogaška Slatina

V

Predsednica sekcije: Alenka Sau, Splošna bolnišnica
Izola

telefon: 066 - 67 - 690

Endokrinološka sekcija
1. Strokovno srečanje: 17. in 18.3.1995 Slovenj
Gradec - predstavitev dela v Slovenj Gradcu,
Osteoporoza in Predstavitev šole diabetesa za bolnike
2. Strokovno srečanje: 26. in 27. 10. 1995 v sodelo¬
vanju ob 50. obletnici delovanja diabetološke službe
na Slovenskem: Predstavitev in delo diabetološkega
oddelka v Ljubljani
Predsednica strokovne sekcije: Majda Lukančič Mori,
Klinika za endokrinologijo Klinični center

telefon: 061 -13 -13 -123

Sekcija medicinskih sester za področje
nefrologije, dialize in transplantacije
1. Strokovno srečanje: 31.3. in 1.4.1995 v Novi Gorici
Teme: Eritroprotein, Anemije, Izkušnje z zdravljen¬
jem z eritroproteini pri CAPD bolnikih, Predstavitev
zdravljenja z eritroproteini v Centru za dializo na
Ptuju, Stranski učinki zdravljenja z eritroproteini,
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VPredstavitev dializnega centra v Šempetru pri Novi

Gorici, Substitucija FE pri zdravljenju z eritropro-
teinom, Psihološki vidiki zdravljenja z eritropro-
teinom in Nevarnosti uporabe krvnih derivatov danes
2. Strokovno srečanje: 20.9.1995 na Ptuju
Teme: Predstavitev centra za dializo na Ptuju,
Zdravljenje hipeitenzije pri dializnih bolnikih, Vloga
medicinske sestre pri zdravljenju hipeitenzije pri dia¬
liznih bolnikih, Hiperparatireoidizem in zdravljenje
bolnikov v programu nadomestnega zdravljenja,
Dietni nasveti za bolnike z visokimi vrednostmi kalci¬
ja in fosfata, Posebnosti pri punkcijah A-V fistul s
poudarkom na Gortrex fistulah, A-V fistulah na stegnu
3. Strokovno srečanje 29.11.1995 v Ljubljani
Teme: Psihološke posebnosti kroničnih dializnih bol¬
nikov in postopki obravnave teh bolnikov, Stresni fak¬
torji pri zdravstvenih delavcih na hemodializi,
Standardi za dezinfekcijo na področju dialize,
Dializni center Ptuj - naši pogledi - malega centra - na
psiho kroničnih dializnih bolnikov in naše delo z
njimi.
Predsednica sekcije: Mirjana Čalič, Dializni center
Klinični center, Ljubljana

telefon: 061-13-13 123
Endoskopska sekcija
1. VII. strokovni seminar Endoskopske sekcije 23. in
24.3. 1995 v Moravskih toplicah
Teme: Laparaskopska diagnostika in akutni abdomen,

VTransureterni posegi v urologiji, Čiščenje, dezinfekci¬
ja in sterilizacija v endoskopski enoti, Anestezija pri
transureterni resekciji prostate in mehurja, Nadzor
bolnika po izvršeni transureterni resekciji prostate in
mehurja, Poročilo s 14. Evropske endoskopske
delavnice - Bruselj 1994
2. strokovna ekskurzija
Predsednica sekcije: Stanka Popovič, Gastro-kirurgi-
ja, Klinični center, Ljubljana,

telefon: 061 -13-13-123

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov reševalcev
1. strokovni seminar: 2.3.1995 - Priprava nosečnice na
porod - urgentni porod
2. strokovni seminar: 26.4.1995 - Kardiopulmo-nalno
oživljanje
3. Strokovni seminar: 14.9. 1995 Imobilizacija
hrbtenice
4. strokovni seminar: 22. 11. 1995 - Opekline.
Predsednik sekcije: Andrej Fink, Reševalna postaja
Ljubljana

telefon: 061 -13 -27 - 245

Sekcija medicinskih sester in zdrav¬
stvenih tehnikov v zobozdravstvu
1. strokovni seminar in volilni občni zbor: 18.1.1995
v Novi Gorici
2. strokovni seminar - september v Novem mestu
Predsednica sekcije: Milena Gliha, Stomatološka
klinika Klinični center, Ljubljana

telefon: 061-13-13-123

Sekcija študentov zdravstvene nege
1. Programa nismo prejeli v dogovorjenem roku.
Predsednica sekcije: Mojca Požeg, Visoka šola za
zdravstvo, Ljubljana, Poljanska 26 a.

Sekcija medicinskih sester
v sterilizacije
1. Programa nismo prejeli v dogovorjenem roku.
Predsednica sekcije: Eva Vrstovšek, Klinični center -
centralna sterilizacija, Ljubljana

telefon: 061 - 13-13-123
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IZ DRUŠTEV IN SEKCIJ
Petra Kersnič

25 LET GERONTOLOŠKEGA
DRUŠTVA SLOVENIJE

Zbornica zdravstvene nege je že drugič sodelovala pri
izobraževalni dejavnosti Gerontološkega društva Slovenije.
Prva učna delavnica je bila v Medijskih toplicah 20. in 21.
maja 1994 na temo Dementni bolnik in njegova okolica, ki
se je je udeležilo 37 medicinskih sester.

2. in 3. decembra 1994 je na Brdu pri Kranju
potekala 2. učna delavnica, ki jo je Gerontološko
društvo Slovenije posvetilo 25. obletnici svojega delo¬
vanja.

Tema učne delavnice je bila
Star človek in družina, kar so
namenili kot svoj prispevek med¬
narodnemu letu družine.

Da je med zdravstvenimi
delavci, posebno pa med medicin¬
skimi sestrami, ki delajo v
domovih starejših občanov, veliko
zanimanje, je pokazala udeležba
na obeh delavnicah.

V

Številni predavatelji so
poudarili, da je družina za starega
človeka pomembna, saj mu
pomeni varnost in ne nazadnje
zakonitost življenja, da se le to v družini začne in tudi
konča.

Podatki, da Slovenija postaja vse starejša in daje
vse manj rojstev, narekujejo izobraževanje v tej smeri.
Statistika govori, daje bilo v letu 1991 214.000 ljudi,
starejših od 65 let, in da bo ta številka leta 2020
narasla na 311.000. Zanimivi so tudi podatki, da v

slovenskih domovih za starostnike, ki jih je v
Sloveniji 54 z 11.000 posteljami, živi le 5 % ljudi,
starejših od 65 let. Povprečna starost stanovalcev

domov pa je okoli 80 let.
Slovensko gerontološko društvo
ugotavlja, da je treba spremeniti
odnos do življenja, odnos do
starosti in ji dati polnovrednost na
najrazličnejše načine, predvsem
pa stremeti za tem, da človek
ostaja kar se da dolgo v svojem
domačem okolju.
Mirjam Belič, medicinska sestra
in dolgoletna ter nadvse prizadev¬
na predsednica Gerontološkega
društva Slovenije, je ob zaključku
prikaza prehojene poti društva
doživeto in z izrednim občutkom

prebrala pesem, ki so jo našli v zapuščini ženice v
domu za stare na Irskem in jo je prevedla Majda
VŠlajmer Japelj. Pesem je bila objavljena v novembrs¬
ki številki Utripa in po mnenju nekaterih medicinskih
sester bi jo morala prebrati vsaka medicinska sestra,
saj bi v njej gotovo našla resnico in morda celo del
sebe.
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DRUŠTVO ZA ORALNO ZDRAVJE SLOVENIJE
63000 Celje, Gregorčičeva 5

RAZPISUJE
priznanja za uspehe na področju zobozdravstvene preventive za leto 1995

1. Priznanje se podeljuje: članom Društva za oralno zdravje Slovenije, skupinam, učiteljem, šolam, vzgo-
jnovarstvenim ustanovam, strokovnim oddelkom in drugim za:

□izredne dosežke na področju zobozdravstvene preventive,
□nesebično in uspešno delo na področju zobozdravstvene preventive,
□za uspehe pri izpolnjevanju doseganja ciljev društva,
□za aktivno in ustvarjalno delo v društvu in strokovnih srečanjih,
□za uspešno uvajanje in izvajanje zobozdravstveno-preventivnega programa v prakso in doseganje ciljev,
□za prispevke k zobozdravstveni vzgoji.

2. Predlog za podelitev priznanja lahko predložijo:
□zobozdravstveni zavodi, ki opravljajo zdravstveno preventivno dejavnost v R Sloveniji,
□vse zbornice, združenja in društva s področja zobozdravstvene dejavnosti,
□strokovni sveti ali druga organizacija (ZZZS,...),
□razširjeni strokovni kolegij Univerzitetne stomatološke klinike v Ljubljani,
□posamezniki, ki pridobijo mnenja strokovnega sveta, Razširjenega strokovnega kolegija Univerzitetne
stomatološke klinike v Ljubljani,..

3. Pisni predlog mora vsebovati osnovne podatke in kratek življenjepis kandidata ter utemeljitev, v kateri
je potrebno čim bolj dokumentirano posredovati oceno uspehov na preventivnem zobozdravstvenem področju
in prispevke k izboljšanju oralnega zdravja prebivalcev Slovenije.

4. Predlagatelji pošljejo predloge Društvu za oralno zdravje Slovenije, Gregorčičeva 5, 63000 Celje z
oznako “Razpis za priznanja” najkasneje do 28. aprila 1995.

5. Priznanje bo častno podeljeno na III. Vsakoletnem dnevu oralnega zdravja - brez cigarete. V letu 1995
bomo podelili največ 5 priznanj.

DRUŠTVO ZA ORALNO ZDRAVJE R SLOVENIJE
Komisija za priznanja
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Zavod Republike Slovenije
za transfuzijo krvi

Šlajmerjeva 6, 61000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 61 13 12 055, Fax: +386 61 302 224

Zdravila:
humani albumin

koncentrati faktorjev strjevanja krvi
Preiskave:

imunohematološke preiskave
hematološke preiskave

serološka diagnostika virusnih infekcij
tipizacija HLA

preizkušanje tkivne skladnosti in-vitro

Diagnostični reagenti:
serumi za določanje krvnih skupin

•
poliklonski reagenti
monoklonski reagenti

•
izdelava in design monoklonskih in
poliklonskih protiteles po naročilu

Zdravila:
humani hiperimuni gamaglobulini

infuzijske raztopine
stabilizatorji za kri

sistemi za infuzijo in transfuzijo
katetri
sonde



PRAVILNIK
Na podlagi 35. in 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS 9/92), Pravilnika o pogojih za opravljanje
zasebne zdravstvene dejavnosti, Pravilnika o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev (Uradni list RS 24/92)
ter 4. in 5. točke 4. člena Statuta Zbornice zdravstvene nege Slovenije je predsedstvo Zbornice zdravstvene nege

Slovenije dne 15.12.1994 sprejelo

PRAVILNIK
O POSTOPKIH ZA IZDAJO MNENJ ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE

DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE
1. člen
Ta pravilnik določa opredelitve, pogoje, postopke

in druga vprašanja, ki zadevajo postopke za izdajo
mnenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti na

I področju zdravstvene nege, ki jih na podlagi zakon¬
skih določb izdaja Zbornica zdravstvene nege
Slovenije (v nadaljevanju: zbornica).

2. člen
Zdravstvena dejavnost na področju zdravstvene

nege lahko deluje na naslednjih ožjih strokovnih
področjih zdravstvene nege:

- zdravstvena nega in oskrba bolnika na njegovem
domu,

- zdravstvena nega in oskrba bolnika v delovnih
prostorih izvajalca zdravstvenih storitev,

- skupinska zdravstvena vzgoja zunaj domov
posameznikov in družin.

3. člen
Nosilci zdravstvene nege v zdravstveni dejavnosti

so medicinska sestra s VI. stopnjo izobrazbe, medi¬
cinska sestra - specialist in medicinska sestra s VII.
topnjo izobrazbe. Nosilci zdravstvene nege orga¬
nizirajo, načrtujejo, vodijo, izvajajo in nadzirajo
zdravstveno nego v zdravstveni dejavnosti.

V izvajanje zdravstvene nege v zdravstveni
dejavnosti se lahko kot samostojni zdravstveni delav¬

ci - izvajalci vključujejo tudi zdravstveni tehniki v
skladu s svojimi pristojnostmi.

Bolj zahtevna dela zdravstvene nege bolnika na
vseh področjih lahko opravljajo zdravstveni tehniki
izključno po nalogu oz. pod vodstvom višje medi¬
cinske sestre kot usklajevalke vseh oblik zdravstvene
nege in oskrbe bolnika.

4. člen
Izvajalci zdravstvenih storitev na področju

zdravstvene nege lahko zaposlujejo zdravstvene
delavce, ki imajo izobrazbo in delovne izkušnje, v
skladu z odločbo o vpisu v register zasebnih
zdravstvenih delavcev oziroma z odločbo o podelitvi
koncesije.

5. člen
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za prido¬

bitev mnenja zbornice:
- ustrezna strokovna usposobljenost v skladu z

Zakonom o zdravstveni dejavnosti,
- 3 leta delovnih izkušenj na področju zdravstvene

nege bolnika oz. varovanca,
- znanje slovenskega jezika,
- državljanstvo Republike Slovenije,
- da kandidatu ni s pravnomočno sodbo pre¬

povedano opravljanje poklica iz zdravstvene
dejavnosti,
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- dodatna usposobljenost za ožje strokovno

področje, na katerem ima kandidat namen opravljati
zdravstveno dejavnost.

6. člen
Za pridobitev mnenja zbornice je potrebno pred¬

ložiti:
- vlogo, v kateri je navedeno strokovno področje,

kraj in čas, v katerem želi kandidat opravljati
zdravstveno dejavnost na področju zdravstvene nege;

- dokazila o strokovni izobrazbi (potrdilo o
zaključnem izpitu, diploma, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu);

- življenjepis s poudarkom na strokovni biografiji;
- dokazila o strokovnem izpopolnjevanju v zad¬

njih 2 letih;
- dokazila o dodatni usposobljenosti za ožje

strokovno področje;
- rojstni list;
- potrdilo o državljanstvu;
- potrdilo o znanju slovenskega jezika (velja ocena

v spričevalu o zaključnem izpitu srednje šole);
- potrdilo o nekaznovanju;
- mnenje regijskega odbora društva po sedežu,

kjer je kandidat zaposlen oz. opravlja zdravstveno
dejavnost;

- mnenje strokovnega kolegija patronažne
dejavnosti območja, kjer bo kandidat opravljal
zdravstveno nego bolnika oziroma varovanca na
domu.

7. člen
Komisija za zasebno dejavnost pri zbornici v

skladu s predpisanimi pogoji oblikuje ustrezno mnen¬
je na osnovi predloženih dokumentov, pogovora s
kandidatom in morebitnih posvetovanj.

Zoper negativno mnenje se lahko kandidat pritoži
v roku 8 dni od prejema pisnega mnenja. 0 pritožbi

odloča Predsedstvo zbornice, njegovo mnenje je
dokončno.

8. člen
Komisija za zasebno dejavnost povabi kandidat;:

na pogovor in ga seznani z dolžnostmi, ki ga obvezu¬
jejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti na
področju zdravstvene nege, kar kandidat podpiše kol
izjavo.

9. člen
IZJAVA

Podpisani_
izjavljam, da poznam Zakon o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni
dejavnosti (Uradni list RS št. 9/92) in Statut in druge
splošne akte Zbornice zdravstvene nege Slovenije,
Obvezujem se, da bom ravnal v skladu z njihovimi
določbami ter v skladu s Kodeksom etike medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Pravilnikom o postopkih za izdajo mnenj za oprav¬
ljanje zdravstvene dejavnosti na področju zdravstvene
nege in drugimi akti zbornice.

Izjavljam, da sem seznanjen s pogoji Zbornice
zdravstvene nege Slovenije za pridobitev njeneg;
mnenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti n;
področju zdravstvene nege in se obvezujem, da jil
bom vestno izpolnjeval.

Izjavljam, da bom zdravstveno dejavnost na
področju zdravstvene nege začel opravljati najkasneje
.indajo bom opravljal le na strokovnem
področju.vkraju.

V Ljubljani,.Podpis.

10. člen
Izvajalec zdravstvenih storitev na področji

zdravstvene nege se obvezuje, da:
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- bo spoštoval statut in druge akte zbornice,
- bo spoštoval sprejete strokovne doktrine v

zdravstveni negi,
- bo spoštoval veljavna strokovna načela, stališča

in pravila zdravstvene nege,
- bo skrbel za lastno kontinuirano strokovno

izpopolnjevanje,
- bo omogočal strokovno izpopolnjevanje svojih

sodelavcev,
- bo omogočal strokovni nadzor svojega dela,
- s svojim vedenjem in vodenjem svojih

sodelavcev ne bo kvaril ugleda dejavnosti zdravstvene
nege,

- bo opravljal svoje delo v skladu s Kodeksom
etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije,

- bo svoje delo opravljal, evidentiral in dokumen¬
tiral v skladu z veljavnimi predpisi, pravili in doktrino
in redno oddajal strokovna in statistična poročila o
svojem delu,

- bo spoštoval predpise zbornice in zavarovalnih
institucij glede zaračunavanja svojih storitev,

- bo svoj delovni čas objavil na vidnem mestu in
ga bo dosledno spoštoval,

- bo zagotavljal neprekinjeno izvajanje
zdravstvene nege, če bo to terjala narava njegovega
dela,

- bo z dogovorom zagotovil redno nadomeščanje
v času svoje odsotnosti,

- bo vestno izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nala¬
gajo javna pooblastila,

- ne bo prekoračeval področja svoje poklicne
dejavnosti,

- bo zagotavljal stalno dostopno nujno medicinsko
pomoč,

- bo sodeloval s širšo družbeno skupnostjo,
- bo redno obveščal zbornico o spremembi tistih

podatkov, ki se vodijo v registru zasebnih

zdravstvenih delavcev oziroma drugih registrih,
- bo zagotavljal stalno strokovno povezavo s

patronažno in ostalimi strokovnimi službami na
območju, kjer bo opravljal zdravstveno dejavnost.

11. člen
Strokovno-tehnični in drugi pogoji za opravljanje

zasebne dejavnosti so opredeljeni v Pravilniku o
pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnos¬
ti in Razmejitvi zdravstvene nege, kot jo je opredelil
Razširjeni strokovni kolegij pri Ministrstvu za
zdravstvo.

12. člen
Pri odpiranju in zapiranju zdravstvene dejavnosti

na področju zdavstvene nege lahko zdravstveni
delavec kot izvajalec zdravstvenih storitev to
sporočilo objavi v dnevnem časopisju in drugih javnih

V

občilih. Ce izvajalec spreminja delovni čas ali
nastopijo druge spremembe v njegovem delu (odsot¬
nost in nadomeščanje, ki traja več kot mesec dni),
lahko to objavi na enak način.

13. člen
Izoblikovano mnenje predloži Komisija za zaseb¬

no delo predsedniku zbornice v podpis in ga dostavi
kandidatu po pošti.

14. člen
Zasebni zdravstveni delavec oz. nosilec koncesije

za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti je
dolžan takoj pisno obvestiti zbornico o začetku oz.
prenehanju dejavnosti.

15. člen
Kandidati, ki niso člani zbornice, so dolžni plačati

stroške izdaje mnenja, kot jih določi Upravni odbor
zbornice.

FEBRUAR 1995 23



PRAVILNIK
16. člen
Komisija za zasebno delo organizira ustrezen nad¬

zor nad izvajanjem določil tega pravilnika.

17. člen
Zbornica vodi evidenco o izdanih mnenjih, ločeno

pa zasebne zdravstvene delavce in v postopkih za
izdajo koncesij.

18. člen
Kadar se ugotovi, da so kršena določila tega

pravilnika, zbornica izvajalca zdravstvene dejavnosti
najprej opozori in določi rok, v katerem morajo biti

nepravilnosti odpravljene.
V primerih, ko izvajalec zdravstvene dejavnosti

sklepov ne upošteva, prevzame primer v obravnave
Razsodišče skladno s Pravilnkom o organizaciji in
delovanju Razsodišča Zbornice zdravstvene nege
Slovenije.

19. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme

Predsedstvo zbornice.

Predsednica zbornice
Nana Domajnko
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CATO
INKUBATOR 8000

Že več kot 40 let z Vami na področju
medicine.
S 1. 1. 1995 kot Drager Slovenija
nadaljujemo tradicijo kvalitetne ponudbe,
prodaje in servisa na slovenskem trgu in
se tako enakopravno uvrščamo v družbo
sestrskih firm koncerna Dragenverk
Liibeck iz Nemčije.

Drager Slovenija
Nadgoriška 19

evita 2 61231 Ljubljana-Čmuče
Telefon: (061) 161 22 63, 161 22 64
Telefax: (061) 161 22 65

Zastopamo in servisiramo:

KARL STORŽ -ENDOSKOPE
__

Medizintechnik
_ _



IZ ARHIVA
Petra KPRSNIČ

Zdravstvena nega včeraj
VII.

Kar delamo danes, je tudi za jutri!
v

Se zadnjič
iz “ Pravilnika o pravicah in dolžnostih zdravstvenega osebja v bolnicah “

iz leta 1960:

21. člen
“MEDICINSKI TEHNIK (MEDICINSKA SES¬

TRA!) DELOVNE ENOTE ima zlasti tele pravice in
dolžnosti:

1. opravlja neposredno ali s pomočjo drugega ose¬
bja vso nego bolnikov; neposredno neguje bolnike, ki
so potrebni posebne nege;

2. skrbi neposredno za osebno higieno bolnikov in
osebja ter za čistočo in red v prostorih;

3. prisostvuje vizitam in izvršuje vse odredbe
predstojnika oddelka in zdravnikov ter sodeluje pri
fizični in psihični pripravi bolnikov za diagnostične in
terapevtske posege;

4. razdeljuje predpisana zdravila bolnikom in
nadzira, ali jih pravilno uporabljajo, ter jim pri tem
pomaga;

5. sodeluje pri dajanj u transfuzije krvi;

6. daje subkutane in intramuskularne injekcije,
intravenozne injekcije pa le po pismenem pooblastilu
predstojnika oddelka;
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7. opravlja po naročilu zdravnika razna medicin¬
ska tehnična opravila v diagnostičnem postopku in pri
terapiji (n.pr. odvzem krvi, dajanje sonde, frak-
cionaže, kateterizacija, oskrba rane) in skrbi za steril¬
izacijo ter pravilno pripravo inštrumentov za te
posege, če ni za to določena druga strokovna oseba;

8. opravlja zdravstveno prosvetno in vzgojno delo
med bolniki;

9. skrbi za izvajanje okupacijske terapije bol¬
nikov;

10. skrbi, da dobi bolnik pravilno servirano in
predpisano hrano;

11. neposredno nadzoruje ravnanje osebja z bolni¬
ki in mora biti zato pretežni del delovnega časa med
bolniki;

12. odkriva socialne okoliščine, ki vplivajo na bol¬
nikovo bolezen, in obvešča o tem tiste, ki opravljajo
socialno službo v bolnici;

13. skrbi za pravilen postopek pri sprejemanju in
odpuščanju bolnikov;

UTOP
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14. daje splošne informacije o bolnikih, ne sme pa

dajati podatkov o diagnozi in prognozi zdravljenja;

15. uravnava delo osebja in skrbi za izboljšanje
delovnih metod;

16. uvaja učence zdravstvenih šol in pripravniško
osebje v praktično delo;

17. skrbi za pravilno ravnanje z inventarjem in
predlaga njegovo dopolnitev;

18. opravlja še druge nalog, ki jih posebej določi
predstojnik oddelka v mejah delovnega področja
medicinskega tehnika (medicinske sestre).

Naloge medicinskega tehnika (medicinske sestre)
lahko opravljajo na porodniških oddelkih tudi babice.

Medicinskim tehnikom (medicinskim sestram)
delovnih enot se praviloma ne smejo nalagati admi¬
nistrativna opravila, kolikor ni to v zvezi z njihovim
delovnim področjem.

Na koncu pripisano:
Gotovo boste bralke in bralci pozorni na poseb¬

nost Pravilnika, ki ves čas medicinsko sestro vztrajno
postavlja v oklepaj - to gre razumeti kot preživeto
slovnično pravilo, da se navaja moški spol v začetku,
tako da je vsako drugo razmišljanje treba ovreči.
Prepričana pa sem, da bi dandanašnji Pravilnik ne
imel v oklepaju in tistih nekaj moških v tem poklicu
ne bi bilo nič prizadetih, če bi jih ne navedli posebej.

Razmejitev in dodelitev nalog med vsemi tremi
navedenimi stopnjami zadolžitev znotraj poklica me¬
dicinske sestre nam bo morda v marsikateri okoliščini
pomagala, da bomo znali krmariti in usmerjati stroko
zdravstvene nege v sodobno in samostojno dejavnost
in poklic.

TERMO
SHUJŠEVALNI

D i F T F T I K A
trgovske storitve

Ne odrekajte se hrani, če želite shujšati.
Odvečnih kilogramov se lahko znebite s
termogenezo - izgorevanjem maščobnih zalog v
toploto. Brez napora ali odrekanja hrani boste
tako izgubili od pol do enega kilograma
maščobnih zalog na teden.

Thermo Coffee™ je instant kava za uspešen
program hujšanja. Zmanjšuje apetit in odpravlja
dva ključna vzroka neuspešnih diet - lažen
občutek lakote in lažne padce energije. Sladkana
je s fruktozo. Pijemo jo lahko samo ali skupaj s
Thermo Zero Fot Creomer™ smetano brez
maščob, ki izboljša okus Thermo Coffee™
kave.

Thermogen Herbal Tea™ je z vitamini in
drugimi hranili obogaten tradicionalni zeliščni čaj

! ta
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RAZŠIRJENI STROKOVNI KOLEGIJ
Ladi ŠKERBINEK

POROČILO O DELU RAZŠIRJENE¬
GA STROKOVNEGA KOLEGI|A
ZA ZDRAVSTVENO NEGO

V letu 1994 je imel RSKZN 8 sej. Stalne strokovne skupine kot operativna tele¬
sa kolegija so imele enako število sej, saj je bilo po vsaki seji RSKZN potrebno

določene naloge vsebinsko pripraviti za sprejem na kolegiju.

V tem letuje kolegij obravnaval predvsem nasled¬
nja strokovna vprašanja:

- opredelitev dodatne oskrbe v domovih za
starejše občane in v posebnih socialnih zavodih,

- predlog šolanja novega profila zdravstvenega
delavca - predlagatelj prof. dr. J. Lešničar,

- 2. osnutek Pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja,

- dologoročni plan izobraževanja medicinskih
sester - babic,

- predstavitev načrta Kolaborativnega centra
WHO za področje zdravstvene nege,

- oblikovanje Zakona o statističnih evidencah z
vidika potreb zdravstvene nege,

- aktivnosti pri prenovi programa izabraževanja za
zdravstvenega tehnika,

- dopolnila k Razmejitvi zdravstvene nege.
Do vseh strokovnih vprašanja je kolegij zavzel

stališča in jih kot sklepe posredoval naprej.
Najobširnejša naloga, ki bo končana šele v pri¬

hodnjem letu, je priprava dopolnil k Razmejitvi
zdravstvene nege.

Z naslednjim elaboratom želi RSKZN razmejiti
zdravstveno nego predvsem glede na pristojnosti in
odgovornost znotraj zdravstvene nege po posameznih
poklicih na področju zdravstvene nege, pri čemer je
bila osnovna razmejitev že opredeljena v elaboratu
Razmejitev zdravstvene nege. Le-ta že vsebuje razme¬
jitev med zdravstveno nego in oskrbo, opredeljuje
naloge, opravila in delovanje zdravstvene nege bolni¬
ka na domu, v socialnih zavodih in posebnih socialnih
zavodih.

Dopolnilo k razmejitvi bo opredeljevalo razme¬
jitev v bolnišnici, ambulanti, dispanzerski, patronažni
in specialistični dejavnosti ter v domovih za starejše.

preverit

• V podjetju PREVENT smo oblikovali novo kolekcijo poklicnih
oblačil za zdravstvo.

• Modeli iz najsodobnejših uvoženih materialov so udobni, t
prijetnega videza in jih je enostavno vzdrževati.

• V kolekciji najdete oblačila, ki jih bodo z veseljem oblekli
ljudje vseh poklicev v zdravstvu.

• Delo z ljudmi zahteva poleg strokovnosti tudi urejeno in
zadovoljno osebje.

TUS PREVENT d.o.o., Kidričeva 6, 62380 Slovenj Gradec, tel: 0602 41 - 421, fax: 0602 41 - 051
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AKTUALNO
Marija KOP

Ekologija in pripomočki za inkontinentne osebe
Ohranjanje in varovanje okolja je že nekaj časa
področje prizadevanj ne samo strokovnjakov v
indrustriji in inštitutih, ampak tudi širše javnos¬
ti. S tem problemom se organizirano ukvarjajo
mnoga združenja in društva, ki s svojimi predlo¬
gi in zahtevami neposredno vplivajo na nastajan¬
je novih, boljših zakonov o varovanju narave.C elovita stališča za ohranjanje zdravega okolja

pa so se oblikovala šele zadnja leta. Nanašajo
se na pridobivanje surovin, proizvodnjo in

promet ter gospodarno uporabo izdelkov kakor tudi
njihovo odstranjevanje. Napredne tovarne so razvile
'svoj ekološki koncept, ki zajema vsa omenjena
stališča, saj bodo v prihodnje veljala podjetja le toliko,
kolikor bo znašal njihov delež pri razvijanju ekološko
prijaznih proizvodov.

Vsa ta prizadevanja se nanašajo tudi na proizvode
na področju zdravstva. Od teh nas tu zanimajo le
določene skupine pripomočkov, ki se uporabljajo pri
negi inkontinentnih oseb. Mnogi med temi so namreč
namenjeni enkratni uporabi, kar prinaša na eni strani
velike prednosti (lažja nega, boljše počutje prizadete¬
ga, večje udobje ipd.), na drugi strani pa tudi velike
probleme. Vzrok zanje so velike količine, ki jih je
treba po uporabi odstraniti.

Tudi v Sloveniji smo za nego inkontinentnih oseb
uvedli pripomočke za enkratno uporabo (predloge oz.
“plenice”). Z javnim razpisom Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št.9/92) je bila
za izbiro najustreznejšega ponudnika inkontinentnega
programa razpisana mesečna količina 600.000
”plenic” za enkratno uporabo, kar pomeni letno7 mil¬
ijonov 200.000 kosov. Dejanska poraba pa je še precej
večja, saj je v tej količini zajeta le poraba

pripomočkov v domovih starejših občanov, mladin¬
skih socialnih zavodih in pa poraba za prizadete, ki jih
patronažne sestre negujejo doma. Niso pa upoštevane
količine, ki jih porabijo v bolnišnicah in tiste, ki jih
prizadeti ljudje kupujejo sami. Število pripomočkov
se bo v prihodnje še povečevalo, saj se število sta¬
rejših oseb stalno veča, s tem pa tudi število inkonti¬
nentnih.

Navedene količine uporabljenih pripomočkov
pomenijo približno 1.000 kubičnih metrov odpadkov
mesečno. Za ponazoritev: za odvoz teh odpadkov bi
bil potreben vsak mesec tovorni vlak, dolg pol kilo¬
metra. Poleg tega ti odpadki nastajajo v glavnem le v
domovih starejših občanov in v bolnišnicah, kjer
pomenijo zelo velik problem.

Dodatna težava pa je v sestavi pripomočkov
samih. Sestavljeni so namreč iz celuloznih plasti, ki
so zlepljene s plastično folijo. Zato jih je možno
ekološko sprejemljivo odstranjevati le z ustreznimi
sežigalnimi napravami. Pri nas pa te pripomočke
odlagamo na deponijah, ki v večini primerov tudi še
ne ustrezajo sodobnim ekološkim zahtevam.
Ministrstvo za zdravstvo je zato v Planu zdravstvene¬
ga varstva Republike Slovenije do leta 2.000 pred¬
videlo tudi to, da bomo do tega leta nadzorovali vsa
odlagališča trdnih in posebnih odpadkov.

Rešitev problema ne gre iskati samo v državnih
inštitucijah in pri proizvajalcih, ampak tudi pri nas samih.

Usmeriti bi se morali v iskanje najbolj kakovostnih
pripomočkov in jih gospodarno uporabljati ter slediti
novim proizvodom, ki so ekološko bolj prijazni.

Kakovost pripomočkov za enkratno uporabo za
inkontinentne osebe zagotavljajo razvite države s
standardi za kakovost. S tem zagotavljajo kakovostno
oskrbo prizadetih in hkrati ekološko najbolj spre¬
jemljive pripomočke. Na osnovi teh standardov so
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zavarovalnice sestavile priročnik pripomočkov, ki so,
jih pripravljene tudi plačati. Prilagajajo ga spremem¬
bam na tržišču, t.j. boljši in ekološko sprejemljivejši
proizvodi izločajo slabše in ekološko manj spre¬
jemljive. To je velika vzpodbuda za proizvajalce, saj
jim le vedno boljša kakovost, gospodarnost in
ekološka sprejemljivost omogoča, da so njihovi
proizvodi prisotni v priročniku. Ta je na voljo zdrav¬
stvenim delavcem, da jim olajša oz. sploh omogoča
(šifra) predpisovanje pripomočkov. Tudi pri nas bi bil
tak priročnik zelo dobrodošel.

Gospodarna uporaba je naslednje, kar lahko sami
storimo. Že proizvajalci sami opozarjajo na mno¬
gokrat nepravilno uporabo pripomočkov: mnogokrat
zadostujejo manjši pripomočki, menjava pripomoč¬
kov naj ustreza le dejanski potrebi ipd. Na raziskavah
temelječi izračuni so pokazali, daje npr. pri predlogah

polovico. To dosežemo s tem, da za vsak posamezni
primer skrbno izberemo najprimernejši pripomoček in
ga tudi pravilno uporabimo. Gospodarna uporaba nas
torej ne vodi samo k prihrankom pri stroških, ampak
dosežemo tudi občutno zmanjšanje količin odpadkov.

Proizvajalci pa se zelo zanimajo tudi za proizvod¬
njo novih materialov, t. j. takih, ki so večkrat pralni
(od 200 do 300 krat), hkrati pa obdržijo vse prednos¬
ti pripomočkov za enkratno uporabo (npr. velika vpoj-
nost, suha koža, udobje). Ti so z ekološkega in
ekonomskega stališča vsekakor bolj sprejemljivi.
Strokovno pravilne in gospodarne rešitve so le v
primerni kombinaciji uporabe tako pripomočkov za
enkratno uporabo kot tudi pralnih.

Imamo torej kar nekaj možnosti za vplivanje na
manjše obremenjevanje okolja. Ob tem pa dobrega
počutja prizadetih in kakovostne nege prav nič ne

v določenih primerih možno zmanjšati stroške celo za i prizadenemo
Helpy d.d.

Pomožna sredstva za invalidne in bolesne osebe - Helpful means for invalid, handicapped and ill persons
PRIPOMOČKA ZA ZDRAVLJENJE URINSKE INKONTINENCE

Za normalno delovanje sečnega mehurja in sečnice, ki sta pogoj za urinsko kontinenco ženske, je potreben zadosten tonus vezivnotkivnih in
mišičnih elementov medeničnega dna.

Keglove vaje se priporočajo za preprečevanje nastanka in za zdravljenje urinske inkontinence pri ženskah. Priporočljivo je, da mišičje
medeničnega dna krepimo vse življenje, zlasti pomembno je poporodno obdobje.
Pripomoček PFX (pelvic floor exerciser), proizvajalca Innocept omogoča kontrolo in objektivizacijo pravilnega izvajanja Keglovih vaj, s

pomočjo metode biološke povratne zveze (bio feed back) pa pripomore k hitrejšemu in kvalitetnejšemu zdravljenju. PFX pripomoček se uporabl¬
ja za domačo terapijo in je tehnično enostaven. Rokovanje z njim je lahko razumljivo in tako dostopno bolnicam brez ustreznega predznanja. Zato
PFX priporočamo vsem ženskam, ki želijo aktivno sodelovati pri zdravljenju urinske inkontinence.

Pro-seco System je programski elektrostimulator, ki se uporablja za domačo terapijo inkontinence in je zasnovan na uspešnih principih elek-
trostimulacije za krepitev mišic medeničnega dna in za zaviranje nehotnih kontrakcij detruzorja. Pro-seco System se uporablja za zdravljenje
stresne, urgentne in fekalne inkontinence. Ima tri programe. Mišični program se uporablja za zdravljenje stresne inkontinence z izemetrično kon-
trakcijo mišic medeničnega dna in mišic zapornega sistema na koncu črevesja. I program se uporablja za zdravljenje urgentne inkontinence. Pri
stimulaciji z 10 Hz gre za zaviranje nehotnih kontrakcij detruzorja. Burst program se uporablja za zdravljenje urgentne inkontinence, deluje
podobno kot I program , le da so tu serije kratkih zbadajočih impulzov s frekvenco 5Hz. kar seje večkrat izkazalo kot bolj odgovarjajoče za bol¬
nika. Mešane oblike inkontinence se zdravijo z uporabo kombinacij vseh treh programov. *

Uspeh terapije s Pro-seco Systemom se pokaže v zelo kratkem času in to v stabilizaciji detruzorja v 2 - 4 tednih, v mišični krepitvi pa v 6 - 8
tednih.

Oba pripomočka sta bila stestirana in se že uporabljata v nekaterih bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah, ter individualno za domačo
uporabo po priporočilu zdravnika.

Prodaja in zastopa:

Helpy d.d.
Pomožna sredstva za invalidne in bolne osebe

Informacije:
Helpy d.d. IC Trzin, Dobrave 7,61234 Mengeš - Tel.: 061/715-044, Fax: 061/714-615
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AKTUALNO
Viktorija REHAR

"SLOVENIJA BREZ KAJENJA"
V programu “SLOVENIJA BREZ KAJENJA” so v letu 1995 predvidene skupne aktivnosti, pomem¬
bne za vso državo na državni, regionalni ravni in v lokalni skupnosti. Vaše aktivno sodelovanje lahko

pomembno prispeva k uresničevanju cilja 17, strategije SZO “Zdravje za vse do leta 2000”.

Možnosti so različne:
A

1 - posebna skupna prireditev "31. MAJ - SVETOVNI DANNEKAJENJA”,
GESLO SZO JE: “EKONOMIKA DRUŽBE BREZ TOBAKA ”,

2 - nadaljevanje mednarodne aktivnosti “OPUSTI KAJENJE - ZMAGAJ”,
3-17. NOVEMBER - DAN BREZ CIGARETE , skupna državna prireditev,

B
4 - aktivnosti za sprejem “TOBAČNEGA ZAKONA”,

5 - izvajanje programov in projektov znotraj sistema vzgoje in izobraževanja kot sestavni del delovnih in
učnih načrtov,

D
6 - aktivnosti različnih nevladnih organizacij, društev, združenj,

E
7 - medijska podpora, širjenje informacij in obveščanje ljudi o programih, projektih in možnostih vključevanja,

8 - zagotavljanje in distribucija gradiv o promociji nekajenja.
Dovolite, da opozorim na novosti, uporabne pri opuščanju kajenja.

DOBA, Zavod za izobraževanje Maribor, Kopitarjeva 5, je poslala obvestilo o izdaji kompleta “TRENING
ODVAJANJA KAJENJA” /kaseta in knjiga/. Naročila sprejemajo po telefonu 062 24 - 273.

EGIDA, Sanitetna hiša, Hotemaže 81, Preddvor sporoča, daje za slovensko tržišče, lekarne, zagotovila
proizvod za tiste, ki želijo opustiti kajenje. To je obliž z nikotinom “NICOTRANS”.

To obvestilo je namenjeno tudi ustanovam, s katerimi sodelujete.
Pričakujemo povratne informacije o načinu vključevanju v naštete možnosti.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE,
63000 CELJE, IPAVČEVA 18
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ZDRUŽENJE ZA URGENTNO MEDICINO SLOVENIJE
(v ustanavljanju)

organizira
DRUGI SIMPOZIJ O URGENTNI MEDICINI

z mednarodno udeležbo
22.-24. junij 1995

Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

SIMPOZIJ JE NAMENJEN
zdravnikom, medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki se pri svojem delu ukvarjajo ali srečujejo

z urgentno medicino oziroma se želijo na tem področju dodatno teoretično in praktično usposobiti. Organizator

oskrbo in transport kritičnih bolnikov in poškodovancev.
Del predavanj bo skupnih, preostala bodo potekala vzporedno v dveh dvoranah.
VABLJENI PREDAVATELJI
L. Bossaert (Belgija), H. Delooz (Belgija), P.J.F. Baskett (Velika Britanija), M. Baubin (Avstrija), W.F. Dick

(Nemčija), Gregory T. Mullen (ZDA), John Rumph (ZDA). Slednja sta učitelja na elitni ameriški ustanovi za
izobraževanje urgentnih zdravstvenih tehnikov - paramedikov v Denverju, Colorado.

URADNA JEZIKA
sta slovenščina in angleščina. Organizirano bo simultano prevajanje.
POŠILJANJE IZVLEČKOV IN PRISPEVKOV
Organizator vabi k aktivni udeležbi. Svoja spoznanja, dosežke in izkušnje lahko predstavite v obliki preda¬

vanja ali s posterjem. Zadnji rok za dospetje izvlečkov je 28. februar 1995. Avtorji bodo do 31. marca 1995
obveščeni o sprejetju (predavanje ali poster). Sprejeti prispevki in izbrani izvlečki bodo objavljeni. Zadnji rok
za dospetje dokončnih prispevkov je 10. maj 1995.

OBRAZEC ZA IZVLEČEK
(abstrakt) z navodili za pisanje izvlečka in referatov je na voljo pri organizatorju (glej naslov spodaj) in ga

lahko na željo pošljemo po pošti. Obrazce so zdravstvene ustanove prejele po pošti in jih je moč fotokopirati.
KOTIZACIJA
znaša za vplačila do 30.5.1995 15.000 SIT, kasneje 20.000 SIT. Številka žiro računa in navodila za vplačilo

bodo objavljeni v drugem obvestilu.
DRUŽABNI PROGRAM
Sprejem s koktejlom, slavnostna večerja, dve kosili, okrepčila med odmori.
NAMESTITEV
Hoteli v Ljubljani
PROGRAMSKI ODBOR
A. Bručan (predsednik), A. Baraga, A. Fink, M. Gričar, M. Horvat, M. Hribar-Habinc, B. Kocijančič, M.

Možina, M. Pečan, V. Pegan, J. Prinčič, A. Žmavc.

želi poudariti pomen timskega pristopa različnih profilov zdravstvenih delavcev za učinkovito in kakovostno
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SREČANJA DOMA
DRUGI SIMPOZIJ 0 URGENTNI MEDICINI

z mednarodno udeležbo

OKVIRNI PROGRAM

24.6.1995
dopoldan Praktično usposabljanje za oživljanje in test. (Lokacija: Klinični center Ljubljana, Zaloška 7)

DODATNE INFORMACIJE
Andrej Bručan, Marko Gričar

Klinični center Ljubljana
Interne klinike Zaloška

Zaloška 7
61000 Ljubljana

Slovenija
Tel.: +386 61 302-544,317-375 ■ Fax: +386 61 302-455
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Skupina za spremljanje hudo bolnih in umirajočih pri ŠK Ljubljana
Onkološki inštitut, Oddelek za psihoonkologijo

Zdravniška zbornica Slovenije
Zbornica zdravstvene nege Slovenije

vabijo zdravnike, medicinske sestre, psihologe, socialne delavce in druge, ki delajo v zdravstvenih poklicih, na seminar s temo

ČAS ŽIVLJENJA ■ ČAS UMIRANJA
Odnos do poslavljanja, smrti in žalovanja

Seminar bo v soboto, 20. maja 1995 od 9. do 17. ure v Kliničnem centru v Ljubljani, predavalnica 4
Seminar bo vodila HELGA STRAETLING-TOELLE
iz Wuerzburga.
Delo bo potekalo s plenarnimi predavanji in delom v
manjših skupinah. Predavanja v nemščini bodo sproti
prevajana.
Kotizacija, v katero sta vključena opoldanska ma-lica
in pisno gradivo, je 3.000 SIT, vplačana po 30.4.1995
ali na dan seminarja 4.000 SIT.
Študentje so kotizacije oproščeni.
Kotizacijo lahko nakažete na ŽR LB d.d. 50100-620-
133 05 1140116-624004 s pripisom ZA SEMINAR
20.5.1995.
Zaradi skupinskega načina dela seminarja je potrebno,
da svoje prijave pošljete pisno ali sporočite po tele¬
fonu najkasneje do 30.4.1995 na naslov, kjer dobite
vse potrebne informacije:
Oddelek za psihoonkologijo na Onkološkem inštitutu
Ljubljana, Zaloška 2 - Tel.: 061/13 18 350
V prijavi navedite ime in priimek, naslov, poklic in
mesto zaposlitve.
Seminar za vse v zdravstvenih poklicih
20. maj 1995 od 9. do 17. ure
Klinični center v Ljubljani, predavalnica 4

ČAS ŽIVLJENJA, ČAS UMIRANJA
Odnos do poslavljanja, smrti in žalovanja

9,00-10,30 Uvodni referat: Humanost ob bolniški
postelji in ob umirajočem.
Odnos do poslavljanja, smrti in žalovanja bo pred¬

stavljen ob izkušnjah iz dela hospica. Nato bo sledila
diskusija.
10,45-13,30 Uvod v skupinsko delo:
Pogled na smrt kot konec in odnos do človeškega živl¬
jenja
Skupine bodo obravnavale teme: Je smrt izključena in
izrinjena? Kakšen je odnos do umiranja, žalovanja in
trpljenja ter posledice le-tega za posameznika in
družbo. Zaključki skupin bodo obravnavani v skup¬
nem pogovoru.
13.30 - 14,30 Opoldanski odmor
14.30 - 17,00 Druga tema skupinskega dela:
Pomoč umirajočim - spremljanje žalujočih
Po kratkem uvodu bodo skupine obravnavale: Kaj je
za to delo potrebno? Kaj to od nas zahteva? Skupna
zaključna diskusija

Referentka: Helga Straetling-Toelle (1927) je končala
V

študij psihologije in filozofije. Ze 40 let dela v izo¬
braževanju odraslih. Petnajst let je delala kot psi¬
hologinja v različnih socialnih ustanovah, 18 let je
imela lastno psihoterapevtsko prakso. Objavila je
številne publikacije. Je soustanoviteljica Društva za
hošpic (Hospizverein) v Wuerzburgu, tam je odgovor¬
na za izobraževanje in spremljanje sodelavcev hospi¬
ca in za supervizijo. Vodi pogovorno skupino za svoj-

v

ce umrlih “Žalovati in tolažiti”. Je poročena , ima 6
otrok.

ump34



SREČANJA DOMA

ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zdraviliški dejavnosti

Ljubljana, Vidovdanska 9

VABILO
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zdraviliški dejavnosti vas vabi na

strokovni seminar,
ki bo v petek, 17.03.1995 ob 10.00 uri v predavalnici MKZ Rakitna

PROGRAM:
9.00-10.00 Registracija udeležencev
10.00 Dr. Anton Mravljak, direktor MKZ

Pozdravni govor in predstavitev MKZ Rakitna
10.15 Dr. Marina Praprotnik, specialistka pediatrije

Vzroki za porast alergijskih bolezni
10.45 Jože Matjašec, višji medicinski tehnik

Otrok z astmo - počitnice, prosti čas, šport
11.15 Majda Kovačič, zdrav.tehnik, Jože Matjašec, v.m.t.

Pravilna uporaba pripomočkov za inhaliranje zdravil pri astmi
11.45 Tekavec-Blatnik Meta, zdrav, tehnik, Nataša Vesel, zdrav, tehnik,

Marjetka Balažič, zdrav, tehnik, Helena Mrak, zdrav, tehnik
Praktični prikaz pravilne uporabe pripomočkov za inhaliranje zdravil pri astmi

12.30 Kosilo za udeležence seminarja
Praktični prikaz pravilne uporabe pripomočkov za inhaliranje zdravil pri astmi bo potekal v skupinah!
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Kotizacija znaša 2.500,00 SIT za člane zbornice, za nečlane 5.000,00 SIT in jo udeleženci vplačajo na semi¬

narju ali na žiro račun zbornice številka 50101-678-48641, sklic na številko 001225 0009 170395 z obveznim
pripisom: ”za sekcijo v zdraviliški dejavnosti”.

Prosimo, imejte članske izkaznice s seboj.

Predsednik sekcije
Jože Matjašec l.r.

Predsednica zbornice
Nana Domajnko l.r.
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SREČANJA DOMA
ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE

Sekcija sester v endoskopiji vabi
na VIL strokovni seminar

v Moravskih toplicah dne 23. in 24. marca 1995 v Hotelu AJDA
PROGRAM SEMINARJA

23/3-1995- četrtek
9.00 Registracija udeležencev
9.30 Kontejnerski sistemi in nega endoskopskih instrumentov - AESCULAP
13.00 Odmor za kosilo
14.00 Laparoskopska kirurgija akutnega abdomna - Borislav Verbanec, dr. med.
14.30 Vloga in delo operacijske medicinske sestre pri urgentnih laparoskopskih

operativnih posegih - Erika Žilavec, vms.
15.00 Anestezija pri transuretralni resekciji prostate ali mehurja - Metka Pavec-Gašperin, dr. med.
15.30 Zdravljenje bolečine na kirurškem oddelku - Neli Vinter, dr. med.
16.00 Predstavitev Moravskih toplic (video), ogled zdravilišča in fizioterapije
17.00 Možnost kopanja y hotelu Ajda, fitnes in savna
20.00 Skupna večerja in zabavni program s humoristom Gezo Farkašem

24/3-1995 - petek
9.00 Operativni transuretralni posegi v urologiji danes - Anton Trček, dr. med.
9.30 Čiščenje, dezinfekcija in sterilizacija endoskopov - Irena Šumak, vms.
10.00 Nadzor bolnika po izvršeni TUR prostate in mehurja - Milena Vrviščar, Marjeta Oblak, vms.
10.30 Poročilo s 14. evropske endoskopske gastroenterološke delavnice v Bruslju

- Stanka Popovič, vms.
11.00 Razširjen sestanek endoskopske sekcije

Kotizacija: člani 5.000 SIT, nečlani 10.000 SIT. Plačilo je možno ob prijavi ali na žiro račun - ZZMS 50101-
678-48641 (sklic na št.: 0012219) s pripisom za Endoskopsko sekcijo.

INFORMACIJE
telefon: 069 48-106 najkasneje do 3/3-1995.Prijave sprejema služba rezervacij v hotelu Ajda,

Dodatne informacije
Splošna bolnišnica Murska Sobota, Irena Šumak.
Klinični center, Kirurška gastroenterološka klinika,

Stanka Popovič.
Predsednica sekcije: Predsednica zbornice:
Stanka Popovič l.r. Nana Domajnko l.r.
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SREČANJA DOMA
ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE

Sekcija medicinskih sester v onkologiji
in Onkološki inštitut

vabita na

STROKOVNI SEMINAR,

ki bo 10.03.1995 ob 9.00 uri v prostorih tovarne LEK, Ljubljana, Verovškova 57.

Tema:
TUMORJI V OTROŠTVU

PROGRAM:
9.00 - 9.15 Pozdravi predsednice in gostov

Predstavitev knjižice: PRAVILNA PREHRANA V BOJU PROTI RAKU,
prof. dr. Andrej Kocijan, predsednik Zveze slovenskih društev za boj proti raku

9.15 - 9.35 KRATEK PREGLED TUMORJEV PRI OTROCIH, mag. Jelka Petrič, dr. med.
9.35 - 9.55 ZDRAVLJENJE S CITOSTATIKI IN PODPORNO ZDRAVLJENJE

- posebnosti pri otroku, Jožica Anžič, dr. med.
9.55 - 10.50 ZDRAVSTVENA NEGA OTROK,

zapleti pri zdravljenju po Acces portu, Marjana Rožič, v.m.s.
10.50-11.10 Odmor s kavo
11.10 -11.35 APLIKACIJA ZDRAVIL PO ACCES PORTU IN HEPARINIZACIJA,

Brigita Skela-Savič, v.m.s.
11.35 - 11.55 ZDRAVLJENJE Z OBSEVANJEM, mag. Jelka Petrič, dr. med.
11.55 -12.15 POZNE POSLEDICE ZDRAVLJENJA RAKA PRI OTROCIH,

prof. dr. sc. Berta Jereb, dr. med.
12.25 - 12.35 KVALITETA ŽIVLJENJA PO ZDRAVLJENJU RAKA V OTROŠTVU, Janja Babič, v.m.s.
12.35 ZAKLJUČEK
Udelžba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Kotizacija znaša: za članice 2.500 SIT in za

nečlanice 5.000 SIT. Vplačate jo pred pričetkom seminarja ali na žiro račun zbornice: 50101-678-48641 s prip¬
isom “za sekcijo medicinskih sester v onkologiji” (sklic na št.: 0012216). Prosim, imejte članske izkaznice s
seboj.

Prisrčno vabljeni!

Predsednica sekcije Predsednica Zbornice
Olga Koblar, l.r. Nana Domajnko, l.r.
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SREČANJA V TUJINI

PROMOVIRANJE ZDRAVJA ŽENSK:
KONFERENCA, KJER BOMO POUČEVALI IN SE UČILI

13.-15. junij 1996
Toronto, Kanada

OPOZORILO:
Konferenca je bila sprva predvidena za junij 1995. Zaradi Četrte svetovne konference o ženskah (Peking, sep¬
tember 1995) pa je prestavljena v leto 1996.
ORGANIZATOR:
Womens’s College Hospital: Regionalni zdravstveni center za ženske.
PRIJAVE:
zadnji rok za oddajo posterjev in pisnih prispevkov je 1. oktober 1995 (uradno bodo potrjeni do novembrr
1995).
Podrobnejše informacije bomo v obliki brošure poslali v začetku 1995.

PODROBNE INFORMACIJE LAHKO DOBITE
NA ZBORNICI ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE.

PRVI MEDNARODNI KONGRES
IZOBRAŽEVANJA V ZDRAVSTVENI NEGI

12. -14. maj 1995
Glezno - Poznan, Poljska

ORGANIZATOR:
Medicinska akademija v Poznanju in Medicinska šola Dr. Karola Marcinkowskega v Gleznem.
TEMA:
□ Pregled trenutnih in potencialnih problemov izobraževanja v Evropi
□ Nove možnosti in naloge šole v času združevanja Evrope
□ Nove možnosti in naloge učiteljev v času združevanja Evrope
□ Sola v združeni Evropi
□ Pomembnost mednarodnega sodelovanja pri razvijanju didaktičnih procesov za izobraževanje
medicinskih sester

PODROBNE INFORMACIJE LAHKO DOBITE
NA ZBORNICI ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE.
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DRUGA MEDNARODNA
KONFERENCA O NEGI NA DOMU IN

V SKUPNOSTI ZA OSEBE Z
VIRUSOM HIV/AIDS

24.-27. maj 1995
Montreal, Quebec, Canada

SIMPOZIJI:
- Nega in usluge za ženske in otroke: globalna per¬
spektiva
1. del: HIV/AIDS pri ženskah
2. del: HIV/AIDS pri materah in otrocih
- Izzivi konca življenja
- Popolna nega
- Življenje s HIV naprej
- Ali življenje s HIV pomeni živeti s krivico
- Najnovejši dosežki na področju terapije HIV
- Ovrednotenje: potreba ali prevara
- Primeri in praksa nege na domu
PLENARNA SREČANJA:
-1981-1995: Več kot deset let PLWHIV/AIDS koali¬
cij in AIDS organizacij, ki so osnovane na skupnosti
kot viru inovacij.
- 1981-1995: Več kot deset let nege znotraj družbe: kaj
smo se naučili?
- Stalnost nege in uslug
- Izzivi za prihodnost
- Soočenje z HIV/AIDS
OKROGLE MIZE (samo delni seznam):
- Dolžnost živeti ali pravica umreti
- Molčečnost, zaupnost in dostop do nege
- Kvalitetne raziskave
- Organizacijski aspekti nege glede na omejene vire
- Nujnost multidisciplinarnosti

- Dopolnilni pristopi
- Med domom in bolnišnico: različni modeli nege in
uslug
- Porazdelitev nege: izkušnja Quebeca
- Nega na domu in kvaliteta življenja
- Organizacijski izzivi nege na domu
- I.V. terapije na domu: modeli in stroški
- Novi problemi pri porazdeljevanju nege zunaj
bolnišnic
Organizatorji so uspeli kanadsko vlado pridobiti za
sodelovanje in z njeno pomočjo omogočili vstop ose¬
bam PLWHIV/AIDS, ki želijo sodelovati na konfer¬
enci.
VŠTIPENDIJE: prošnje pošljite na Conference
bureau, ki vam bo poslal ustrezne obrazce, do 15. feb¬
ruarja. Finančno pomoč skušajte dobiti tudi od
državnih in mednarodnih agencij in fondacij.
REGISTRACIJA: Izpolnjene prijavnice pošljite do 1.
maja 1995
KOTIZACIJA:
do 28. februarja $ 450, do 1. maja $ 525
ODPOVED: pisne odpovedi na naslov Conference
bureau do 24. aprila 1995. $ 100 bo zadržanih za
administrativne stroške. Obračuni bodo obdelani po
končani konferenci.
VSE PODROBNEJŠE INFORMACIJE DOBITE

NA ZBORNICI ZDRAVSTVENE NEGE.
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PREDSTAVITEV UČENJA,
KI TEMELJI NA REŠEVANJU PROBLEMOV

(Problem-based learning)

Univerza v Limburgu, Maastricht, Nizozemska
Poletni tečajiU niverza v Limburgu, Maastricht, je

mlada in dinamična in se odlikuje po
netradicionalnem pristopu. Značilnosti
tega pristopa so uporaba problemov kot
spodbujevalcev učenja, majhne učne

skupine, poudarek na pridobivanju praktičnih spret¬
nosti, ki so potrebne za prihodnjo strokovno prakso.
Študentje so odgovorni za svoje lastno učenje - na
univerzi se izogibajo metodam poučevanja, v katerih
ima učitelj glavno in nadzorovalno vlogo.
Naštete unikatne lastnosti so pritegnile mednarodno
pozornost in Maastricht je v zadnjih desetih letih
obiskalo veliko ljudi s celega sveta, ki se ukvarjajo z
izobraževanjem.
Da bi zagotovili možnost vsemu akademskemu oseb¬
ju z različnih univerz, da se temeljito seznanijo z
načinom učenja, ki temelji na reševanju problemov, in
izobraževalnim kontekstom, znotraj katerega se
pojavlja, Medicinska fakulteta in fakulteta
zdravstvenih ved vsako leto organizirata vrsto izo¬
braževalnih delavnic. Delavnice so namenjene sez¬
nanjanju s temami, ki se tičejo omenjene
izobraževalne metode in omogočajo pridobivanje
znanja in spretnosti, ki so potrebne za njeno izvajanje
v domačih izobraževalnih sistemih.

PROGRAM DELAVNIC
Program je sestavljen iz 5-dnevnih delavnic.

Vsaka se posveča posebnim problemom metode
poučevanja na osnovi reševanja problemov pri izva¬

janju te metode.
Program vključuje uvodno delavnico za vse tiste, ki
želijo kratek pregled glavnih lastnosti Maastricht¬
skega pristopa, in številne seminarje, ki poudarjajo
podrobneje specifične aspekte.
Udeleženci se lahko prijavijo za vsako delavnico
posebej ali pa za cel programski sklop.
Vsaki delavnici sledi prost vikend, ki ga lahko izko¬
ristite za obisk okolice: Amsterdama, Pariza, Bruslja...
Vse delavnice vključujejo pogovore s študenti in ose¬
bjem in obiske izobraževalnih prostorov (laboratori¬
jev...).
Udeleženci bodo imeli priložnost izkusiti metodo
učenja na osnovi reševanja problemov na lastni koži,
kot študentje, v obliki simulacije širokega obsega.
Predavanja bodo skrčena na minimum. Učenje bo
predvsem izkustveno: demonstracije, diskusije v
majhnih skupinah, vaje in simulacije. Pričakuje se
aktivna udeležba.

UDELEŽENCI
Delavnice so namenjene vsem, ki so akademsko

vključeni v izobraževanje za zdravstveno stroko: s
pomočjo medicine, zdravstvene nege, delovne terapi¬
je in fizioterapije, vodenja zdravstvenih inštitucij, izo¬
braževanja za zdravje, telesne vzgoje...
Čeprav je poudarjeno zdravstveno izobraževanje, so
se trudili za prilagajanje programov potrebam in
specifičnim ozadjem udeležencev..
Glede na izražene želje bodo organizatorji delavnic
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zagotovili priložnosti za srečanje z ustreznimi
strokovnjaki znotraj univerze.

DODATNE INFORMACIJE o datumih, regis¬
traciji, ceni, potovanju in nastanitvi dobite na:
Summercourse Secretariat
Ms. Willie Schipper
Faculty of Medicine
Office for International Relations

j University of Limburg, - P:0:B 616
6200 MD Maastricht, Nizozemska
tel.: 31-43-88 15 11; fax. 31-43-67 07 08

PROGRAM ZA LETO 1995
12. -16. junij 1995: DELAVNICA 1

“UVODNA DELAVNICA”

TEMA: pridobitev kratkega in strnjenega pregleda
pomembnih lastnosti Maastrichtskega pristopa k izo¬
braževanju za zdravstveno stroko s poudarkom na
kurikulumu zdravstvene šole. To je uvod v učenje na
osnovi reševanja problemov, ocenitev, pridobivanje
spretnosti in vlogo učitelja.

PROGRAM:
- uvod v filozofijo izobraževanja in psihološke
principe učenja na osnovi reševanja problemov,
- demonstracije učnih ur v majhnih skupinah,
- pogovori s študenti in osebjem,
- obisk izobraževalnih prostorov,
- uvod v oblikovanje problemov,
- problemi pri ocenjevanju študentov: testiranje
napredka,
- pristopi v ocenjevanju programov,
- vloga učitelja.
Udeleženci bodo imeli priložnost izkusiti učenje na
osnovi reševanja problemov na lastni koži.

19.-23. junij 1995: DELAVNICA 2
“UČENJE PREKO PROBLEMOV IN OCENJEVANJE

ŠTUDENTOV: MOŽNOSTI IN OMEJITVE”

V zadnjih letih je oblikovanje problemov, ki naj spod¬
budijo samo-učenje, postalo pomembna tema. Do leta
1980 je večina šol kopirala McMasterjev pristop, ki je
študentom ponujal samo klinične primere. Posebej v
šolah, ki so sprejemale študente takoj po srednji šoli,
so take eksperimente težko izvajali, ker študentje niso
imeli delovnih izkušenj s kompleksnimi kliničnimi
primeri. Operiranje s samo kliničnimi primeri se je
pokazalo problematično tudi v primerih, ko so
študente hoteli seznaniti s širšim epidemiološkim,
socioekonomskim in psihološkim kontekstom, ki
pogosto določa meje med zdravjem in boleznijo.
Udeleženci se bodo seznanili z načinom oblikovanja
problemov v obliki, ki poudarja praktične vaje, in jih
bodo sami preizkusili na študentih v majhnih
skupinah.
Delavnica bo razširjena z inovativnim ocenjevanjem
študentov: testiranjem napredka in inovativnim orod¬
jem za ocenjevanje. Ocenjen bo tudi program.

26.-30. junij 1995: DELAVNICA 3
“PRIDOBIVANJE KLINIČNIH SPRETNOSTI”

Delavnica se bo osredotočila na praktično klinično
komponento izobraževanja za zdravstveno stroko, kot
jo izvajajo v Maastrichtu. V Skillslab (laboratoriju za
pridobivanje spretnosti) Medicinske fakultete
posvečajo veliko časa, energije in strokovne
usposobljenosti učenju tehničnih in komunikacijskih
spretnosti.
Vzporedno s “kognitivnim” kurikulumom porabijo
učenci 10-15% svojega časa za pridobivanje spretnos¬
ti, preden začnejo delati s pacienti v zdravstvenem
varstvu.
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Udeležencem bo omogočen vpogled v:
- pridobivanje spretnosti,
- didaktično strukturo kurikuluma poučevanja spret¬
nosti,
- ocenitev spretnosti,
- organizacijo poučevanja spretnosti.
Drugi del delavnice bo namenjen usposabljanju v
skupnosti in poučevanju v bolnišnici.

KOTIZACIJA:
delavnica 1:
Dutch Guilders/NLG 1,150,- (pribl. 680 US$)
delavnica 2:
Dutch Guilders/NLG 1,150,- (pribl. 680 US$)
delavnica 3:
Dutch Guilders/NLG 1,150,- (pribl. 680 US$)
komplet (1+2+3):
Dutch Guilders/NLG 3,000,- (pribl. 1,775 US$)

ROK PRIJAVE: l.maj 1995

ODPOVED je možna le pri Sekretariatu in je
refundirana do 80%, če je prijavljena pred 1. junijem
1995.

DELOVNI JEZIK je angleščina. Pričakovano je
aktivno znanje jezika.

KOTIZACIJA vključuje sprejem, večerjo z
udeleženci delavnice in večerni ali popoldanski izlet.
Cena ne vključuje nastanitve in prehrane.
Po prejemu izpolnjene prijavnice bo organizator
poslal potrdilo. Nato ste dolžni poravnati kotizacijo.
Registracija je veljavna šele. ko poravnate kotizacijo.
Plačila morajo vsebovati ime udeleženca in tečaja
(Summercourse 1995) in so veljavna v obliki:
- čeka v NLG ali USS, ki se ga da vnovčiti na ime
“International Workshop PBL” ali

- plačana pri Credit Lyonnais Bank Nederland NV.

ŠTIPENDIJE: Omejeno število štipendij
podeljuje Nizozemsko ministrstvo za izobraževanje.
Le-te navadno pokrivajo le del zneska za vozovnico,
izjemoma tudi kotizacije. Te možnosti so namenjene
le udeležencem iz držav z nekonvertibilnimi valutami.
Prioriteto imajo ženske. Zainteresirani naj se obrnejo
direktno na Summercourse Secretariat.

VVIZA: Ce zaprosite za Nizozemsko vizo, dobite
avtomatično vizo za Benelux. Vize za Nemčijo ali
Francijo morate urediti v matični državi.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE SO NA
VOLJO NA ZBORNICI ZDRAVSTVENE NEGE.
PRIJAVNICE SO NA SEDEŽU ZBORNICE.

Zaščitna tkanina "L-64"
LIEGELIND

zaščita ležišč in .blazin
*L-64 je 100% bombažna tkanina,

ki ne propušča:
urina, blata, krvi, olja....
bakterij, mikrobov, gljivic

*L-64 je prijetno topla, mehka,
pralna pri 95°C,oz. se kemično čisti,

prenese 500 pranj
•medicinsko neoporečna
/jamči SANITIZED org./
in biološko razgradljiva,
sedaj ekskluzivno pri

TKADEMERC
tel. 061/1253313 TRADEMERCd. o. o.

1254096 61111 LJUBLJANA
212335 CESTA 27. APRILA 13

h\. 061/211561 SLOVENIJA
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FUNKCIONALNO - VARNO - ZANESLJIVO - HITRO

reševalna vozila opremljena v MEDICOP-u

Medicop Vam predstavlja program reševalnih vozil
na osnovi podvozij VW, Peugeot in Chiysler.

Obrtna ulica 43, 69000 Murska Sobota, p.p. 161
tel.: 069/ 31-725, 31-726, 31-203



Proti bolečinam brez želodčnih težav

Lekadol
(paracetamol) analgetik, antipiretik

SESTAVA: V tabletah je po 500 mg paracetamola. Paracetamol je gener
ime za 4-acetilamino-fenol. DELOVANJE: Paracetamol deluje analgetični
antipiretično. INDIKACIJE: Bolečine in vročinska stanja različnega iz
(glavobol, zobobol, bolečine pri nevritisih, nevralgije, bolečine po operacija
poškodbah, boleče menstruacije, bolečine v sklepih in mišicah, gri
Paracetamol je primeren tudi za bolnike, preobčutljive za acetilsalicilno kis
KONTRAINDIKACIJE: Huda motnja jetrne in ledvične funkcije ter gene
povzročeno pomanjkanje glukoza-6-fosfatne-dehidrogenaze. PREVIDNOS
UKREPI: Redno in dolgotrajno jemanje paracetamola lahko povzroči ok
ledvic, zato mora zdravljenje nadzorovati zdravnik. Paracetamol poter
učinek kumarinskih antikoagulantov. Predpisane doze se ne sme prekor«
STRANSKI UČINKI: Stranski učinki paracetamola so blagi in redki, nava
nastanejo zaradi jemanja prevelikih doz (kožni izpuščaji, bruhanje, črev«
motnje, hematološke reakcije, jetrna nekroza). DOZIRANJE IN UPORA
Odrasli: 1-2 tableti (500 mg-1 g) največ trikrat na dan. Otroci od 7 do 14
1/2-1 tableta (250 mg-500 mg) enkrat do trikrat na dan. HRAMBA: Hranimc
temperaturi do 25°C. UPORABNOST: Označena na opremi.
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