
INFORMATIVNI BILTEN ZBORNICE ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE

^2285LEJO IV. ŠTEVILKA 10OKTOBER 1996
poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

■/mfefe - - ••••••'•

V: P tV,::im

■ ;V; *-* -
/ -v ■ j"



BRp-08-6-414
10 tablet

KRKkNovo mestoSlovenija
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(ft KRKk

primeren za lajšanje blagih in srednje močnih bolečin pri:- glavobolu- gripi in prehladu(lajša bolečine in znižuje povišano telesno temperaturo)- bolečinah v mišicah in sklepih- zobobolu- menstrualnih bolečinah• sinergistično delovanje učinkovin v manjših dozahzagotavlja dober analgetični učinek• manjša doza posamezne učinkovine zmanjšuje stranskeučinkeSkrajšano navodiloDoziranje in način uporabe: Odrasli lahko vzamejo I do 2 tableti največ trikratna dan. Otrokom od 6. leta dalje lahko dajemo \I2 tablete do I tableto največ trikratna dan. Tablete pogoltnemo cele z veliko tekočine, najbolje po jedi. Kontraindikacije;Preobčutljivost za katerokoli sestavino zdravila, otroci do 6. leta starosti, bolnikiZ nekaterimi presnovnimi motnjami in bolniki s hudimi okvarami v delovanju jeter inledvic. Opozorila: Bolnikom z okvarami krvotvomih organov moramo kontroliratikrvno sliko. Bolniki z okvarjenim delovanjem jeter in ledvic morajo biti medzdravljenjem pod nadzorom zdravnika. Nosečnice naj posebno t’ prvih treh mesecih inzadnjih šestih tednih nosečnosti zdravilo jemljejo samo po priporočilu zdravnika. Meddojenjem jemanje zdravila odsvetujemo. Stranski učinki: Pri [niporočenih odmerkihso redki. Oprema: V škatlici je 10 tablet. Način izdajanja: Zdravilo je na voljo tudibrez zdraviliškega recepta.

SLOVENIJA
1 tableta vsebuje:250 mg paracetamola150 mg propifenazona50 mg kofeina
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Podrobnejše informacije so na voljo pri proizvajalcu.
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DELO ZBORNICE
NOVICE IZ ICN

PREDSTAVLJAMO VAM

UDELEŽILI SMO SE

RAZMIŠLJANJA
OBISKALI SMO ZA VAS

SREČANJA DOMASREČANJA V TUJINI
NOVO NA KNJIŽNIH POLICAH
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September na Zbornici Petra Kersnič - ZZNS
Novice iz ICN Veronika Pretnar Kunstek - ZZNS
Sedanji trenutek Sekcija medicinskih v vzgoji in izobraževanjuJožica Novak, Novo mestoJožica Novak, predsednica sekcije v vzgoji in izobraževanju Ljubica Gluks
Poročilo o obisku na Danskem Olga ŠušteršičUstvarjanje prihodnosti zdravstvene nege v onkologiji Albina BobnarNekaj utrinkov s poti po Ameriki Bernarda PulkoRaziskovanje na področju zaščite medicinskih sesterpri pripravi incitostatikov Albina Bobnar
Tudi za tvojo stvar gre, kadar gori sosedova stena (hiša) Marjeta RuparvTudi tako se včasih pogovarjamo z bolniki Majda Šlajmer JapeljVolnaHospitalia

Zavarovanec z demenco v družini Ladi Skerbinek

nacije rož v izrazito m(barvah: modri, rdeči,vijoličasti, vedno zbodičevja.
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Petra KERSNICSEPTEMBER NA ZBORNICISeptember ■ mesec, kopobiramo “zemeljskobero” svojih pridelkov,nabiramo gobe, kostanje,se pripravljamo na trga¬tev ali pa odhajamo na jesenski dopust - če sevedanimamo več šoloobveznih otrok. Je pa to tudi mesecnovih začetkov, načrtov in obljub - v šoli, na fakul¬tetah in tudi v službah ali pa celo v življenju.Načrtujemo dogodke do konca leta in se počasi,včasih čisto nezavedno, približujemo zaključku leta.Tudi na Zbornici je september eden izmednajbolj burnih mesecev. Potekajo aktivnepriprave na seminarje strokovnih sekcij, ki sonačrtovale uresničiti svoj program v jesenskih mese¬cih. Potekajo priprave na 3. srečanje upokojenihmedicinskih sester, ki bo na Rogli.5. septembra so se na svoji drugi seji sestaličlani Zdravstvenega sveta, v katerem je od letošnjeVjeseni tudi naša predstavnica Ladi Skerbinek. Nasejo je bila povabljena predsednica Zbornice ga.Nana Domajnko, da bi predstavila predlog doku¬menta Organizacija službe zdravstvene nege vVzdravstvenih zavodih Slovenije. Ga. Ladi Skerbinekje kot predsednica Razširjenega strokovnega kolegi-ja za zdravstveno nego predstavila dokumentRazmejitev zdravstvene nege. O dogodkih na sejisveta sta obe poročali na 15. seji predsedstvaZbornice 27.9.1996.18. septembra smo se odločili in poslancedržavnega zbora z dopisom ponovno sezanili znašimi stališči do predloga Zakona o zdravnikih.

Seznanjamo vas z vsebino dopisa poslancemdržavnega zbora slovenskega parlamenta:Spoštovane poslanke in spoštovani poslanci,ker se bliža ponovna obravnava predlogaZakona o zdravnikih, Vas ponovno seznanjamo znašimi stališči in apeliramo na Vas, da jih priodločanju o tem zakonu tudi upoštevate.Organizirano delovanje medicinskih sester naSlovenskem bo v naslednjem letu obeležilo 70-letni-co. Zbornica zdravstvene nege Slovenije je bilaustanovljena leta 1993 na podlagi 87. člena Zakonao zdravstveni dejavnosti. Združuje 10.000 medicin¬skih sester in zdravstvenih tehnikov iz. vse Slovenije,ki so neposredno vključeni in odgovorni za profe¬sionalno izvajanje zdravstvene nege. Zdravstvenanega je sestavni del zdravstvenega varstva bolnihali zdravih varovancev.Posebnost dela medicinskih sesterje v tem:- da sodelujejo z drugimi zdravstvenimi delavci vzdravstvenem timu, ki ga vodi in usmerjazdravnik. Medicinske sestre prevzemajo naloge -intemencije, ki jih sicer določi zdravnik, izvedejopa jih samostojno in s polno strokovno in moralnoetično odgovornostjo;- da na svojem strokovnem področju načrtujejo,izvajajo in vrednotijo samostojno glede na indi¬vidualne potrebe vsakega varovanca. So edinizdravstveni delavci, ki obravnavajo varovanca /bolnika 24 ur na dan, v vseh obdobjih življenja,od rojstva do smrti;- da ne glede na to, ali delajo z bolnim ali zdravimvarovancem / bolnikom, delujejo preventivno v
OKTOBER 1996 5



smislu ohranjanja , izboljševanja zdravja in dvigakakovosti življenja;- da s svojim delom lahko veliko doprinesejo kuspešnosti poslovanja zdravstvenega zavoda, šezlasti v čcasu zdravstvenih reform in finančnihomejitev.Zbornica zdravstvene nege Slovenije inRazširjeni strokovni kolegij za zdravstveno negopodpirajo zakon o zdravnikih, kjer le-ta ureja služboin odgovornost zdravnikov, nesprejemljivo pa je, dase pojem medicina istoveti z zdravstvom in da medi¬cinska stroka podreja in nadzira v celoti strokozdravstvene nege, ki je specifično področje dela zato izobraženih in usposobljenih kadrov - medicin¬skih sester S Spoštovanjem!Generalna sekretarka PodpredsednicaPetra Kersnič Bojana Filej
V vednost:- Doc. dr Božidar Voljč, minister z.a zdravstvo- Darja Cibic, svetovalka ministra za področjezdravstvene nege
18. septembra nas je Ministrstvo za šolstvo inšport R Slovenije povabilo na slovesnost ob pola¬ganju temeljnega kamna za novo šolsko stavboSREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE V LJUBLJANI.Slovesnost je bila ob 12. uri na prostoru, kjer bostala nova šola, ob Potočnikovi cesti - na bivšemvheliodromu Kliničnega centra. Številni dijaki,učitelji, mentorji, predstavniki občinskih služb,predstavniki Kliničnega centra in predstavniki Mi¬nistrstva za šolstvo in za zdravstvo z ministrom doc.dr. Božidarjem Voljčem na čelu, so s ploskanjempozdravili vgradnjo temeljnega kamna bodoče šole.Po uradnem zaključku smo se zbrali ob ge. Slavici

Novinšek, dolgoletni ravnateljici in veliki bojevniciza novo šolo, za nove, sodobne, predvsem pa nor¬malne razmere za izobraževanje in usposabljanje zaVpoklic zdravstvenega tehnika. Čestitali smo ji kdosedanjim uspehom - predvsem pa smo ji obljubili,da bomo ob letu prišli tudi na odprtje.20. in21. septembra je na Filozofski fakultetipotekal I. slovenski kongres prostovoljcev. Za vse,
Vki jih ta tema zanima, je zmanjkalo prostora. Sesreča da. je bila tako velika udeležba mladih, ki jihprostorska stiska ni prav nič ovirala - posedli so nastopnice in pri tem niso negodovali. Sama sem bilapresenečena, saj je bilo na kongresu veliko medicin¬skih sester, kar dokazuje, da se s tem ukvarjajo ne lezgolj kot s prostovoljno dejavnostjo, temveč tudi sstrokovnim, načrtovanim in usmerjenim delovanjempri zdravstveni negi v najrazličnejših zavodih.Na slovesnem odprtju sta uvodne misli povedaliZora Tomič, predsednica Socialne zbornice, in JasnaTepina, direktorica Slovenske fondacije, ter gosti izAvstrije in Italije. Prvo dopoldne je bilo namenjenouvodnim referatom, ki so jih meli: dr. Anica KosMikuš - Prostovoljno delo danes in jutri; mag.Anton Rop - Odnos države do prostovoljnega dela;prof. dr. Zinka Kolarič - Neprofitno volonterski sek-

Vtor v Sloveniji; Alenka Cas in prostovoljke - dijaki¬nje iz Velenja Maca Vah in Žana Lovrič -Prostovoljka sem in doc. dr. Jože Ramovš -Psihosocialne dimenzije prostovoljnega dela napodročju socialnega varstva. V času kongresa sopotekale delavnice na teme prostovoljnega dela všolstvu, zdravstvu, na področju socialnega varstva,pri delu z ljudmi, ki imajo posebne potrebe, in natemo zakonodaja o prostovoljstvu.Naj to skopo poročilo zaključim z mislimi mag.Antona Ropa, ki jih je izrekel na koncu svojegareferata: “Delo prostovoljcev bogati in služi tistim,ki jim je namenjeno, bogati prostovoljce, ki ga izva-6 UTRIP
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jajo in bogati družbo kot celoto. Naša skupna nalo¬ga, tako države kot civilne družbe, in vsakegaposameznika je v tem, da razvijamo in vspodbu-jamo prostovoljno delo. In ne pozabimo - vsakdolahko naredi kaj za drugega in vsakomur se lahkozgodi, da bo kdaj potreboval tako ali drugačnopomoč.”27. septembra je bila 15. seja PredsedstvaZbornice. Posredujemo vam zapisnik seje v celoti.
Zapisnik 15 redne sejePredsedstva ZZNS,ki je bila 27.9.1996 ob lO.uri v prostorihKluba Doma upokojencev Tabor.

Prisotni: Nana Domajnko, Filej Bojana,Veronika Pretnar Kunstek, Jelka Mlakar, OlgaNezman, Marjana Vengust, Ivana Hartman, MilicaLahe, Verica Turk. Bojana Zemljič, Jana Vrhovnik,Zdenka Seničar, Irena Vidmar, Nada Modic Harl,Alenka Zega, Pavla Merše, Magda Berložnik, Marta
VFalež, Sonja Šinkovec, Greta Zver, Eva Vrstovšek,

VJože Matjašec, Mirjana Calič, Jasmina Božič,Milena Gliha, Irena Buček Hajdarevič, JožicaNovak, Slavica Klančar, Ivanka Pupis, MilenaKrižaj, Marina Velepič, Nuša Mlakar, Roža Meglič,Olga Kobler, Erna Kos Grabnar, Marija Mrak,Andrej Peršak, Barbara Rijavec in Petra Kersnič;Odsotnost opravičili: Emilija Kavaš, VeraGrbec, Mojca Stojan, Neva Papler, Marija Smolič,Majda Lukančič Mori, Stanka Popovič in MarjanaBožjak;Vabljeni:Darja Cibic - Ministrstvo za zdravstvo - prisotnaJelka Drobne - Ministrstvo za šolstvo - ni prisotnaLadi Skerbinek - RSKZN - prisotna

Majda Šlajmer Japelj - Kolaborativni center -opravičilaOlga Šušteršič - RSKZN - prisotnaPolona Zupančič - RSKZN - opravičilaMajda Zorec - RKSZN - ni prisotnaMarija Švajncer - SZN - delno prisotnaSejo je vodila predsednica ZZN Nana Domajnko.Med prisotnimi je posebej pozdravila novoizvoljeno predsednico Društva medicinskih sester inzdravstvenih tehnikov Celje - Marjano Vengust, jizaželela dobrodošlico in uspešno delo.
Predlagani dnevni red:1. Pregled zapisnika 14. redne seje Predsedstva zdne 29.5.19962. Aktivnosti Zbornice med 14. in 15. sejo predsed¬stva ZZN - Nana Domajnko3. Predstavitev predloga usmeritev razvojazdravstvene nege v luči zdravstvenih reform vrepubliki Sloveniji - Bojana Filej4. Imenovanje kandidacijske komisije za volitveZZN5. Imenovanje komisije za spremembe statuta ZZN6. Volilna skupščina - razpis in kandidacijskipostopek

V7. Iz sej Zdravstvenega sveta - Ladi Skerbinek8. Aktualne zadeveNa predlagani dnevni red ni bilo pripomb.
ADI.Na zapisnik 14. seje predsedstva z dne 29.5.1996 ni bilo pripomb:AD 2.Predsednica Zbornice Nana Domajnko jeporočala o aktivnostih, ki so se odvijale med 14. inOKTOBER 1996 7
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15. sejo predsedstva ZZN Poudarila je, da so vseaktivnosti v glavnem objavljene sproti v Utripu -namen poročanja je zgolj določene dogodke poudar¬iti, da lahko člani do njih ali o njih zavzamejo svojastališčaV tem času so potekali intenzivni sestanki zRazširjenim strokovnim kolegijem za zdravstvenonego, pri čemer je bila glavna tema oblikovanjestališč in podpore k vlogi Visoke zdravstvene šole vMariboru za preoblikovanje v Fakulteto za zdravst¬vo in k vlogi za izvedbo fakultetnega programa izzdravstvene nege. Zbornica in Razširjeni strokovnikolegij sta načelno podprla obe vlogi s tem, da bodomnenje in pripombe na program oblikovale komisijeza izobraževanje pri ZZN in pri RSKZ.Predsednica Zbornice se je z nekaj besedamidotaknila sprejema, ki gaje v čast 10. obletniceKolaborativnega centra za primarno zdravstvenonego organizirala Zbornica zdravstvene nege.Posebej je želela poudariti, da jo je presenetila slabaudeležba predsednic društev kar kaže na odnos donas samih in do naše stroke. Povedala je tudi, dajesprotno spreminjanje protokola, ki ga je pripravilKolaborativni center, omajalo in skoraj v celotionemogočilo predstavitev Nacionalnega združenjamedicinskih sester in zdravstvenih tehnikovSlovenije, za katerega je sicer bila zaprošena inpripravljena.Podala je kratko poročilo o udeležbi na 25.obletnici PCN - European Standing Committee ofNurses of EU - v Amsterdamu 28. in 29. 8., ki sta sega udeležili s Veroniko Pretnar, stalno predstavnicov PCN. Govori vodilnih ljudi v PCN bodo v celotiprevedeni in objavljeni v Utripu.V septembru je zasedal zdravstveni svet, katere¬ga članica je Ladi Skerbinek. Na 2. sejo Zdrav¬stvenega sveta je bila povabljena tudi predsednica

Zbornice. Na seji je Ladi Skerbinek predstavilaRazmejitev zdravstvene nege in Nana DomajnkoOrganizacijo službe zdravstvene nege v zdrav¬stvenih zavodih.Iz poročila, ki sta ga podali Nana Domajnko inLadi Skerbinek, je bilo mogoče zaključiti, da pred¬stavniki Ministrstva za zdravstvo, ki so že sodelo¬vali pri oblikovanju predloga, niso opravili svojihobljub in dokumentov niso podprli, čeprav je bilminister prisoten. Tudi člani Zdravstvenega svetaniso pokazali razumevanja in so sprejeli sklep, da oobeh dokumentih podajo svoje mnenje še vsi ostalistrokovni kolegiji, ki so organizirani pri Ministrstvuza zdravstvo.
1 sklep

vČlani predsedstva apelirajo na Razširjenistrokovni kolegij, da na svoji naslednji seji obravna¬va nastalo stanje, ki je posledica zavlačevanja spre¬jema in potrditve Razmejitve zdravstvene nege inOrganizacije službe zdravstvene nege. Ker so doku¬menti v strokovni javnosti že bili potrjeni, najRSKZN vodilnim delavcem v zdravstveni negipošlje pisna priporočila za uporabo in ravnanje poobeh dokumentih.AD 3.Bojana Filej je predstavila predlog dokumentaUsmeritve razvoja zdravstvene nege v lučizdravstvenih reform v republiki Sloveniji.Dokument je pripravila delovna skupina sestavljenaiz predstavnic Zbornice, Razširjenega strokovnegakolegija, Ministrstva za zdravstvo in Kolabora-
Vtivnega centra z gradivom. Člani predsedstva so pre¬jeli predlog za 15. sejo Predsedstva. Predlog bodoobravnavali člani Predsedstva ZZN in članiRSKZN. Dokument bo po sprejemu vseh pripombsprejet na Skupščini ZZN 27. novembra 1996.



2. sklepBesedilo predloga Usmeritve razvojazdravstvene nege v luči zdravstvenih reform vrepubliki Sloveniji se objavi v oktoberski številkiUtripa. Na ta način bodo vsi člani ZZN imelimožnost dokument prebrati in nanj podati svojepredloge in pripombe. Javna razprava bo potekalado 15. 10. 1996.
USMERITVE RAZVOJAZDRAVSTVENE NEGE V LUČIZDRAVSTVENIH REFORM VREPUBLIKI SLOVENIJI

“Ljubljanska listina" je dokument, ki ga je spre¬jela konferenca zdravstvenih ministrov iz. 51. državcentralne in vzhodne Evrope in ki zavezuje članiceSZO, da se sklepom oziroma priporočilom te listinečimbolj približajo. Ljubljanska listina opredeljujeosnovna načela:- človeško dostojanstvo, enakost, solidarnost instrokovna etika;- promocija zdravja;- upoštevanje potreb ljudi pri oblikovanjuzdravstvenih služb;- kakovost zdravstvenega varstva in finančno-ekonomska učinkovitost;- upoštevanje filozofije primarnega zdravstvenegavarstva;- komprehenzivnost in kontinuirano zdravstvenovarstvo.Zaključki srečanja 11 evropskih kolaborativnihcentrov za zdravstveno nego v Ljubljani junija 1996govorijo, da se mora zdravstvena nega razvijati napodlagi:

- priporočil WHA 49.1, sprejetih na generalniskupščini SZO maja 1996 v Genevi;- priporočil s sestanka ministrskih medicinskih ses¬ter, sprejetih v aprilu 1996 v Revkjaviku;- priporočil svetovne mreže kolaborativnih centrov,sprejetih marca 1996 v Bahrainu;- Ljubljanske listine, sprejete junija 1996 vLjubljani.
1. OSNOVNA NAČELANa osnovi navedenih dokumentov in obupoštevanju evropskih usmeritev z ozirom nazdravstvene reforme, mora zdravstvena nega pri nasupoštevati naslednja načela:11 Vrednote zdravstvene nege(človeško dostojanstvo, enakost, solidarnost instrokovna etika)Etična načela zdravstvene nege smo pri nasopredelili v Kodeksu etike medicinskih sester inzdravstvenih tehnikov, ki je bil sprejet na skupščiniZbornice v l. 1994. Opredeljena načela morajo prisvojem delu upoštevati vse medicinske sestre inzdravstveni tehniki v Sloveniji. Človeško dostojanst¬vo in enakost zagotavljamo s celostno obravnavovarovancev, z individualnim pristopom ter zupoštevanjem varovančevih psihičnih, fizičnih insocialnih potreb, kar nam omogoča osnovna metodadela medicinskih sester - proces zdravstvene nege.Solidarnosti ne moremo razvijati, ker nismo part¬nerji v organih odločanja, še zlasti v organihZavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
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NALOGE:- dosledno upoštevati in spoštovati načela Kodeksaetike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov;- uvesti metodo procesa zdravstvene nege v vsezdravstvene zavode in v vse dejavnostizdravstvene nege;- prizadevati si z.a vključitev v organe odločanjatudi v ZZZS;- vzpodbuditi, da se na državni ravni sprejmeevropska Deklaracija o bolnikovih pravicah ter,da se njena načela prilagodijo našim specijičnimrazmeram. Posamezne zdravstvene institucije pamorajo nato sprejeti pravila o bolnikovih pravic¬ah, ki jih morajo upoštevati1.2. Usmeritev k zdravjuPomembna je reorientacija od bolezni k zdravju,kot temelj filozofije primarnega zdravstvenegavarstva. Že SZO je ugotovila, da bo možno doseči“Zdravje za vse do 2000" le z maksimalnoangažiranostjo in sodelovanjem medicinskih sester,ki so povsod po svetu najštevilčnejša skupinazdravstvenih strokovnjakov. Zato je potrebno napodročju zdravstene nege razvijati primarnozdravstveno nego in intenzivirati promocijo zdravjater zdravstveno vzgojo.NALOGE:- potrebna je reorientacija izobraževalnih pro¬gramov in sicer v dodiplomskem in podiplomskemizobraževanju, ki bodo temeljili na primarnemzdravstvenem varstvu;- potrebno je razvijati multisektorsko sodelovanjein interdisciplinarno sodelovanje; razvijati načelatimskega delovanja;- razvijati tiste oblike obravnave varovancev, kiskrajšujejo bivanje v bolnišnicah in jih hitrejevračajo v domače okolje;

- okrepiti patronažno dejavnost ter v sklopu njezdravstveno nego bolnika na domu;- razvijati prostovoljno delo, individualno pomoč,samopomoč in sopomoč ter delo v komuni, kar pamora biti strokovno usmerjeno;- potrebna so prizadevanja za spremembo finan¬ciranja (iz bolnišnice v primarno zdravstvenovarstvo).1.3. K ljudem usmerjena zdravstvena negaV obravnavi je potrebno maksimalno upoštevatipotrebe ljudi ter upoštevati njihovo mnenje glededejavnosti in organizacije zdravstvenih služb. -Ljudjepa morajo prevzeti odgovornost za lastno zdravje.Metodološki pristopi v zdravstveni negi sodemokratični, saj osnovna metoda dela medicinskihsester - proces zdravstvene nege - omogoča sodelo¬vanje, soodločanje in demokratičnost. Pri svojemdelu izhajamo iz potreb varovanca.NALOGE:- zdravstvena nega oziroma medicinske sestre nesmejo odločati o obravnavi bolnika, temveč z. bol¬nikom;- medicinske sestre morajo intenzivirati svoje delo¬vanje na osveščanju in motivaciji varovancev vskrbi z.a lastno zdravje;- medicinske sestre morajo poskrbeti in preveriti,ali je varovanec razumel vsa zdravnikova navodi¬la in informacije.1.4. Kakovost zdravstvene negePotrebna je strategija, zagotavljanja kakovosti vzdravstveni negi ter upoštevanje finančne učinkovi¬tosti. Skupina pri Razširjenem strokovnem kolegijuza zdravstveno nego je sicer sprejela nacionalniprogram zagotavljanja kakovosti v zdravstveni negi,vendar aktivnega delavanja ni zaznati. Obstajajo



prvi poizkusi v posameznih zdravstvenih zavodih, kipripravljajo interne standarde.NALOGE:- Razširjeni strokovni kolegij z.a zdravstveno negohi moral sprejeti metodologijo oblikovanja stan¬dardov, predvsem pa bi moral sprejeti nacionalnestandarde;- potrebno je oblikovati kvalitativne in kvantita¬tivne standarde za zdravstveno nego;- nujna je supervizija kot element kakovosti, kizdružuje svetovanje in strokovni nadzor, pri tempa je potrebno natančno definirati supervizijo.1.5. Financiranje zdravstvene negeRacionalizacija v zdravstvenem varstvu morazagotoviti logično sestavo negovalnega tima indelitev dela v njem. Največje število ur opravijodelavci negovalnega tima in poraba sredstev zanegovalne kadre je nad 50% celotnih sredstev zazdravstveno varstvo.NALOGE:- prizadevati si z.a ustrezno sestavo negovalnihtimov:- doseči take kadrovske normative, ki bodo temeljilina dejanskih obremenitvah negovalnega tima inne na osnovi racionalizacij zdravstvenezavarovalnice;- čimprej doseči sprejetje strokovno organizacij¬skega predloga “Organizacije službe zdravstvenenege", s čemer bo zagotovljena večja kakovostorganizacije zdravstvene nege ter finančnaracionalizacija;- pospešiti sprejem dokumenta “Razmejitevzdravstvene nege", s čimer bo možna strokovnoutemeljena delitev dela v negovalnem timu:

1.6. Primarno zdravstveno varstvoTudi zdravstvena nega mora kljub reformamupoštevati filozofijo primarnega zdravstvenegavarstva, ki varuje in krepi zdravje, izboljšujekakovost življenja, preprečuje nastanek bolezni,omogoča rehabilitacijo bolnika in jih neguje v ter¬minalni fazi življenja.NALOGE:- ohraniti model organiziranosti patronažnedejavnosti, ga krepiti in razširiti pri tem pa nerazvijati novih modelov.
2. NAČELA USMERJANJA SPREMEMB2.1. Zdravstvena politika2.1.1. Nujno je, da ima zdravstvena nega oziro¬ma, da imajo medicinske sestre v telesih odločanjasvoje člane oziroma predstavnike.2.1.2. Potrebna je sprotna evalvacija sprememb,ki bo možna le, če bo zdravstvena nega postalavidna. Vidnost zdravstvene nege je možno doseči zuvedbo dokumentiranja zdravstvene nege.Dokumentiranje zdravstvene nege mora potekatisinhrono, kot del zdravstvenega sistema, vendar jepotrebno upoštevati specifične naloge in specifičneodgovornosti zdravstvene nege.2.1.3. K boljši oziroma ugodnejši klasifikacijizdravstvenih institucij ter k njihovemu ugleduvsekakor doprinaša tudi zdravstena nega.2.2. Upoštevanje mnenja in izbora državljanov2.2.1. Zdravstvena nega si mora prizadevati, dabodo dane možnosti sodelovanja ljudi na vseh nivo¬jih od lokalne skupnosti navzgor.2.2.2. Zdravstvena nega si mora pridobiti kom¬petence in možnosti naročanja pacientov, izvajanjaprijazne zdravstvene nege; dobrih komunikacij, pro-
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fesionalnega sprejema in odpusta varovancev terspremeniti čakalnico v zdravstveno-vzgojno učilni¬co. 2.2.3. Zdravstvena nega mora zagotovitiinformiranje in edukacijo ljudi, kako le-ti vstopajoin se gibljejo po zdravstvenem sistemu. Poudarek jena primarni zdravstveni vzgoji.2.3. Vpliv zdravstvene nege na preoblikovanjezdravstvene službe2.3.1. V kolikor obstajajo težnje po vključevanjunižje izobraženih sodelavcev v negovalni tim, potemje nujno, da medicinske sestre dosežejo maksimalnoizobrazbo: Kajti, če so v timu ljudje z nižjostrokovno izobrazbo in če ni vrha z ustreznimi znan¬ji, potem ni možno uporabiti in izkoristiti vsehresursov. Zato lahko nastopi anarhija. Vsako reor¬ganizacijo, prav tako tudi zdravstveno reformo jemožno uspešno izpeljati le z veliko znanja ter zracionalno izrabo resursov. Na vodilnih delovnihmestih si morajo medicinske sestre pridobiti znanja,da bi lahko zmanjšali razkorak v primerjavi z znanjidrugih strokovnjakov.2.3.2. Zaradi večjih in raznolikejših potreb je vprihodnje potrebno načrtovati različine orgaizaci-jske oblike zdravstvene nege. Npr. negovalnebolnišnice, za katere bo značilna progresivnazdravstvena nega za izboljšanje stanja; primarnazdravstvena nega, s poudarkom na zdravstveni negibolnika na domu ter v povezavi z zdravljenjem nadomu; akutne bolnišnice, v katerih je intenzitetadela velika, zato ni možen adaptacijski čas zapacienta niti za negovatni kader. Zato je potrebnovečje znanje in ustrezni kadrovski normativi, če neželimo povzročiti l ‘burn-out"sindrom zaposlenih.Opredeliti je potrebno na novo funkcijo domov zastare, saj je v njih že skoraj 60% bolnikov in mladihinvalidov.

2.3.3. Tudi za potrebe zdravstvene nege jepotrebna regionaliozacija in medobčinsko termedregijsko sodelovanje (storitve zdravstvene nege,mreža, enakomerna porazdelitev).2.3.4. Potrebno je razviti informacijski sistem zapotrebe zdravstvene nege, ki bo omogočal razvojprofesionalnega jezika in uporabo negovalnih diag¬noz . Podatke zdravstvene nege pa bo možno upora¬biti ne le za potrebe statistike, temveč tudi zapotrebe stroke. Na ta način bo omogočena vključitevslovenske zdravstvene nege v projekt “Telenurse", kije projekt Evropske skupnosti.2.4. Kadrovske preusmeritve2.4.1. Potrebno je pripraviti opis poklicnih pro¬filov za pobrebe zdravstvene nege, ki bodo lahkosodelovali v multiprofesoionalnih timih.2.4.2. Izvesti reorientacijo vsebin v izobraževal¬nih programih, ki jih je nakazala že dunajska kon¬ferenca I. 1988.2.5. Krepitev menedžmenta2.5.1. Vse vodilne medicinske sestre si morajopridobiti ustrezna znanja managementa. Pri izbirivodilnih in vodstvenih medicinskih sester je potreb¬no upoštevati znanje in ne talent.2.5.2. S sprejetjem dokumenta “Organizacijaslužbe zdravstvene nege" je potrebno zagotovitiavtonomijo organizacije službe zdravstvene nege, kibo sinhrono delovala znotraj sistema zdravstvenegazavoda.2.5.3. Pri vodilnih medicinskih sestrah jepotrebno krepiti osebne lastnosti za managementain vodenje.
2.6.1. Upoštevati je potrebno domače in tujeizkušnje v zdravstveni negi, še zlasti one, ki so pri¬dobljene na osnovi raziskovanja.12 mip



2.6.2. Potrebno je sprejeti dejstvo, da si medi¬cinske sestre morajo pridobiti znanje o multikulturnizdravstveni negi in sprejeti načela zdravstvenihreform pri nas.Delovno gradivo je pripravila skupina pred¬stavnikov:- Zbornice zdravstvene nege - Nana Domajnko ,Petra Kersnič;- Ministrstva za zdravstvo - Darja Cibic;- Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstvenonego - Ladi Skerbinek in v- Kolaborativnega centra - Majda Šlajmer Japelj inBojana Filej.AD 4.Generalna sekretarka je poročala o predlogih začlane kandidacijske komisije, ki so jih na ZZN posklepu 14. seje Predsedstva poslali iz DMSZT.3. sklepV skladu s Statutom ZZN - 16. člen - je imeno¬vana kandidacijska komisija v sestavi: BlankaAndrenšek, Ivica Balkovec, Milica Lahe, MilicaMaslo, Veronika Pretnar, Verica Turk in BojanaZemljič.V Utripu št. 10 se objavi razpis za prijavo kandi¬dature za predsednika ZZN za naslednje mandatnoobdobje. Kandidati morajo vlogi priložiti kratekživljenjepis in program dela.Naloge kandidacijske komisije:1. Konstituiranje komisije2. Sprejem predlogov in oblikovanje kandidatneliste za predsednika, podpredsednika, 5 članovnadzornega odbora in 5 članov razsodišča.3. Predstavitev kandidatne liste na 16. sejiPredsedstva ZZN.Za oblikovanje kriterijev v kandidacijskempostopku so sprejeti osnovni kriteriji: članstvo v

ZZN od ustanovitve dalje, podpora in soglasjematičnega društva in ustni razgovor s kandidati.Podrobnejši kriteriji bodo dogovorjeni na sejipredsednikov Društev v sredo 2. 10. 1996.AD 5.Generalna sekretarka je poročala o predlogu začlane statutarne komisije, ki so jih na ZZN posklepu 14. seje Predsedstva poslali iz DMSZT.4: sklepV skladu s Statutom ZZN - 16. člen -je imeno¬vana statutarna komisija v sestavi: Klara Bavčar,vSarika Benko, Mojca Kink, Vasiljka Kokalj, JelkaMlakar, Nuša Mlakar in Felicita Stopar.Naloge komisije:1. Konstituiranje2. Sprejem predlogov za spremembe Statuta ZZN.3. Predstavitev predloga sprememb Statuta ZZN na16. seji predsedsva ZZNAD 6.Generalna sekretraka je predstavila rokovnikopravil v zvezi z volilno skupščino, ki so ga članipredsedstva potrdili:5. sklep1. Rok z prijavo- kandidatov za voljena mesta v organih ZZN - 30.10.1996- predlogov za spremembe Statuta ZZN - 30. 10.19962. Zasedanje kandidacijske in statutarne komisije -2.-9.11.19963. 16. seja predsedstva ZZN-13.11. 1996- sprejem in potrditev kandidatne liste za volitve- sprejem in potrditev sprememb Statuta ZZN- sklic volilne skupščine4. Volilna skupščina- 27. 11. 1996
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AD 7. vPoročanje Ladi Skerbinek je bilo opravljeno žev točki 2.a.Predsednica Nana Domajnko je zaprosila OlgoŠušteršič, da je poročala o sestanku komisij ZZN inRSKZN za izobraževanje in njihovih stališčih ofakultetnem izobraževanju medicinskih sester naVisoki zdravstveni šoli v Mariboru. Komisije soobravnavale vlogo Visoke zdravstvene šole vMariboru za preoblikovanje v Fakulteto za zdravst¬vo in uveljavitev fakultetnega programa zdravstvenenege. Povedala je, da člani komisij podpirajo vseaktivnosti v zvezi z fakultetnim študijem, saj je tausmeritev zapisana v Dolgoročnem razvojuzdravstvene nege v Sloveniji: Poročala je tudi oaktivnostih Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani, kičaka na potrditev enovitega fakultetnega programaza zdravstveno vzgojo.V razpravi, ki je sledila in v kateri so sodelovalištevilni člani predsedstva, je bilo postavljenih velikovprašanj in dilem, ki so se predvsem nanašale naobstoječo sistematizacijo delovnih mest, na študijob delu in iz dela, na možnosti pridobitvevisokošolske strokovne izobrazbe in na možnostivpisa v 3. letnik fakultetnih programov. Dokončnihodgovorov navzočim ni bilo mogoče posredovati,ker usklajevanje nove zakonodaje v šolstvu z izo¬braževalnimi programi še poteka.b. Predsednica ZZN je članom predsedstva posre¬dovala v obravnavo predlog sekcije medicinskihvsester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji. Članisekcije predlagajo, da. naj bi se v članstvo ZZNvpisali tudi kemijski, laboratorijski in sanitarnitehniki, ki delajo na področju sterilizacije. O tem so

razpravljali tudi člani 10 in opozorili na to, da bi ses tem naše združenje spreminjalo v združenjezdravstvenih delavcev, kar bi nas oddaljilo od pravilICN.6. sklepČlani predsedstva se s predlogom ne strinjajo,ker menijo, da nikomur iz drugih poklicev, ki delajov zdravstvu, ne omejujemo možnosti strokovnegaizpopolnjevanja. Vsem udeležencem izdamo tudiustrezna potrdila.C.Nuša Mlakarje kot predsednica komisije za zasebnodejavnost na področju zdravstvene nege opozorilana Pravilnik o zasebni dejavnosti na področjuzdravstvene nege, ki v 6. členu zahteva tudi soglasjeobmočnega patronažnega kolegija. Jelka Mlakar jeopozorila na številne vloge za zasebno dejavnost, kiprihajajo na DMSZT Ljubljana in tudi na tiste, ki senanašajo na prehod patronažne dejavnosti kot celotev zasebno dejavnost s koncesijo občine.7. sklepČlani predsedstva sklenejo, da se iz 6. členaPravilnika o postopkih za izdajo mnenja za oprav¬ljanje zdravstvene dejavnosti na področjuzdravstvene nege črta zadnja alineja.d. Ladi Skerbinek je kot glavna medicinska sestraPsihiatrične klinike v Ljubljani predstavila knjižico»Varovanec z demenco v družini«, ki so jo napisalitrije avtorji - Aleš Kogoj - specialist psihiater,Branka Mikluž, višja medicinska sestra, specialistkapsihiatrične zdravstvene nege in Jana Dragar -socialna delavka. Knjižica je uspeh psihiatričnezdravstvene nege in bo predstavljena tudi v Utripu.Seja je bila zaključena ob 13.30 uri.14 mip



■:-x-Xv:v:-:::::>:':v:¥:^:¥:^x¥x::¥:>^:: :::: :::: ;:: ::::::::::: ::;:::v:: :v;::>:;:‘: ::::v:‘:vš:v:::'V septembru so naZZN imeli redne seje:1. Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada zaizobraževanje.2. Komisija za izobraževanje pri Zbornici instalna strokovna skupina za izobraževanje priRazširjenem strokovnem kolegiju za zdravstvenonego sta imeli skupno sejo. na kateri sta obravnavalivlogo za podporo predlogu Visoke zdravstvene šoleiz Maribora za preoblikavanje v Fakulteto zazdravstvo in vlogo za podporo k razpisu fakultetne¬ga programa zdravstvene nege.
v3. Člani upravnega odbora so imeli 39. in 40.redno sejo.4. Sestali so se člani vodilne skupine za projekt"Delovna obremenitev, stres, kakovost dela vzdravstveni negi" in razpravljali o pogojih inmožnostih nadaljevanja projekta.

vČlani upravnega odbora smo se odločili, da vamv tem mesecu pošljemo anketni list z dvema anketa¬ma in Vas prosimo, da nam ga do konca mesecaoktobra tudi vrnete. Prvi se nanaša na evidenčni liststrokovnega članstva. Prosimo vse aktivne člane(razen študentov, ki so v sekciji študentov, in upoko¬

jenih, ki so v aktivih upokojenih medicinskih ses¬ter pri Društvih medicinskih sester in zdravstvenihtehnikov), da ne glede na to, če so tak listič že izpol¬nili, to storijo še enkrat. Predlagamo, da jih zberetepo službah in pošljete na sedež ZZN. Na Zbornicijih bomo s pomočjo računalnika obdelali in vamnaše ugotovitve tudi posredovali, predsvem pabomo z nekaterimi podatki pomagali 10 strokovnihsekcij, da bodo lažje načrtovali strokovne programeseminarjev za leto 1997.Kaj želimo izvedeti?1. Z evidenčnim listom strokovnega članstvaželimo od vsakega našega člana izvedeti njegovepodatke o delovnem področju in s tem tudi opodročju strokovne sekcije, kamor je vključen.2. Želimo tudi izvedeti za interesna področjanaših članov, ker bomo tako lahko uspešno načrto¬vali strokovne seminarje in jih interdisciplinarnopovezovali z drugimi strokami.3. Prepričani smo, da so med nami sodelavci, kibi želeli tudi aktivno sodelovati, pa za to nimajo aline najdejo možnosti, da bi to izrazili. Z anketo daje¬mo možnost vsem, da se javijo in pomagajo prioblikovanju doktrin in strokovnih načel vzdravstveni negi.

Čestitka
V septembru 1996 je zaključila študij zdravstvene vzgoje na Visoki soli za zdravstvo inPedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani ga. Petra Kersnič, generalna sekretarka ZZNS.

Dragi kolegici in ZZNS
OKTOBER 1996 15
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STROKOVNA SEKCIJA
PRIIMEK IN IME:
št. članske izkaznice
DELOVNO MESTO
USTANOVA/ZAVOD:
INTERESNO PODROČJE:
ŽELIM AKTIVNO SODELOVATI DA_NE Moj telefon:

PODPIS:

raztopina
Henkel-Ecolab d.o.o.Poštni predal 7, Vajngerlova 462106 Maribor, SLOVENIJATel.: 062/102-211, Fax: 062/102-792 Henkel^ECOLAB DEZINFEKCIJAV ZDRAVSTVU
16 UTRIP



v vNE POZABI ■ TUDI, CE SI ZE IZPOLNIL ■ NAPISI SE ENKRAT IN POŠLJI NA ZZNSNAJKASNEJE DO 30.10.1996
ANKETA 2

Na podlagi izrazov nezadovoljstva z nazivom zdravstveni tehnik smo se odločili, da vas vprašamo:
KAKŠEN NAZIV BI VI DODELILI ZDRAVSTVENEMU TEHNIKU?

Zavedamo se, daje po mednarodni klasifikaciji ICN-a naziv medicinska sestra podeljen tistemu,ki je opravil bazični, visokošolski izobraževalni program, naziv zdravstveni tehnik pa je posledicausmerjenega srednješolskega izobraževanja. Da bi lahko pričeli z aktivnostim za spremembo teganaziva, smo se odločili za anketo ter pričakujemo vaše predloge.
Ponujamo vam nekaj nazivov v premislek, želimo pa tudi, da zapišete svoje predloge:
1. ZDRAVSTVENA NEGOVALKA
2. NEGOVALKA
3.
4.
5.
6 .

NE POZABITE - 30. OKTOBER - DAN ZA ODDAJOANKET!

OKTOBER 1996
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE
v skladu z 12.

za za mnegem inRok prijav 30.10.1996
kandidaturi za predsednika Zbornice je potrebno priložiti kratek življenjepisin program dela Zbornice zdravstvene nege Slovenije v mandatu 1997-2001.Kandidaturi za podpredsednika Zbornice je potrebno priložiti kratek življenjepis

Iz Statuta: 12. členPredsednikafco) in podpredsednikovo). Zbornice volijo poslanci(ke) skupščine na neposrednih intajnih volitvah na skupščini. Kandidira lahko vsak(a) član(ica) Zbornice, če mu(ji) kandidaturo potr¬di regijsko društvo Zbornice.Izvoljeni so kandidatske), ki so na volitvah prejeli(e) večino glasov poslancev skupščine . Vprimeru,ko več kandidatov prejme enako število glasov; je treba volitve ponovitiMandat predsednika(ce) in podpredsednika(ce) Zbornice traja štiri leta in sta lahko ponovno izvolje¬na.
18 mip



Novice iz ICNP ričakujejo, da se bo 21. Svetovnega ses¬trskega kongresa v Vancouvru, ki bo od 15.do 20. junija 1997, udeležilo preko 8000medicinskih sester.

Na sedežu ICN so prejeli že rekordno številoizvlečkov (1265) in posterjev (213). Zadnji rok zaprijavo aktivne udeležbe je 1. december 1996.Vodilna tema kongresa je :“Sharing the Health Challenge”.Program potovanja na kongres v Vancouverbo za udeleženke - udeležence iz Slovenijeobjavljen v naslednjem UTRIPU.

MAapreverit
Samo za vas!NOVA, razširjena KOLEKCIJA poklicnihOBLAČIL za zdravstvo.Izdelana IZ NAJSODOBNEJŠIH, uvoženihMATERIALOV.Primerna ZA vse POKLICE V ZDRAVSTVU !TUS PREVENT d.o.o., - PC Mislinja, Gozdarska 38,2382 Mislinja, tel. 0602 / 56 083,55 279, fax 0602 / 56 082J

Prižigajmo svečke ob veselih dogodkih >

4fl|

Peti mednarodni sejemmedicinske inl a boratoris k e tehnike, $materialov,\m a c e vtike,rehabilitacijskih izdelkovin storitev
Od 22. do 25. oktobra 1996od 10. do 18. ure

'V"v'
v v-4MEDIIAtt

• v liV-S. \N 4
■ K

■ £ M
•f... I <• JLZnanje za zdravje

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani LJUBLJANSKI SEJEM



Jožica NovakSedanji trenutekSekcije medicinskihsester v vzgoji inizobraževanjuNa premici časaS ekcija medicinskih sester v šolstvu je začeladelovati leta 1970. Sadove truda in delapredsednic in članov sekcije smo ob petindva¬jseti obletnici obstoja preimenovali v Sekcijo medi¬cinskih sester v vzgoji in izobraževanju. Vodenjesekcije je 24.11.1995 prevzel aktiv učiteljevzdravstvene nege in strokovnih predmetov nanovomeški zdravstveni šoli.Z odgovornostjo naprejIzvršni odbor sekcije sestavljajo:Jožica Novak - predsednica (ŠC Novo mesto)vLjubica Glucks - podpredsednica (SC Novo mesto)Vida Novak - tajnica (ŠC Novo mesto)Blaženka Berus - blagajničarka (ŠC Novo mesto)vČlanice: Marija Verbič (Srednja zdravstvena šola ingimnazija Ljubljana)Marija Karlin (Srednja zdravstvena šola Celje)Monika Ažman (Srednja zdravstvena šola Jesenice)Maja Medvešček (Nevrološka klinika Ljubljana)Andreja Mihelič (Visoka šola za zdravstvo)Majda Pajnkihar (Visoka zdravstvena šola Maribor)Medicinske sestre v vzgoji in izobraževanjuV skoraj stočlansko sekcijo smo vključene med¬icinske sestre, zaposlene na srednjih zdravstvenihšolah v Celju. Mariboru, Slovenj Gradcu, naJesenicah, v Piranu, Novem mestu, Ljubljani,

Murski Soboti in Novi Gorici. V lanskem letu so sev sekcijo vključile tudi medicinske sestre z visokihšol v Mariboru in Ljubljani.V dobro človekavČlanice sekcije nosimo dvojno poslanstvo: našaskrb za bolnika oz. varovanca se kaže v vzgojinovih zdravstvenih delavcev. V dobro človekuprenašamo znanje, izkušnje in vzgled mladim, ki sepodajajo na pot skrbi za druge. Zavedamo se, da jevpoklicna pot zdravstvenega tehnika in medicinskevsestre posuta z rožami, pa tudi s trni. Želimo odpi¬rati srca mladih, da rože ne bodo ovenele, in jihpripraviti na delo tako, da bo trnjev vse manj.Skupaj z vsemi zdravstvenimi delavciPoslanstva medicinske sestre in učitelja nemoremo ločevati od tistih, ki že nosijo cvetje in jihbodejo trni. Zato smo med drugim, kot smoter delasekcije, zapisali tudi skrb za povezovanje in usklaje¬vanje teorije znanosti zdravstvene nege, praksezdravstvene nege in izobraževanja na tem področju.Sodelovati želimo z vsemi, ki s svojim delomprispevajo k razvoju zdravstvene nege. Na istembregu stojimo in v isto smer gremo, zato je vednoboleča izkušnja, kadar se zdi, daje vlogo učitelja inmedicinske sestre težko uskladiti.Več in boljšeBolniku oz. varovancu želimo nuditi najboljše,vse tisto, kar človek v svojem dostojanstvenembivanju imenuje največje vrednote: ljubezen,povezano z znanjem. Da bi to dosegli, si člani sekci¬je prizadevamo v vzgoji in izobraževanju in napodročju zdravstvene nege doseči optimalnerazmere za delo z mladimi in za delo z bolniki oz.varovanci. Pred nami so številne konkretne naloge.Prizadevamo si za osebno rast, organiziramo semi¬narje in se vključujemo v vse oblike izobraževanja,20 UTRIP



iV.iki jih izvajajo drugi. Sodelujemo pri oblikovanjuprogramov izobraževanja, vplivati skušamo naoblikovanje normativov in standardov v vzgoji inizboraževanju. Svoj kamenček dodajamo mozaikudela in prizadevanj Zbornice zdravstvene nege.Vključujemo se tudi v konkretno delo z bolniki invarovanci v zdravstvenih ustanovah. In še bi lahkonaštevala.

Na premici časaSedanji trenutek gradi našo prihodnost. Vabimovse, ki delujete na področju zdravstvene nege, da sez mnenji, nasveti in kritičnimi pripombami ter zaktivnim sodelovanjem povezujete s Sekcijo medi¬cinskih sester v vzgoji in izobraževanju. Mostovimed nami so tudi most do človeka, ki muposvečamo svoje življenjsko delo.
Ljubica GlucksJožica Novakpredsednica Sekcije medicinskihsester v vzgoji in izobraževanjuLeta 1995 je predsednica Sekcijev vzgoji in izobraževanju postalaJožica Novak, medicinska sestrain učiteljica zdravstvene nege naZdravstveni šoli v Novem mestu.ponosom opravlja dvojnoposlanstvo in uresničuje željo po delu z ljudmi, ki jo je začutila že v otroških letih.Srednjo zdravstveno šolo je končala v Novemvmestu leta 1980. Študij je nadaljevala na Višji šoliza zdravstvene delavce v Ljubljani. Po uspešnokončanem študiju in opravljenem pripravništvu vSplošni bolnišnici Novo mesto se je vrnila na šolokot učiteljica zdravstvene nege. Razveselili smo senjene vrnitve, ker smo jo dobro poznali in smovedeli, da dobivamo dobro sodelavko.Od samega začetka je z veliko elana in mladost¬niške zagnanosti začela opravljati težko, vendarlepo delo učiteljice mladih rodov, bodočihzdravstvenih delavcev.

Po nekajletnem delu jeugotovila, da je zaopravljanje zelo za¬htevnega dela potrebnoše veliko znanja, ki siga ne more pridobitina nekajdnevnih semi¬narjih in s samoizo-braževanjem. Želja, dabi pridobila visokoizobrazbo na področjuzdravstvene nege, se jiše ni izpolnila. Leta1994 se je vpisala naPedagoško fakulteto - smer socialna pedagogika inje do sedaj premagala že večji del študijskihobveznosti.Ker smo opazili, da ima dovolj energije tudi zanekaj več, kot ji narekuje delovno mesto, smo jopredlagali za predsednico Sekcije medicinskih ses¬ter v vzgoji in izobraževanju.Kljub zahtevam na delovnem mestu, obveznos¬tim mamice dveh šolarjev in izredne študentke sejeuspešno spoprijela z zahtevnim delom predsednicesekcije.Želimo ji veliko uspehov pri opravljanju dela vpredvidenem mandatnem obdobju. Ožji sodelavci jibomo pri tem pomagali.
OKTOBER 1996 21
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Olga ŠušteršičPOROČILO O OBISKUNA DANSKEM
dneh med 17. in 24.8.1996 sem bila vCopenhagnu na Danskem. Najprej sem seudeležila konference MIE 96 (MedicalInformatics in Europe), kjer sem imela poster znaslovom An Information System for CommunityNursing Support (skupaj z V. Rajkovičem).Predstavitev sama in srečanja s tujci, ki delajo natem področju, so bila pomembna tudi za projektCopernicus, katerega sonosilka sem.Poleg tega sem se udeležila tudi delavnice zekskurzijo na temo An infrastructure for a BasicSocial-Medical Netvvorking.Dne 23.8.1996 sva skupaj s prof. dr. V.Rajkovičem obiskala Danish Institute for Healthand Nursing Research, ki je naš tuji partner v pro¬jektu Copernicus. Z direktorjem N. Gunnarjem svase pogovarjala o našem sodelovanju predvsem napodročju nomenklature negovalnih fenomenov inračunalniške podpore v povezavi z obstoječimi pro¬gramskimi rešitvami v svetu. Povabil nas je tudi nanaslednji delovni sestanek projekta Telenursing, kibo v oktobru t.l.Lahko rečem, daje bil obisk na Danskem koris¬ten tako za mednarodni projekt Copernicus kot tudiza razvoj zdravstvene nege pri nas. S pridobljeniminovimi spoznanji pa bom obogatila tudi izvajanjemojega predmeta.

Albina BobnarUSTVARJANJEPRIHODNOSTIZDRAVSTVENE NEGE VONKOLOGIJIMednarodna zveza onkološke zdravstvenenege (ISNCC - International Society ofNurses in Cancer Čare) je organizirala 9.mednarodno konferenco onkološke zdravstvenenege, od 10. do 16. avgusta 1996, v obmorskemletovišču Brighton. Več kot 2500 medicinskih sesters področja onkologije je prišlo v ta prelepi kraj zvseh koncev sveta. Rdeča nit konference je bilo pri¬dobivanje novih znanj, ki bodo krojila usodo alibolje rečeno - upanje onkoloških bolnikov v prihod¬nosti. Iz Slovenije sva se konference udeležiliGordana Lokajner in Albina Bobnar iz Onkološkegainštituta v Ljubljani.Konferenca je potekala v hotelu Metropole naobali, kjer so zabaviščni parki, prijetne restavracije spečenimi ribami in krompirčkom, prostori z ležalni¬ki za “sončenje v obleki”, ker ves čas prijetno pihljain vsak čas lahko pričakuješ pravo poletno nevihto.Pogled na široka prostranstva modrega morja paustvarja prijetno počutje.V soboto in nedeljo so bili organizirani simpozi¬ji, na katerih smo govorili o paliativni zdravstveninegi, rehabilitaciji bolnikov z rakom, novostih v te¬rapiji, otroški onkološki zdravstveni negi, hemo-onkološki zdravstveni negi in organizacijizdravstvene nege v onkologiji.Za simpozij se je bilo potrebno predhodno pri¬javiti, saj je bilo število udeležencev omejeno. Izbormed šestimi simpoziji je bil težak, saj so vse tememtp



ilppglip*®iv:;:;:;:-:-::::-:::-::::-::-:-:-:-■ ■mmmmMzelo zanimive in enako pomembne za prihodnostonkološke zdravstvene nege. Predavanja so dobropripravili strokovnjaki onkološke zdravstvene negez vsega sveta, ki delajo v praksi, raziskovanju, izo¬braževanju, upravljanju in posvetovanju.Onkološka zdravstvena nega je zdaj skoraj pov¬sod, kjer se nahaja človek, zato so priložnosti zarazvoj novih vlog medicinske sestre na področjuonkologije vedno bolj pogoste in obenem potrebne,nepogrešljive in široko razpoznavne. Na osrednjikonferenci so se obravnavale teme s področij pre¬ventive raka, detekcije raka, zdravljenja raka in negeumirajočih bolnikov z rakom, ki jih hkrati delimo inzdružujemo v celoto.Predavanja so potekala dopoldan in popoldan,razdeljena po vsebinah. Zelo veliko je bilo preda¬vanj, ki so vsa seveda temeljila na raziskovalnihnalogah s področja kvalitete življenja, etike vzdravstveni negi, zdravstvene politike, izobraževan¬ja, paliativne nege, presejanja raka, informiranjabolnikov z rakom. Posamezniki so predstaviliposebnosti onkološke zdravstvene nege, ki je odrazrazlične kulture in doživljanja raka.Ne smem pozabiti razstave 150 posterjev, ki soprav tako kot predavanja odraz dobre kliničneprakse in raziskovanja v onkološki zdravstveni negi.Poleg vseh teh aktivnosti je bil dobro pripravljentudi razstavni prostor, kjer je več kot 50 farmacevt¬skih in proizvodnih podjetij, založnikov in prosto¬voljnih organizacij razstavljalo zadnje novosti vonkološki zdravstveni negi. V večernih urah soorganizirali simpozije o svojih izdelkih in vednozaključili dan s pogostitvijo.V Brightonu smo doživeli lep “vročičen” teden,toda, ko smo odhajali domov, skoraj na vse delezemeljske oble, smo bili prepričani, da smo dobiliveliko spodbud, izzivov, ki nas bodo usmerjali v pri¬hodnosti, da bo nega onkoloških bolnikov težila k

.v.v.-.v.-.v.v.v.v.v.,XvX,iv!vX,!,/.-.-.vstrokovni popolnosti. Z dinamičnim delom bomopovsod po svetu zagotavljali kvalitetno nego onko¬loškega bolnika, ki bo prinašala zadovoljstvo bol¬nikom in medicinskim sestram.Bernarda PulkoNEKAJ UTRINKOV SPOTI PO AMERIKIVedno je zanimivo spoznanje, kako se svetvrti drugje. Kako se vrti doma, vemo.Letošnji obrati so bili bolj hladni kot ne inumirjeno ustaljeni tempo po večini ni prine¬sel kaj prida sprememb.Znekoliko sreče obdarjena sem se konec majaposlovila od vsakdanjika z namenom srečatisvet še kje drugje kot doma. Pot me je vodilav Novi svet pogledat, kaj ponujajo novega in kajostaja po starem. Kljub pričakovanju sem bila zelozačudena in presenečena nad skoraj neverjetnimirazlikami med mestom in obrobjem. Zaneameričane je Amerika mesto. Hrupno, prenasel¬jeno, polno ljudi, ki živijo bolni od izobilja inrazkošja. Ali na drugi strani črna ulica na robupreživetja.Velemesta so le otoki sredi redko naseljenihprostranih širin, kjer je življenje popolnomadrugačno od filmske Amerike. Lokalne bolnišniceso precej povprečno opremljene in se ne razlikujejokaj prida od naših. Razen seveda načina dela. Prvikorak, ki ga nikoli (in zares nikoli, tudi vnajresnejših primerih) ne preskočijo, je preverjanjezavarovalnih polic in naslov plačnika, ki bo porav¬nal stroške zdravniške oskrbe. Ker sem tudi samaimela to (ne)srečo, da sem lahko “preverila” njihoveusluge, so me v naknadno poslanem pismu na moj
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... Kakšno ponižanje, ko nekdo zraven mene sliši iz daljavepiščal ali pastirjevo petje, jaz pa ne slišim ničesar...Nemogoče pa mi je bilo reči ljudem: govorite glasneje, vpijte,kajti gluh sem ... Ludwig van Beethoven

naslov kmalu “obvestili”, zakaj vsa ta doslednost vzvezi s plačilom. Odvzem krvi z nekaj rutinskimianalizami, ki so ga opravili, je stal celih 365 USD(skoraj 50.000 SIT!).Moram priznati, da je bitka za paciente trda inneizprosna. Lokalne bolnišnice oglašujejo in pro¬movirajo svoje usluge v časopisih, na radiu, televi¬ziji in še kje. Da bi ohranili delo s pacienti na karnajvišji ravni, dobi slednji obiskovalec ob odhodufrankirano ovojnico z vprašalnikom, ki se nanaša naosebje, usluge in urejenost ter opremljenostbolnišnične ustanove. Podobno preverjanje sem predčasom zasledila tudi na ljubljanski Polikliniki. Vendarje bilo manj dosledno izpeljano in odvisno odposameznega pacienta, ali je sploh našel polico, ki jeponujala vprašalnike, in nabiralnik, ki jih je zbiral...Kljub oddaljenosti od velikih središč, kjer sedogajajo velike stvari, so privatne ordinacije tudi napodeželju prijetne in delujejo domače. Osebja ne

bom posebej omenjala, saj po zdravi pameti sodeč,deluje brezhibno, hitro in prijazno. Ob pogovoru skiropraktikom sem izvedela, da ima paramedicina,kot jo nekateri imenujejo, popolnoma drugačen sta¬tus kot pri nas. Zavarovalnice jih imajo za specia¬listične ambulante, kar se pozna na velikem številuljudi, ki navadno še pravočasno poiščejo pomoč.Veliki seveda živijo drugače. Kot sem že rekla,se velike stvari dogajajo drugje. Med njimi me jenajbolj očaral Boston in njegova pediatričnabolnišnica, ki sodi v sam svetovni vrh. Ni me pre¬senetilo, daje v njeni bližini medicinski odsekHarvardske univerze, kjer moraš za vsako letošolanja odšteti 29.000 USD. Pa, saj veste! Za velikestvari je vedno potrebno odšteti veliko denarja... (česeveda nimaš za seboj dobrega pomočnika, kot semga imela jaz: Čamp America, 37a Queens Gate,London SW3 5HR).
SLUŠNI PRIPOMOČKI

AUDIOLOŠKA DIAGNOSTIČNAOPREMAGSI
NAJ NE BO BEETHOVNOVA OPOROKA USODA NAGLUŠNIH DANESm S ^ AUDIOVOX d.o.o.

VSE INFORMACIJE:
AUDIOVOX d.o.o.Medicinska oprema in pripomočkiSončna pot 14a - 6320 Portorož (SLO)tel./fax: 066/75-229

SEJEM "MEDILAB" v Ljubljani od 22. 10. do 25. 10. 1996 - prehod hale A-A2
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Albina BobnarRAZISKOVANJE NA PODROČJUZAŠČITE MEDICINSKIH SESTERPRI PRIPRAVI IN APLIKACIJICITOSTATIKOVB esede “citostatsko zdravljenje” še vedno zveni¬jo zelo strah vzbujajoče, čeprav rakava obolen¬ja zdravimo s citostatiki že od leta 1942, ko jeprišlo do naključnega odkritja citotoksičnega delovan¬ja plina mustarda.V zadnjih štirih desetletjih so bili odkriti mnogicitostatiki, ki se v svetu in pri nas uspešno uporabljajoza zdravljenje različnih rakavih bolezni, vendar se pritem pojavljajo različne poškodbe tako pri bolnikih, kiso zdravljeni s citostatiki, kot pri osebah, ki z njimiupravljajo. Klinično toksičnost so v mnogihraziskavah po svetu tudi potrdili.Vedno pogostejše zdravljenje rakavih bolnikov scitostatiki na Onkološkem inštitutu v Ljubljani in vzadnjih letih tudi v ostalih zdravstvenih zavodih poSloveniji zahteva ustrezno zaščito zdravstvenega oseb¬ja pred nepotrebno izpostavljenostjo, ustreznozdravstveno nego bolnikov, ki prejemajo citostatike invarstvo okolja.Zaradi možnih škodljivih vplivov in tveganja semorajo upoštevati določeni postopki in predpisi pripripravi in uporabi, aplikaciji, razlitju ali kontaminaci¬ji, odstranitvi ali uničevanju citostatikov, citostatskihodpadkov ter izločkov bolnikov, ki so zdravljeni scitostatiki.Odgovornost oz. dolžnost službe za zdravstvenonego je, da poskrbi in usposobi medicinske sestre zapravilno ravnanje s citostatiki. Tako je nastala raziska¬va “Zaščita medicinskih sester pri delu s citostatiki”,ki je odobrena tudi z Ministrstva za zdravstvoRepublike Slovenije.

Z raziskavo, s katero je naš raziskovalni tim žepričel, želimo zajeti vse medicinske sestre v Sloveniji,ki pripravljajo in aplicirajo citostatike ter negujejo bol¬nike, ki so zdravljeni s citostatiki in ki (so) to deloopravljajo(li) vsaj eno leto.V času obiska zdravstvenega zavoda, kjer zdra¬vijo rakave bolnike s citostatiki, pogledamo prostore,kjer se pripravljajo citostatiki, kako se pripravljajo inaplicirajo, kakšno zaščito uporabljajo medicinske ses¬tre pri delu s citostatiki in koliko upoštevajopriporočila za varno delo s citostatiki proizvajalci.Obenem medicinske sestre izpolnijo še vprašalnik,kjer lahko izrazijo svoje mnenje in odnos do dela scitostatiki.Namen raziskave je:- ugotoviti razširjenost in pogostnost aplikacije cito¬statikov;- ugotoviti izobrazbeno strukturo osebja, kipripravlja in aplicira citostatike;- ugotoviti poučenost negovalnega osebja vSloveniji o ravnanju s citostatiki;- ugotoviti razmere za delo;- predlagati ustrezne standarde in doktrino o ravnan¬ju s citostatiki (opremljenost prostorov, zaščitnasredstva, postopki priprave in aplikacije, postopkiv primeru kontaminacije, uničevanje citostatskihodpadkov);- pripraviti priporočila za varovanje zdravjazdravstvenih delavcev, postopkov zdravstvenenege bolnikov in varovanja okolja.Zadali smo si kar zajetno število nalog inprepričani smo, da nam jih bo z vašo pomočjo mogočeuresničiti. Informacije in nadaljne delo, ki ga bomoopravili, nam bodo vsekakor pripomogli k izboljšanjukvalitete dela v zdravstveni negi na slovenskih tleh.Vsem, ki ste ali še boste sodelovali pri naširaziskavi, najlepša hvala.OKTOBER 1996
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Marjeta RUPARTUDI ZA TVOJO STVAR GRE,KADAR GORISOSEDOVA STENA (HIŠA) (HORACIJ)

Vedno smo na preizkušnjiA li bežimo pred lastnim znanjem? Ko načrtu¬jemo, postavljamo cilje, o tem tudi govo¬rimo in sanjamo - mislimo na prihodnost.Prizadevanje, usmerjeno naprej, je lahko zelointenzivno in jasno.Spomnim se začetka sedemdesetih let, ko smona področju zdravstvene nege čutile vrzel, luknjopomanjkljive izobrazbe. Takrat je bilo jasno inhrepeneče napovedano, da je študij druge stopnje (vtakratnem jeziku) potreben, ker morajo izobraženekolegice prevzeti vodilne položaje na področjuzdravstvene nege. V tisti dobi so bile ravnateljicenaših šol (zdravstvenih) vse po vrsti medicinske ses¬tre. Tankočutno in popolnoma jasno je bilo, kdo najvodi našo stroko.Prav zagnano so takratne ravnateljice podpiraleštudij.v želji in prepričanju, da se bo tradicija nadal¬jevala. Mislim, da ta želja ni bila prezahtevna in niimela udarnega tona. Po svetu je to tako in pika!Napovedale so smer, vizijo, predvsem pa nekaj,kar naj bi močno okrepilo naše vrste v korist stroke.Osebno sem se vedno veselila napredovanjmojih kolegic. Veliko jih je bilo v preteklosti, še večpa sedaj. Stojijo na stopnici in imajo širši pogled nanaše (stanovske) potrebe. Ob vsem tem pa ni zavze¬tosti (naše - skupne), da bi te kolegice podprli in jihdobesedno zaprosili, da vendar prevzamejo krmila

naših šol. Po svetu je to običaj, tam tudi neprestanotolmačijo, dopovedujejo, pojasnjujejo, utemeljujejoin tudi dokažejo, da naš poklic ni primerljiv z ostali¬mi. Spoštujem vse delavne, prizadevne ljudirazličnih poklicev, vendar je naša specifičnost samonam jasna.
vZal, vedno bolj ostajamo cmeravi v kotu - šolskakaravana pa gre dalje.V šestdesetih letih so naše strokovne šole sodilepod pokroviteljstvo Ministrstva za zdravstvo. Takoje še tudi v nekaterih razvitejših državah.Ni moj namen soditi, stokati, kazati, pa vendar -nekaj se mora premakniti in razjasniti.Toliko stvari opravijo drugi v našem imenu, vprepričanju, da so poklicani, da “sestrice” vodijoskozi labirint poklicnega izobraževanja.
v .Se tako veliko znanje nam ne pomaga, če ga neznamo oznanjati.Psiholog Nathaniel Branden pravi, da je samo¬spoštovanje ugled, ki ga uživamo v svojih očeh.Spoštovati sebe pomeni, da želimo misliti neod¬visno, živeti po svoji pameti in imeti dovolj pogumaza zagovarjanje lastnih zaznav in sodb.26 UTRIP



Iz kolaborativnega centra SZO
Majda ŠLAJMER-JAPEUTudi tako se včasihpogovarjamo z bolniki:

‘Tako, sedaj bova pa vzela tableto - in nato bovalepo zaspala."‘‘Zakaj bova vzela tableto?""Saj pravim, zato, da bova lepo zaspala.“Pa je to dovoljeno"?"Kaj pa naj ne bi bilo dovoljeno?""Da bi šli vi sedaj v posteljo."“Jaz pa ne grem v posteljo, saj sem v nočni izmeni.““Potem pa tudi ne smete vzeti tablete!"“Kako pa ste prišli do ideje, da hočem tableto?"“Ne cele, ampak hoteli ste polovico moje in potemnaj bi midva spala."“Kaj vam ni dobro? Imate vročino?"“Meni je dobro, ampak vi ste prišli v sobo in sterekli, da bova vzela tableto; saj bi vam dalpolovico, ampak vi imate nočno službo."“To ste popolnoma narobe razumeli."“Kaj nimate nočne?""Seveda imam nočno, zato sem vam prineslatableto."“Ali niste nekaj pomešali?""Jaz ne pomešam nič. Zdaj bova vzela tabletoin ugasnila luč."“Ne, prosim ne! Prvič imate nočno in drugič,lahko kdo vstopi v sobo!"“Morava si kontrolirati temperaturo!"“Ja, ampak vi prvi!"

“Zakaj jaz?"“Ker jaz vem, da nimam vročine."“Potem si pa morava izmeriti pulz."“Medsebojno?"v“Ce ne boste razumni, morava poklicati dežurnegazdravnika.”“Jaz ga ne bom klical."“Boste zdaj vzeli tableto ali ne?"“Vi je ne marate več?"v“Želim, da vzamete tableto, da ne sprašujete več,da se lepo pokrijete in zaspite. In zdaj si zaželivalahko noč.""Hvala sestra, zelo ste ljubeznivi."“Je popolnoma razumljivo, saj bova jutri operirana."
(Ta pogovor so zapisale kolegice Diakonije v Hessnu)

Majda ŠLAJMER-JAPEUNa seminarju v sosednji državi je študentka,ki naj bi govorila o liku medicinske sestre,napisala raje naslednjo zgodbo:Ko se je bog odločil, da bo naredil medicin¬sko sestro, je moral že prvi dan opravljatinadure. Pa ga je obiskal eden od angelov inga vprašal: „Gospod, zakaj pa ta model tako dolgoobdeluješ?""Kaj nisi videl seznama posebnih zahtev?" jeodvrnil bog.“Biti mora v ženski in moški podobi, mora se jodati dezinficirati, ne sme biti iz plastike, živce moraimeti iz jekla, širok hrbet, na katerega se da vse
i OKTOBER 1996 Z7



mrnmrnodložiti - mora pa biti kljub temu drobna, da ne bozasedala preveč prostora v premajhnih službenihprostorih.- Znati mora opravljati pet nalog naenkrat inimeti pri tem še vedno kakšno prosto roko."Angel je zmajeval z glavo in dejal: „Tolikorok? To ne bo šlo."
vBog je vzdihnil in dejal: “Se več težav imam zočmi; standardni model bi jih moral namreč imeti 3pare; z enim parom mora gledati skozi stene, dalahko v nočni službi skrbi za čimveč bolniških sob,en par mora imeti na zadnjem delu glave, da viditudi tisto, kar hočejo drugi skriti, in seveda tretji paroči, s katerim zna bolniku brez besed povedati: „Neskrbite, jaz sem tu za vas."Angel je pocukal svojega gospodarja za rokav inmu rekel: ,.Gospod, pojdite si malo spočit, bostejutri nadaljevali."

Bog pa je odvrnil: “Ravno zdaj ne morem proč;uspelo mi je narediti model, ki skoraj nikoli ne bozbolel, če pa, se bo sam pozdravil. Razumel bo, dapomeni 20 postelj lahko tudi 30 bolnikov in da na10 sistematiziranih mestih dela le 5 ljudi. Ljubi po¬klic, ki veliko zahteva, a je slabo plačan in ne potre¬buje mnogo prostih sobot in nedelj.”Angel je počasi obkroževal model: „Material jepremehek," je vzdihnil. “Je pa trpežen" je odvrnilbog. "Ne moreš si misliti, kaj vse prenese."Angel seje dotaknil lica modela: „Tu je napaka,nekaj je narobe.”Bog pa je dejal: “To ni napaka, to je solza. Tečeob žalosti, razočaranjih, bolečini, zaradi osam¬ljenosti, pa tudi iz veselja. Solza je nujni ventil."

Ml ŠČITIMO VASE ZDRAVJENajvečja izbira zbiralnikov za igle, ostre predmete in vse ostale odpadkekje?Sejem Medilab '96 v Ljubljani, od 22. do 25. oktobra,hala D, razstavni prostor številka 3NUDIMO ŠE NASLEDNJI PROGRAM:- firma EXPER: medicinski vozički, regali ISS- firma ALLPACK: kartonske škatle in PE vrečke- firma IMECO (imetnik ISO 9000): čistilne krpe in sanitetni material- firma GIVAS: ambulante, oprema kopalnic, pohištvo za domove ostarelihfirma SANSEG: hammerlit vozički za zbiranje in razvoz perila, regali METRO- firma NARIM: ekološki inkontinenčni program, evropski patentVeselimo se vašega obiska!P3IMAW d.O.O.PRI-MA d.o.o., 1000 Ljubljana, Igriška 2, Tel./faks: 061 210 828
28 UTRIP
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SOLIDA DESIGN - MODERNI TUDI V SLUŽBI
V središču Ljubljane pri Magistratu senahaja specializirana Volnina trgovinaSvila. Od maja dalje nudijo nov prodajniprogram SOLIDA design. Predstavljamovam izdelke, ki so v svetu sinonim za mod¬erna, kakovostna ter uporabna zaščitnaoblačila.Na voljo vam je beli program za medicin¬sko osebje, ter oblačila iz strežnega, čistil¬nega in gastro programa. Izbirate lahko medrazličnimi modeli halj, hlač, kril raznihdolžin, srajc in bluz s kratkimi in dolgimirokavi ter T in polo majicami. Dele oblačillahko med seboj poljubno sestavljate.Zaščitna oblačila so v različnih barvah (bela,svetlo modra, turkizna, vinsko rdeča....).Pri večjem naročilu nudijo ugoden popustali pa po želji naredijo za vas posebnokreacijo.

• • • # «• • r ~>

%
■t> ' ; If®»i mUstrežljivi prodajalci vas pričakujejo vsak dan na CirilMetodovem trgu 20 v Ljubljani od 9. do 19. ure, ob sobotahpa od 9. do 13. ure, lahko pa tudi pokličete po tel.:061!1331-300. I n o

SiH&L SOLIDA

Msipomm PRODAJA IN SVETOVANJE,VSE NA ENEM MESTUIzteka se prvo leto odkar je bil odprt sanitetni centerHospitala na Zaloški cesti 21 v Ljubljani.Delovanje tega centra je razdeljeno na prodajno insvetovalno področje.Prodajni program sestavljajo:- pripomočki in materiali za nego na domu- tehnični, ortopedski in ostali medicinski pripomočki- prsne proteze, nedrčki in kopalke za ženske po operacijidojk- materiali, aparati za oskrbo diabetikov in posebnaortopedska obutev- izdelava ortopedskih vložkov in obutve- enteralna prehrana za pospešeno rekovalescenco nadomu- kompresijske nogavice, preventivne in terapevtske, zamoške in ženske- pripomočki in materiali za nosečnice, otročnice in otroke(stezniki za nosečnice, perilo za doječe mame, otroškaprehrana, plenice Bambo, Libero...)- športne ortoze iz neoprena (komolčniki, kolenčniki...)- medicinska kozmetika; vse za nego ustne votline- pomožna zdravilna sredstva

Ortopedske, tehnične pripomočke in sanitetni materialse izdaja tudi na naročilnice ZZZS.Svetovalni program ima:-varikološko posvetovalnico namenjeno vsem, ki imajotežave z ožiljem ali pa imajo kapilare estetsko moteče.Posvetovalnico vodi prof. dr. Božo Fakin vsako sredo od16. do 19. ure.- organizirano posvetovalnico za stomiste, deluje podogovoru.- 2x tedensko pedikuro in usposobljen kader za negostopal diabetikov, vsak ponedeljek in četrtek od 15. do19. ure.- lx tedensko umerjanje in izdelava ortopedskih vložkov inobutve, vsak torek od 16. do 19. ureZa vse obiske v posvetovalnicah se je potrebno pred¬hodno naročiti po telefonu: 061/ 451-977. Hospitalia je vneposredni bližini Poliklinike, Kliničnega centra inOnkološkega inštituta, med tednom je odprta od 8. do 20.ure v soboto pa od 8. do 14. ure.Obiščite jih - skupaj boste poiskali rešitev za vašetežave in stiske.
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Zbornica zdravstvene nege SlovenijeSekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju2. STROKOVNO SREČANJEDOBRNA, 89. november 1996Program:PETEK, 8. novembra 199609 .00 - 10.00 Registracija udeležencevOdprtje srečanja s pozdravi gostitelja, predsednice sekcijeKlopni meningoencefalitisprof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med. - SB CELJEZdravstvena nega bolnika s klopnim meningoencefalitisomMateja Marčič, VMS - SB CELJEDiskusijaOdmor za kosilo

10 .00 - 10.3010 . 30 - 11.15
11 . 15 - 11.45
13 .00 - 15.0015 .00 - 16.15
17 .00 - 17.45

20.00

Lymska bolezenmag. Branko Šibanc, dr. med.- SB CELJEDiskusijaNačrt uvajanja sodobne metode zdravstvene nege v prakso (predstavitevprojekta)Maca Klasinc, VMS - KC, Interna klinika Bolnice dr. P. DržajaDiskusijaZaključek strokovnega dela predvidoma ob 18.30.Skupna večerjaSOBOTA, 9. novembra 199608.00 - 09.00 Sestanek Izvršnega odbora Sekcije09.00 - 1 0.00 Revmatične bolezni - klasifikacija in klinične značilnostiprim. Mojca Kos-Golja, dr. med.,predstojnica Revmatološke klinike Bolnice dr. P. Držaja, KC, Ljubljana1 0.00 - 1 0.45 Nega revmatološkega bolnikaMartina Brecelj, VMS,Revmatološka klinika Bolnice dr. P. Držaja, KC, LjubljanaDiskusijaZaključek strokovnega dela predvidoma ob 11.30.
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INFORMACIJE UDELEŽENCEM:KOTIZACIJA za člane ZZNS znaša 10.000 SIT, za nečlane 20.000 SIT. Vplačate jo lahko na žiro račun:ZZNS, 50101-678-48641, z obvezno sklicno št. 00 122 29, s pripisom “Internistično-infektološka sekci¬ja" ali pa znesek poravnate uro pred pričetkom seminarja.REZERVACIJO ZA PRENOČIŠČE sprejema recepcija zdravilišča Dobrna (ga. Hribernik) telefonično:063 778 110 ali po faksu: 063 778 034 do 25. OKTOBRA.PRIJAVE ZA UDELEŽBO pošljite v pisni obliki do 1. NOVEMBRA na naslov:KC, Tajništvo Internih klinik Zaloška, Zaloška 7, Ljubljana ali telefonično: 061 317-375 (ga. Japelj, ga.Strajnar). Prisrčno vabljeni!Predsednica sekcijeKos Grabnar Erna

PRIJAVNICA ZA 2. STROKOVNO SREČANJE ■ INTER.-INFEK. SEKCIJA
Ime inpriimek.
Zaposlen/a,naslov.
Poklic in delovnomesto.
Številka članske izkazniceZZNS.
Prijavnico lahko fotokopirate.
Pošljite jo, prosim, najkasneje do 1. novembra 1996 na naslov:KC, Tajništvo Internih klinik Zaloška, Zaloška 7, Ljubljana
V. dne. Podpis.
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Zbornica zdravstvene nege Slovenija - LjubljanaDruštvo medicinskih sester in tehnikov LjubljanaAktiv upokojenih medicinskih sester Ljubljana
Vabilo

Vabimo vas na jesensko predavanje,ki bo 11. novembra 1996v IV. predavalnici Kliničnega centra v Ljubljani,s pričetkom ob 9.30 uri.
Program predavanja:
Naš prostor v družiniprof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

Speleoterapija pljučnih bolnikovMirjam Belič, VMS, dip. soc. delavka
Lep pozdrav in prisrčno vabljene!

Predsednica aktivaOlga Pivk Vidmar
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESekcija medicine dela, prometa in športaLjubljana, Vidovdanska 9VABILOSekcija medicine dela, prometa in športa vas vabi na strokovno srečanje, ki bo 18.10.1996 v dvoraniKRKE - Tovarne zdravil p.o., Dunajska cesta 65, Ljubljana.Program:09.00 Registracija udeležencev09.30 Profesionalna vloga medicinske sestreDarja Cibic, VMS, dipl. org. dela10.30 Timska metoda dela v dispanzerskem varstvuStanka Košir, VMS11.15 Urejenost medicinske sestre na delovnem mestu - uporaba kozmetičnih pripomočkovMilač Nada, dipl. ing. biotehnologije in Kladivar Maruša11.50 Odmor12.30 Lik medicinske sestre v medicini dela, prometa in športaAna Nuša Kneževič, dipl. est.Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.Kotizacija znaša 5.000 SIT za člane zbornice, za nečlane 10.000 SIT in jo lahko plačate pred pričetkomseminarja ali na žiro račun 50101-678-48641, sklic na številko 00 122006.Potrdilo o vplačilu morate oddati ob registraciji.Prosimo, imejte članske izkaznice s seboj!Organizacijski odbor:Emica MazičStanka KoširvSonja ŠimencPredsednica sekcijeNada Modic-Harl l.r.Predsednica zborniceNanaDomajnko l.r.
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJEPediatrična sekcijaPROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJAGozd Martuljek, 17. in 18. oktober 1996Četrtek, 17.10.199608.00 Registracija udeležencev09.30 Uvodni pozdravVolilna skupščina10.00 Kratek kulturni programOtroci osnovne šole Kranjska Gora10.30 Odmor11.00 Vacutainerski odvzemi - kapilarni odvzeming. farm. Nika PATERNOSTER, Medias d.o.o.Določanje krvnega sladkorja z aparatom MEDISENZInž. farm. Zdenka NOVAK, Medisenze, d.o.o.13.00 Odmor1 5.00 Sodobna zdravstvena negaAngela HAJDINJAK, VMS, dipl. soc. VŠZ LjubljanaKontaktna kultura medicinskih sesterVera ŠTEBE, VMS, prof. ped., VŠZ Ljubljana16.30 Odmor17.00 Razvojni trendi v profesionalni etikiMarija BOHINC, VMS, dipl. org. dela, VŠZ LjubljanaNovosti v programu MILUPAZdravko PLEČNIK, mag. farm., zastopnik MILUPE19.00 Sestanek članov odbora Pediatrične sekcije20.00 Večerja
Petek, 18.10.199609.00 Posebnosti procesa zdravstvene nege pri pediatričnem varovancuMartina BIZJAK, VMS, dipl. soc., VŠZ LjubljanaDokumentacija v zdravstveni negiHelena PERIC, VMS, Ped. klinika Ljubljana
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11.0011.30

Uvajanje standardov v enoti intenzivne terapije na Pediatričnem oddelku kirurškihstrok KC LjubljanaEla OKRŠLAR, VMS, KC LjubljanaOdmorUvajanje sodobne zdravstvene nege na Pediatričnem oddelku kirurških strokKC LjubljanaRezi KRAŠOVEC, VMS, KC LjubljanaUvajanje procesa zdravstvene nege na Pediatrični kliniki LjubljanaAlenka VRAČKO, VMS, Ped. klinika LjubljanaUvajanje sodobne zdravstvene nege na oddelku za otroške bolezni Splošne bolnišniceMariborIvica BRUMEC, VMS, SB Maribor13.30 Zaključek
Prisrčno vabljeni!INFORMACIJE:Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.Kotizacija za člane ZZNS znaša 10.000 SIT, za nečlane 20.000 SIT. Za študente in upokojence brez¬plačno. Vplačate lahko na Ž.R. ZZNS: 50101-678-48641, sklic na št.: 00 122 05 (za pediatrično sekcijo), ali pa znesek poravnate eno uro pred pričetkom seminarja.Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji.Rezervacije prenočišč v recepciji hotela Špik, Jezerci 21, Gozd Martuljek 4282, telefon 064-880-120,faks 064-880-115.Cena polnega penziona: enoposteljna soba 6.400.00 SIT, dvoposteljna soba 5.500.00 SIT.

%Prosimo, da potrdite udeležbo na seminarju na naslov: Mojca Stojan, Splošna bolnišnica Jesenice, M.Tita 112,4270 Jesenice, telefon 064-861-660, int. 318, do 10. 10.1996.ORGANIZACIJSKI ODBOR SREČANJA:Mojca Stojan,Tatjana BučarJožica TrstenjakDragica MikeljMaja PrusnikPredsednica sekcijeMojca Stojan
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'.'.V.V.V.V.V.V.1 .

*:> Zbornica zdravstvene negeEndokrinološka sekcija medicinskih sester in zdravstvenih delavcev Slovenijevabi naenodnevno strokovno srečanjev SOBOTO, 9. NOVEMBRA 1996v malo predavalnico Medicinske fakultetePROGRAM SREČANJA:08.30 Registracija udeležencev09.30 Odprtje strokovnega seminarja09.45 Sladkorni bolnik in visok krvni tlakprim. mag. Miha Koselj, dr. med.10.20 Diabetični hiperosmolarni sindrom in diabetična ketoacidozaprim. Franc Mrevlje, dr. med.10.50 Priprava sladkornega bolnika na kirurški posegdoc. dr. Marko Medvešček, dr. med.11.20 Supervizija in medicinska sestravSčavničar Ema, VMS, supervizorodmor ob kavi12.30 Teoretična izhodišča za ugotavljanje potreb po zdravstveni vzgoji pri bolniku ssladkorno boleznijoSonja Dornik, VMS13.00 Individualni pristop pri vzgoji sladkornega bolnikaMilena Bohnec, VMS, soc. ped.13.30 Predstavitev analoga insulinaMatej Rus, dr. med.14.00 Predstavitev ankete Prehrambena anamneza novoodkritih sladkornih bolnikovMateja Tomažin-Šporar, VMS14.30 Zdravstvena nega sladkornega bolnika v KanadiHelena Perlec, VMSZaključekKotizacija za člane ZZNS znaša 5.000 SIT, za nečlane pa 10.000 SIT. Nakažite jo na ŽR 50101-678-48641 sklic na 00-12218, s pripisom za Endokrinološko sekcijo. Ob registraciji potrebujete članskoizkaznico in potrdilo o vplačani kotizaciji. Dodatne informacije in pisne prijave sprejema:Mira Slak, Dispanzer za diabetike Ljubljana, Njegoševa 4, Ljubljana Tel.: 061-13-13-113 int. 53-20
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Organizacijski odbor:Ana Čerpnjak, VMS, Milena Bohnec, VMS, Beti Stepanovič, SMS, Mira Slak, SMSMajda Mori-Lukančič, VMS,Predsednica sekcije, Majda Mori-LukančičVljudno vabljeni!
PRIJAVNICA
IME IN PRIIMEK
NASLOV
TELEFON
PRIJAVLJAM SE NA STROKOVNO SREČANJE 9. NOVEMBRA 1996 V LJUBLJANI.

v.v.v.Ivlv.vvXvX 0000000« >X*XvXvXvXvXv XvXvX-x-:.v.v.v .NNNV.V., #'InvMvMnv.'.'.*!:-x:::-:-x-X;x:-::-x-x,: ,x-x,x,x V.V.Vv;\vX\v.y.v.y.v.!v!v!v!v! ,!v.,vXv.' '•%%%%%VN%V«V

Ladi ŠkerbinekVAROVANECZ DEMENCOV DRUŽINIKonec septembra je izšla publikacija Varovanecz demenco v družini. Napisali sojo trije avtorji:Aleš Kogoj, specialist psihiater, Branka Mikluž,višja medicinska sestra, specialistkapsihiatrične zdravstvene nege, in Jana Dragar,socialna delavka. Vsi trije so zaposleni vPsihiatrični kliniki Ljubljana.njižica je namenjena predvsem družinam,ki skrbijo za obolele z demenco. Je paudi dragocena učna literatura s področja

zdravstvene nege za dijake in študentezdravstvenih šol in zdravstvene tehnike in medi¬cinske sestre zdravstvenih in socialnih zavodov.Publikacija daje popolno informacijo o skrbi zastarostnika z demenco na razumljiv in topelnačin. Vsem tistim, ki negujejo starostnika,obolelega z demenco, razloži staranje inbolezenske znake demence, prikaže pomočvarovancu z demenco po življenjskih aktivnostihin daje koristne napotke o pravicah iz socialnegain zdravstvenega zavarovanja in priprave naodhod v dom starejših občanov.Publikacijo lahko naročite na naslov:Branka Mikluž, Psihiatrična klinikaLjubljana, 1260 Ljubljana-Polje, Studenec 48 alipo telefonu štev.: 484-454, 485-451. Cena pub¬likacije je 1.200 SIT.
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.v.v.viv.v■:XvIv.;XvI\vXvIv>XvIvXvI\\vI\£I\y>Iv>X<vX\\vyvyWWPWWKWWMWWWWQWWWKEQQQQPPPQPQPPQWZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGENevropsihiatrična sekcijaKLINIČNI CENTER, Psihiatrična klinikavabi nafunkcionalno izobraževanjezdravstvenih tehnikov in medicinskih sester iz psihiatrične zdravstvene nege,ki bo potekalo v Psihiatrični kliniki, Studenec 48, Ljubljanaod 4. -15. novembra 1996 za prvo skupinoin od 18. - 29. novembra 1996 za drugo skupino (80 ur).Udeležba na tečaju je verificirana in se šteje v strokovno izobraževanje.Urnike predavanj in razporeditev v skupini boste prejeli po pošti po prejetju prijavnice. Številoudeležencev v posameznem tečaju je omejeno.
Prisrčno vabljeni!

PRIJAVNICAza tečaj iz psihiatrične zdravstvene nege, ki bo organiziran v navedenih rokih.
Ime inpriimek.
Poklic in delovno mesto
Naslov delovne organizacije
Kotizacijo, ki znaša 50.000 SIT, je možno poravnati na žiro račun številka: 50101-678-48641, z obveznim sklicevanjem na številko: 00 12207 s pripisom za funkcionalno izobraževanje, ali osebno predpričetkom tečaja.Izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti ali oddajte osebno do 30.10.1996 na naslov:Radojka Kobentar, Psihiatrična klinika, Studenec 48, 1260 Ljubljana.
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Za CuccU (A CeCem
Sanolabor vam iz svojega širokega prodajnegaprograma nudi:
kirurške instrumente AESCULAP3M proizvode za sistemsko oskrbo kroničnih ran3M operacijsko perilo za enkratno uporabo inindikatorje za kontrolo sterilnosti3M stetoskope LITTMANNmedicinske potrošne materiale za anestezijo,intenzivno nego in kirurgijomateriale za nego in oskrbo stome COLOPLASTmodno delovno obleko in obutevdiagnostična sredstvanočni alarm za preprečevanje nočnegamočenja postelje*Ve&etc *l/<z&eya a&čd&a aa oefatu ‘T^tecUCaStta, tta&eta nafUta/Mtent fina4tancc v &ali a
SANOLABOR, Leskovškova 4, LjubljanaTel.: 061 1 85 42 11 Fax: 061 140 13 04



Onkološki institut LjubljanaV skladu s programom pripravništva za višje medicinske sestre vas obveščamo, da bodo v Onkološkeminštitutu Ljubljana v dneh od 15 . ■ 18 .10.1996 organiziranapredavanja teoretičnega dela s področjaonkologije in onkološke ZN.Kotizacija za 4-dnevni strokovni seminar znaša 26.000 SIT in je vplačljiva na seminarju. Kotizacijavključuje stroške predavateljev, prostora, organizacije, malice in zbornika predavanj.Izobraževanja se lahko udeležijo tudi višje medicinske sestre z že opravljenim strokovnim izpitom.Možna je tudi samo enodnevna udeležba s ceno 6.000 SIT, brez zbornika predavanj. Cena zbornika pre¬davanj je 2.000 SIT.Zaradi evidence pripravnikov in lažje izdaje potrdila prosimo, da do 14.10.1996 pismeno ali telefoničnoprijavite kandidatko oz. kandidata. S seboj naj prinese list o pripravništvu za višje medicinskesestre/višje zdravstvene tehnike, ki gaje izdala Zbornica za zdravstveno nego Slovenije.Direktorica za zdravstveno nego:Marina Velepič, VMS
PROGRAM TEORETIČNEGA USPOSABLJANJA IZ ONKOLOGIJE ZA VMSPRIPRAVNICE, KI BO OD 15. ■ 18. OKTOBRA 19961. DAN - TOREK, 15.10.199608.0008.20
08.30-09.1509.35 -10.20
10.20-10.4010.40-11.55
12.00-13.00

Registracija udeležencevInformacija o poteku programa, Marina Velepič, VMS, direktorica zazdravstveno nego Onkološkega inštitutaPROCES RAZVOJA RAKA - Doc. dr. Albert Peter FrasPOGOSTNOST RAKA IN PREŽIVETJE RAKAVIH BOLNIKOV V RSLOVENIJI - Prof. dr. Vera Pompe-KirnODMORDEJAVNIKI TVEGANJA IN MOŽNOSTI PREPREČEVANJA RAKAORGANIZACIJA ONKOLOŠKEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVAAs. dr. Maja Primic-ŽakeljONKOLOŠKA KIRURGIJA - Doc. dr. Marko Snoj
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2. DAN-SREDA, 16.10.199608.00 - 08.45 ZGODNJE ODKRIVANJE RAKA DOJKE IN SAMOPREGLEDOVANJE DOJKTatjana Kumar, VMSZN ONKOLOŠKEGA KIRURŠKEGA BOLNIKA - Marija Rebevšek, VMSFIZIOTERAPIJA IN REHABILITACIJA ONKOLOŠKEGA BOLNIKAStana Kneževič, VFTODMOR
08.50-09.3509.40 -10.40
10.40-11.0011 .00 - 12.0012.05-13.15 SISTEMSKO ZDRAVLJENJE ONKOLOŠKEGA BOLNIKA - Dr. Olga CerarZN BOLNIKA, KI PREJEMA CITOSTATIKE, IN ZAŠČITA MSOlga Koblar, VMS3. DAN- ČETRTEK, 17.10.199608.00 - 08.45 OSNOVE RADIOTERAPIJE - Prof. dr. Janez KuheljZN OBSEVANEGA BOLNIKA - Zdenka Erjavšek, VMSZN BOLNIKA NA BRAHIRADIOTERAPIJI - Tatjana Pouh, VMSZAŠČITA OSEBJA PRED IONIZIRAJOČIM SEVANJEMJanez Marolt, VRTODMOROSNOVNI PRINCIPI VAROVALNE PREHRANE ONKOLOŠKEGA BOLNIKAHelena Drolc, VMSBOLNIKOVO DOŽIVLJANJE V RAZLIČNIH FAZAH BOLEZNI, TIMSKODELO, KOMUNIKACIJA, POMOČ SVOJCEMDr. Metka Klevišar

8.50-9.3509.40 -10.1010.15-11.00
11 .00 - 11.2011.20-12.05
12.10-13.40
4. DAN - PETEK, 18.10.199608.00 - 09.00
09.05 - 09.35
09.40- 10.2010.20- 10.4010.40- 11.4011.45-12.3012.30-13.00

VLOGA OŽJEGA IN ŠIRŠEGA OKOLJA PRI PSIHIČNI REHABILITACIJIONKOLOŠKIH BOLNIKOV - Prof. Marija Strojin, dipl. psihologSOCIALNA PROBLEMATIKA IN PRAVICE BOLNIKOV (s področjazdravstvenega, socialnega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja)Breda Slekovec-Kolar, VMSPISMENO PREVERJANJE ZNANJAODMORZDRAVLJENJE BOLEČINE - Prim. dr. Drago AžmanZN BOLNIKA NA ANALGEZIJI - Mira Logonder, VMSZAKLJUČEK SEMINARJAMarina Velepič, VMS, direktorica za ZN Onkološkega inštitutaJožica Bostič-Pavlovič, VMS, pom. direktorice za ZN Onkološkega inštituta
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Inštitut za biomedicinsko informatiko Medicinske fakulteteIzobraževalni tim MF in KC za računalništvo razpisujetaURNIK RAČUNALNIŠKEGA USPOSABUANJAoktober 96 - februar 97Inštitut za biomedicinsko informatiko in Izobraževalni tim MF in KC tokrat že sedmo leto organizirata računal¬niško usposabljanje, ki je namenjeno predvsem delavcem v zdravstvu in raziskovalcem v biomedicini. V progra¬mu sta dva nova tečaja: 1.) nadaljevalni iz uporabe storitev Interneta ter 2.) gradnja osebnih bibliografskih zbirk spretakanjem zapisov iz velikih mednarodnih zbirk ali pa z lastnim vnosom ob uporabi programa Pro-Cite. Novostso vikend tečaji, namenjeni bolj oddaljenim interesentom, in tistim, ki so med tednom prezaposleni.Uvod v računalništvo in osnove WINDOWS (15 ur) 21.700 SIT1) 16. do 18.,21.,22. oktober od 7. do 10. ure2) 25.,26.,28.,29. november, 2. december od 7. do 10. ure3) vikend tečaj: 13. december od 15. do 19. ure, 14., 15. december od 9. do 13. ure4) 13. do 17. januar od 7. do 10. ureWINDOWS 95 (15 ur) 21.700 SIT1) 4.,5.,7.,8.,11. november od 7. do 10. ure2) vikend tečaj: 6. december od 15. do 19. ure, 7.,8. december od 9. do 13. ure3) 17. do 21. februar od 10. do 13. ureWORD za WINDOWS - začetni (15 ur) 21.700 SIT1) 24.,25.,28. do 30. oktober od 7. do 10. ure2) 5.,6.,9.,10.,12. december od 7. do 10. ure3) vikend tečaj: 17. januar od 15. do 19. ure, 18.,19. januar od 9. do 13. ure4) 27. do 31. januar od 7. do 10. ure5) 17. do 20. februar od 13. do 17. ureWORD za WINDOWS ■ nadaljevalni (15 ur) 21.700 SIT1) 14.,15.,18.,19.,21. november od 7. do 10. ureAccess (15 ur) 21.700 SIT1) 6.,8. DO 10., 13. januar od 10. do 13. ureEXCEL za WINDOWS (15 ur) 21.700 SIT1) vikend tečaj: 10. januar od 15. do 19. ure, 11.,12. januar od 9. do 13. ure2) 10. do 14. februar od 10. do 13. ureDostop do mrežnih storitev IBMI-MF (9 ur) 17.000 SIT1) 22.,25.,26. november od 10. do 13. ureInternet (9 ur) 17.000 SIT1) 4.,5.,8. november od 12. do 15. ure2) vikend tečaj: 22. november od 15. do 19. ure, 23. november od 9. do 13. ure
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Internet ■ nadaljevalni tečaj (9 ur) 17.000 SIT1) 3. do 5. februar od 12. do 15. ure2) vikend tečaj: 21. februar od 15. do 19. ure, 22. februar od 9. do 13. ureDelo z zbirko MEDLINE (9 ur) 17.000 SIT1) 6.,9.JO. december od 10. do 13. ure2) vikend tečaj: 24. januar od 15. do 19. ure, 25. januar od 9. do 13. ureDelo z zbirko Science Citation Index (4 ure) 7.500 SIT1) 28. januar od 10. do 14. ure2) 14. februar od 15. do 19. ureDelo z zbirko Current Contents (4 ure) 7.500 SIT1) 30. januar od 10. do 14. ure2) vikend tečaj: 15. februar od 9. do 13. ureOsebne zbirke in program Pro-Cite (9 ur) 17.000 SIT1) 14. do 16. januar od 10. do 13. ure2) vikend tečaj: 7. februar od 15. do 19. ure, 8. februar od 9. do 13. ureDelo z zbirko Scientific American Medicine (3 ure) 5.400 SIT1)11. november od 10. do 13. ureTemelji biostatistike ob uporabi programa SOLO (15 ur) 27.300 SIT1) vikend tečaj: 8. november od 15. do 19. ure, 9.,10. november od 9. do 13. ure2) 21. do 24.,27. januar od 10. do 13. ureVsi tečaji bodo potekali v računalnici Inštituta za biomedicinsko informatiko. Izpolnjene prijavnice pošljite na naslov:Inštitut za biomedicinsko informatiko, Vrazov trg 2, 1105 Ljubljana. Za dodatne inforamcije se obrnite na mag. AnamarijoRožič-Hristovski, dr. med. po telefonu (061) 313-233 ali elektronski pošti (anamarija@ibmi.mf.uni-lj.si). Na željo Vampošljemo tudi informativno zloženko s kratkim opisom posameznih tečajev.PRIJAVNICAIme in priimekDelovnomesto. UstanovaNaslov. TelefonRačunalniško predznanjeIzbrani tečajiIzbrani terminiPodpis odgovorne osebe vZig
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGEENDOSKOPSKA SEKCIJA SLOVENIJEObvestilo
V Kliničnem centru poteka funkcionalnoizobraževanje za medicinske sestre s področjaendoskopije(od septembra do novembra 1996).
Izobraževanje v prvem krogu je interno in sega udeležuje 21 medicinskih sester inštrumen-tark iz KCs področja endoskopije.
Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali priogranizaciji in sestavi programa. Predavateljicamin predavateljem se zahvaljujemo za vloženi trudin prosti čas, ki so ga namenili za dvig kakovostizdravstvene nege bolnika pri endoskopiji.Še posebej se zahvaljujemo Zavodu zazdravstveno zavarovanje Slovenije za finančnopodporo, s katero bomo krile stroške organizaci¬je.
Ljubljana, dne 20.9.1996

Organizacijski odbor funkcionalnegaizobraževanja

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPICvabi na seminarSPREMLJANJE HUDO BOLNIHIN UMIRAJOČIHProgram: Moje izkušnje z umirajočimi. Kajumirajoči najbolj potrebuje. Proces umiranja.Komunikacija. Kako ravnamo z “resnico” obumirajočem bolniku. Kaj pomeni upati z umira¬jočim. Kje naj bi ljudje umirali. Pomoč družiniumirajočega. Kako ravnamo ob smrti.Spremljanje žalujočih.Seminarje namenjen svojcem in prijateljemhudo bolnih in umirajočih, zdravstvenemu oseb¬ju in vsem, ki jih to zanima.Kdor se za seminar zanima, lahko izbira meddvema terminoma, in sicer:9.11.1996 in23.11.1996od 9. do 17. ure v klubskem prostoru Domaupokojencev Center - Tabor, Tabor 10, Ljubljana.Prispevek za seminarje 1.000 SIT.
vŠtevilo udeležencev je omejeno, zato prosimo,da se prijavite pisno ali po telefonu na naslov:Slovensko društvo hospic, Ljubljana,Neubergerjeva 4, tel. 061/13 71 284.
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1st
Why do women take more medications than man?Why do women sufyecitvelyfeel less liealtliv than men?Why, in spite ofthis, do women take less sick-ieave?Why, in spite ofthis, do mmen have a Ionger life-expectancy?Many guestions buifm ctearmswersit August, 1996

Dear Madam,Der Sir,The Vienna Association of Hospitals and Nursing Homes wants to set a signal on the occasion of theInternational Women’s Day by focusing on the issue “Women in the Healthcare Sector”.
We liaiplili you to contribute your experience and knowledge to the

First International Conference“Der kleine Unterschied... Frauen im GesundheitswesenM“It Makes A Difference... Women in the Healthcare Sector’held in Vienna on 7 and 8 March, 1997. y

Looking forward to seeing you in Vienna, we remain
yours sincerelyProf. Dr. Beate Wimmer~PuchingerLudwig Boltzmann Institut Tur

Gen. Dir. Dipl; Kfm. Dr.Wiener
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ANTIASTMATICNI
ANTIALERGIJSKI PROGRAM

NADVLOŽKI, PREŠITE ODEJE IN ZGLAVNIKIODEJA MEDICO
V Odeji smo razvili program antiastmatičnih in antialergijskih izdelkov za opremoDostelj, še posebej primernih za bolnišnice, razne zavode in domove, penzione inlotele, prav tako pa tudi za individualnega kupca. Vse izdelke iz MEDICOprograma odlikuje izredna obstojnost materialov in oblik tudi po dolgotrajniuporabi, prav tako pa omogočajo maximalno higieno, saj so pralni pri 90 C°/nadvložki, prešite odeje in zglavniki/ oziroma pri 40 C° /vsi ostali zglavniki/.Dimenzije artiklov so standardne, lahko pa jih prilagodimo željam in potrebamkupca.MEDICO PROGRAM:

NADVLOZEK MEDICOPREŠITA ODEJA MEDICO 300PREŠITA ODEJA MEDICO 400PREŠITA ODEJA MEDICO DUOZGLAVNIK COMFORTZGLAVNIK MEDICO SANJEZGLAVNIK MEDICO SPANJEZGLAVNIK REKA MEDICOMEDICINSKI ZGLAVNIKORTOPEDSKI ZGLAVNIKZGLAVNIK MEDICO RELAX

r

V sodelovanju z nekaterimi rehabilitacijskimi centri in oddelki nekaterih bolnišnicrazvijamo specifične izdelke /kot pripomočke v ortopediji, podloge za lajšanje posledicdolgotrajnega ležanja bolnikov, kot dopolnitev klasičnih bolniških postelj in otroškihposteljic.../. Pripravljeni smo prisluhniti tudi vam in v sodelovanju z vami izdelati to, karpotrebujete. Poiščite nas!ODEJA' TOVARNA PREŠITIH ODEJ, d.d., SLOVENIJA64220 ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA 80TELEFON: 064/ 634-600, TELEFAX: 064/634-410



OPERACIJSKI PROGRAMMERTEX in MERTEX - PLUS

Sodobne tkanine v medicini, predvsem v kirurgiji, morajo ustrezati vednovečjim zahtevam, od katerih sta najpomembnjesi dve: prva jeneprepustnost za tekočine in mikroorganizme; s tem so prekinjeneprenosne poti, tveganje pooperativnih infekcij pa se zmanjša naminimum. Druga zahteva pa je, da kirurške tkanine čim manjobremenjujeo okolje.Tkanina MERTEX pomeni velik tehnološki dosežek na področju kirurškihtkanin. Sestavljena je iz posebne preje t.i. palpe. Njeno sredico tvorijopoliestrske niti (30 %), ovoj paje iz kvalitetnih bombažnih vlaken (70 %).MERTEX zaradi tega združuje udobje bombaža ter veliko trpežnostsintetičnega materiala. Tkaninaje tudi zaščitno impregnirana, kar ji dajeodpornost proti telesnim tekočinam in vdoru mikroorganizmov. Proizvodi izte tkanine prenesejo do 80 pranj in parno sterilizacijo, pri tem pa nespremenijo lastnosti. V primerjavi s proizvodi za enkratno uporabo so zatobolj gospodarni in ekološko sprejemljivejši.
Izdelke iz tkanine MERTEX uporabljamo pri suhih operacijskih posegih, primokrih pa uporabljamo tkanino MERTEX- PLUS, ki zaradi dodatne vmesneneprepustne opne zagotavlja popolno zaščito.
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Šumeče tablete
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Pri gripi in prehladuFortalgin + C(acetilsalicilna kislina z vitaminom C)analgetik, antipiretik, antiflogistik
SESTAVA v tabletah je po 0,4 g acetilsalicilne kisline in po 0,24 g askorbinske kisline.DELOVANJE Fortalgin C šumeče tablete delujejo analgetično, antipiretično, protivnetno inantiagregacijsko. Vitamin C zveča odpornost organizma pri infekcijskih boleznih in telesnemnaporu. Analgetični učinek je osrednji ali periferen. Acetilsalicilna kislina zavira sintezoprostaglandinov in tako zmanjša vnetne procese in bolečine ter učinkuje proti agregacijitrombocitov. Antipiretično delovanje je posledica učinkovanja na središče za uravnavanje toplote vhipotalamusu. Vitamin C igra pomembno vlogo pri bioloških oksidoredukcijskih procesih in celičnemdihanju. INDIKACIJE - bolečine in vročinska stanja, povezana z infekcijami: gripa, glavobol,bolečine in vnetje živcev, mišic in sklepov. KONTRAINDIKACIJE Preobčutljivost za salicilate,nagnjenje h krvavitvam, protin, favizem, akutna faza peptičnega ulkusa. PREVIDNOSTNI UKREPINe priporočamo dolgotrajnega jemanja večjih odmerkov Fortalgina C in hkratne uporabe tegazdravila ter ulcerogenih nesteroidnih protivnetnih zdravil. Sočasno jemanje z antikoagulanti,metotreksatom ali alkoholom utegne povečati neželene učinke. Zdravila ne dajemo nosečnicam inotrokom, mlajšim kot eno leto, ker utegnejo nastati krvavitve pred porodom ali po njem ali paanemija pri materi ali otroku. Pri otrocih do 14. leta je treba zdravilo previdno uporabljati. NEŽELENIUČINKI Fortalgin C je v terapevtičnih dozah zelo varen analgetik. Pri dolgotrajnem jpmanju večjihodmerkov lahko nastanejo blažji stranski učinki: vrtoglavica, slabost, glavobol, šumenje v učesih.Včasih lahko že terapevtične doze Fortalgina C razdražijo želodčno sluznico in povzročijohematemezo in meleno. DOZIRANJE IN UPORABA Odrasli: do trikrat na dan po 1 do 2 šumečitableti. Največja dnevna doza je 4 g acetilsalicalne kisline. Otroci od 1 do 12 let: največ štirikrat nadan po 1/4 do 1/2 šumeče tablete Fortalgina C. Šumečo tableto Fortalgina C raztopimo v kozarcuvode in spijemo sveže pripravljeno raztopino. Pri dolgotrajnem zdravljenju z večjimi odmerki je trebaspiti sveže pripravljeno raztopino z več tekočine in na poln želodec. HRAMBA Zdravilo hranimo nasuhem pri temperaturi do 25° C. UPORABNOSTOznačena na embalaži.


