


n 693 Zd ^ r̂ k/e in lePmedicinski šampon zaščiteno ime

ketokonazol
s^Za zdravljenje in preprečevanje prhljaja,seboroičnega dermatitisa in pitiriaze.v* Šampon, ki je drugačen od drugih.Njegov učinek traja tudi po tem,ko ga sperete z lasišča.v/ v lekarnah je na voljo tudi brez recepta.
Skrajšano navodiloZelravijerije

Preprečevanje

Kontraindikacije: Preobčutljivost za zdravilo. Stranski učinki: Dražeč ali pekočobčutek na lasišču, mastni ali suhi lasje. Naravno sivi ter pobarvani ali umetnoskodrani lasje lahko spremenijo barvo. Oprema: Steklenička s 100 ml šampona.Sestava: 1 g šampona vsebuje 20 mg ketokonazola (2-odstotni ketokonazol).
Podrobnejše informacije so na voljo pri proizvajalcu.i p KRKKSLOVENIJAv sodelovanju z Janssen Pharmaceutica



Cokli SupercomfortŠt,: art,: 8910Barva: belaVelikost: 3? - 45
Barva;, belaV&foest; 37-41

Natikači Leatherlookvisoka petaBarva: bordo, temno modraVelikost: 37-42
Natikači LeatheHooknizka petaBarva: bordo, temno modraVelikost: 37 - 42

Natikači WeekendŠt,: art,: 8143Barva: temno modraVelikost: 37-41

Natikači WeekendŠt.: art.: 8136Natikači WeekendŠt.: art,: 8144

Scholl

Barva: rjavaVelikost: 37-41 SANOLABOR Barva: belaVelikost: 37-41
ZASTOPA IN PRODAJA:SANOLABOR, Leskoškova 4, 1103 Ljubljana. Tel.: 061 185 42 I I, Fax: 061 140 13 04



KEMOFARMACIJA
Lekarne, bolnišnice, zdravstveni domovi inveterinarske ustanove večino svojihnakupov opravijo pri nas.Uspeh našega poslovanja temelji nakakovostni ponudbi, ki pokriva vsapodročja humane medicine in veterine, patudi na hitrem in natančnem odzivu nazahteve naših kupcev.
KEMOFARMACIJA - VAŠ ZANESLJIV DOBAVITEU!

KEMOFARMACIJAVeletrgovina za oskrbo zdravstva d.d. /1001 Ljubljana, Cesta na Brdo 1 00Telefon: 061 1 2-32-145 / Telefax: 271 -588, 271 -362
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Irena Istenič, Irma Antončič
REKTORICA:

NAKLADA: 10100 izvodovCENA POSAMEZNEGA IZVODA:150 SITLETNA NAROČNINA ZNAŠA:1800 SITZa člane ztiofniČeib .V.NV.V.V.V.V.ViV.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.
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TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA: ■.V.-.-.-.-.V.V.V.V.v.v.v/.v/.v/.v.

ANONSA daLŠLjubljana, Preglov trg6,tel.: fiiifiti^TISK:Tiskarna POVŠE
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Vera Stebe
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DELO ZBORNICE

KOLABORATIVNI CENTER SZO

PREDSTAVLJAMO VAM
NE PREZRITE

UDELEŽILI SMO SE

RAZMIŠLJANJA

SREČANJA DOMA
SREČANJA V TUJINI

Delo Zbornice v oktobru Petra Kersnič - ZZNS21. kongres ICN - Vancouver
vIz kolaborativnega centra SZO Majda Slajmer-Japelj

Zavod Zarja Matina Horvat
Program pripravništva za višje medicinske sestre in višje zdravstvene tehnike

Srečanja po Sloveniji Petra KersničvMi med seboj vsak dan Vera StebePoročilo o seminarju Sekcije za zdravstveno nego stom na Otočcu Marija SmoličvEnterostomalna terapija v Sloveniji Jasna Steger, Anka BelanPoročilo o strokovnem izpopolnjevanju v ZDA Helena Kristina PericLetni sestanek Evropskega združenja študentov zdravstvene nege Mateja StareStrokovne izmenjave študentov zdravstvene nege Mateja Stare
Psihiatrija - psihiatrična bolnišnica Srečko TrojerDemenca - strah ali izziv Vesna GoljaPrijetni spomini Mojca Hribar

■•v.v!

/000 c%a/oi/ca fr6'dfel.: fOS/J440-375, Čfcm: (06'/) /40/-3036
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Petra KERSNIC

Mesec oktober smo na Zbornici zaceli s 3.sejo ožjega predsedstva Zbornice, nakaterem so njegove članice obravnavale insprejele navodila za izvedbo kandidacijskegapostopka za volitve v organe Zbornice,katerih članom ob koncu leta poteče prvištiriletni mandat.
četrtek, 10.10.1996 sta se: predstavniciZbornice Nana Domajnko in Petra Kersničter svetovalka ministra za zdravstvo zapodročje zdravstvene nege Darja Cibic odzvalevabilu glavne medicinske sestre Bolnišnice zazdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov -Sežana Ive Amrožič in jo obiskale na delovnemmestu. Predstavila nam je ustanovo in nas seznanilaz najbolj perečimi problemi na področju organizaci¬je dela v zdravstveni negi, še posebej z namerami,da del bolnišnice postane negovalna bolnišnica.Razprava je potekala tudi o razmejitvi del in nalogmed člani negovalnega tima.V petek, 11.10.1996 smo imeli srečanje sloven¬skih upokojenih medicinskih sester na Rogli. Osrečanju je na straneh “Udeležili smo se” obširnejšeporočilo. Na željo vseh udeležencev je poročilu

DELO ZBORNICE V OKTOBRU
priključeno predavanje, ki gaje imela predavateljica

VVisoke šole za zdravstvo ga. Vera Stebe, vms, prof.ped.15.10.1996 smo drugič sodelovali v komisijiMinistrstva za zdravstvo, ki je med drugim tudi napredlog Razsodišča Zbornice zdravstvene negeodredilo upravni nadzor v zasebni firmi Pacient.17.10.1996 se je na povabilo regionalnega uradaSZO Bojana Filej udeležila organizacijskega ses¬tanka Evropskega foruma v Bruslju. Evropski forumorganizira oddelek za zdravstveno nego pri SZO.9. in 23.10.1996 je potekala 41. seja Upravnegaodbora Zbornice.25.10.1996 smo se udeležili 1. seje novoimeno¬vanega Razširjenega strokovonega kolegija zazdravstveno nego. V mandatu 1996 do 2000 jeZdravstveni svet potrdil Razširjeni strokovni kolegijza zdravstveno nego v sestavi:1. Slavica Naumov - Bolnišnica Novo mesto -predsednica,2. Jelka Drobne - Ministrstvo za šolstvo - CenterRepublike Slovenije za poklicno izobraževanje,3. Tatjana Geč - Zdravstveni dom Maribor -predsednica stalne strokovne skupine zapatronažno varstvo,4. Breda Koban - Bolnišnica Maribor,5. Jelka Mlakar - Klinični center Ljubljana -Kirurške službe,6. Boja Pahor - Zdravstveni dom Koper,7. Majda Pajnkihar - Visoka zdravstvena šolaMaribor,
NOVEMBER 1996 7



DELO ZBORNICE
8. Tatjana Ribič - Dom upokojencev “DaniceVogrinec” Maribor - predsednica stalnestrokovne skupine za delo v socialnih in poseb¬nih socialnih zavodih,

V9. Mag. Olga Šušteršič - Visoka šola za zdravstvo -Ljubljana - predsednica stalne strokovneskupine za vzgojo in izobraževanje,
V10. Jana Spanželj - Bolnišnica Slovenj Gradec,

11. Anka Terseglav - Bolnišnica Šempeter,12. Polona Zupančič - Klinični center Ljubljana -predsednica stalne strokovne skupine zabolnišnično dejavnost,13. Majda Zorec - Zdravstveni dom Ljubljana -predsednica stalne strokovne skupine za ambu¬lantno in dispanzersko varstvo osnovnezdravstvene dejavnosti.
ČESTITKAMed petimi odlikovanci, ki skrbijo za zdravje, jepredsednik države Milan Kučan v oktobrupodelil odlikovanje Častni znak svobodeVRepublike Slovenije tudi Majdi Šlajmer Japelj,vms, dipl. soc.Dragi kolegici ob izjemnem priznanjuiskreno čestitamo!
... 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, vpijtekajti gluh sem ...

Ludwig van Beethoven
SLUŠNI PRIPOMOČKI

AUDIOLOŠKA DIAGNOSTIČNAOPREMAGSI
NAJ NE BO BEETHOVNOVA OPOROKA USODA NAGLUŠNIH DANESAUDIOVOX d.o.o.

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

8 UWP



21. kongres ICN - VancouverICN 21. st QUADRENNIAL CONGRESS ■ VANCOUVER13. - 25. 06. 1997Posredujemo vam ponudbo turistične agencije Happy holidays, s katero smo sedogovorili, da vsem udeležencem iz Slovenije omogočimo skupinsko potovanje na 21.kongres mednarodnega združenja medicinskih sester ICN v Vancouvru.
Program A in program BAgencija ponuja tudi dodatni program za vse, ki bi želeli Kanado spoznati še drugače. Za dodatnih 10dni je na število desetih udeležencev izračunano doplačilo 1.800 DEM. Vsi, ki bi želeli natančnejše infor¬macije, naj se obrnejo na g. Mirana Kranjca - tel. 063 - 715-716.Pogoji plačila:1. Zdravstvene institucije: v celoti 7 dni pred odhodom.2. Za zasebne udeležence možnost plačila na obroke: tri obroke do odhoda in dva obroka po prihodu.Za vse velja akontacija ob prijavi v vrednosti DEM 650 ter 3% vrednosti celotnega aranžmaja zazavarovanje morebitne odpovedi.Navodila za prijavo:1. Vse medicinske sestre, ki bi želele potovati na 21. kongres, čeprav še nimajo jasnega finančnega pokrit¬ja, prosimo, da se preliminarno telefonsko prijavijo do 15. 12. 1996 na sedež Zbornice. Od teh prijav jeodvisno nadaljnje oblikovanje cene aranžmaja in rezervacije najugodnejših hotelov.2. Agencija bo sprejemala dokončne prijave do 31. 1.1997, oziroma do zasedbe mest.3. Ob zgodnji registraciji (do 28. 02.1997) je kotizacija za kongres nižja.
PROGRAM POTOVANJA: 13. - 25. 06.19971. dan, petek, 13.06. MARIBOR - CELJE - LJUBLJANA - VANCOUVERZjutraj ob 10.30 zbor udeležencev na dogovorjenem mestu in prevoz na letališče Brnik, od koder bopolet letala AA ob 12.30 do Londona, kamor bomo prispeli ob 13.45 po lokalnem času. Polet bomo nadal¬jevali z letalsko družbo British Airways ob 16.15 proti Vancouvru, kamor bo prihod predvidoma ob 17.50po lokalnem času. Obrok na letalu. Na letališču nas bo pričakal kanadski predstavnik. Sledi prevoz dohotela ter nastanitev. Nočitev.2. dan, 14.06., sobota: VANCOUVERZajtrk. Ta dan se bomo že udeležili začetnih kongresnih aktivnosti ter del dneva izkoristili za ogledmesta. Videli bomo glavne znamenitosti, kot so park Stanley, Chinatown, Gastown, Granville Island, BeachDrive... Nočitev.3. ■ 8. dan, 15.06. - 20.06., nedelja ■ petek: VANCOUVERKongresne aktivnosti. Nočitev z zajtrkom v hotelu.
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9. dan, 21.06., sobota: VANCOUVERTa dan bomo obiskali dve zdravstveni instituciji v Vancouvru. Dopoldne nam bodo pokazali eno odvečjih ustanov, University Hospital, popoldne pa bomo imeli možnost videti še eno od privatnih klinik,Alexandra Private Hospital. Vrnitev v hotel. Večerja in nočitev.10. dan, 22.06., nedelja: VANCOUVER - VICTORIAZajtrk. Nato se bomo odpeljali do zaliva “Konjska podkev”, kjer se bomo vkrcali na trajekt. Vožnja doNanaima. Sledi vožnja ob obali do Victorie, glavnega mesta Britanske Kolumbije. Informativni ogledmesta. Večerja in nočitev.11. dan, 23.06., ponedeljek: VICTORIAZajtrk. Ta dan bomo obiskali Parkwood Čare Centre, kjer poleg zdravstvene nege v centru inzdravstvene nege na domu nudijo tudi paliativno zdravstveno nego bolnikom, ki imajo Alzheimerjevobolezen. Vrnitev v hotel in nočitev.12. dan, 24.06., torek: VICTORIA - VANCOUVER - LONDON (69 KM in trajekt)Zajtrk. Po njem se bomo s trajektom odpeljali iz zaliva Swatrz v Tsawwassen. Vožnja do letališča inpolet letala letalske družbe British Airways ob 20.00 uri. Obrok na letalu.13. dan, 25.06., sreda: LONDON - LJUBLJANA - MARIBOROb 13.15 uri bomo pristali na letališču v Londonu in od tam poleteli naprej ob 15.30 uri po lokalnemčasu proti Brniku. Predviden pristanek ob 18.30 uri ter prevoz z avtobusom do dogovorjenega kraja vLjubljani.
CENA ARANŽMANA VSEBUJE:- avtobus na relaciji Ljubljana - Brnik - Ljubljana,- letalski prevoz na omenjeni relaciji,- letališke pristojbine,- avtobusni prevoz na relaciji letališče - hotel -letališče,- nastanitev v hotelu Century Plaza na bazi nočitvez zajtrkom v Vancouvru,- ogled Vancouvra pod vodstvom lokalnega vodiča,- pokongresna dejavnost:- avtobus za vso pot,- lokalni vodič za vso pot,- 2 x polpenzion v hotelu, kot je Best WestemCarlton,- vožnja s trajektom,- ogledi zdravstvenih institucij,- spremstvo,- organizacija potovanja.

CENA POTOVANJA JE: 2.163 USD- plačljiva v tolarski protivrednosti po podjetni¬škem tečaju Banke Celje d.d. na dan plačila.DOPLAČILA- enoposteljna soba od 525 USD naprejPOGOJI PLAČILA SO OPREDELJENI VPOGODBI.Skladno z 876. in 878. členom Zakona oobligacijah si pridržujemo pravico do zvišanja cen,če pride do spremembe cen prevoznikov, v menjal¬nem tečaju ali se za izlet ne prijavi zadostno številopotnikov. Izračun je narejen dne 17. 06. 1996 priudeležbi 40 oseb.
VŽelimo vam prijetno potovanje in obilo prijetnihnepozabnih doživetij!

4HAPPY HOLIDAYS, Mestni trg 5b Žalec063 715 716, 715 73010 mtp



KOLABORATIVNI CENTER SZO ZA PRIMARNO ZDRAVSTVENO NEGOIZKOLABORATIVNEGACENTRA SZONajavljamo in sprejemamo predprijave za učnodelavnico OSNOVE BAZALNE STIMULACIJE, kijo bo vodil g. Wolfgang Gotzfried.B azalno stimulacijo uporabljamo pri bolnikihz motnjami v dojemnju oziroma odzivanju;v praksi jo zdravstveni delavci uporabljajopri delu z otroki, motenimi v telesnem in duševnemrazvoju, na oddelkih za intenzivno nego, v domovihza stare, na nevroloških oddelkih, predvsem, kadarnegujejo težko bolne, dezorientirane, somnolentneali dementne osebe, je potreben element progresivnezdravstvene nege.Seminar bo organiziran v Zdravilišču Radenci,trajal bo 3 dni (od 4.4. - 6.4.1997), v petek, sobotoin nedeljo (skupaj bo to 24 ur).Osnovne teme so:1. Roke kot instrument v zdravstveni negi,2. Koža kot področje zdravstvene nege,3. Pomembnost položaja v postelji,4. Slušna, oralna in vizuelna stimulacija,5. Zvoki in šumi,6. Osnovna načela kinestezije.V skupini je lahko največ 18 udeležencev.Udeleženci dobijo certifikat o dodatni funkcionalniusposobljenosti.

S seboj morajo udeleženci prinesti:- udobno oblačilo (trenirke),- lastno kremo za obraz,- najljubšo dišavo oziroma parfum,- kaseto z najljubšo glasbo (lahko tudi “Walkman”),- brisačo, umivalno krpico,- kopalno obleko,- odejo (podlaga na tleh).Teoretični del bo v nemščini, a bomo poskrbeliza konsekutivno prevajanje.Cena učne delavnice je 40.000 SIT.Ker moramo prevzeti odgovornost za izvedboučne delavnice, moramo dobiti Vašo prijavo naCenter in istočasno nakazilo te vsote do 20. decem¬bra 1996.Denar nakažite na žiro račun: 51800-678-95362Društvo medicinskih sester Maribor zaKolaborativni center SZO, z oznako “Bazalna sti¬mulacija”.Stroški bivanja:Zdravilišče Radenci nam je rezerviralo eno¬posteljne komfortne sobe v hotelu MIRAL.Polni penzion vključuje tudi uporabo bazena,fitness prostorov in slavnostno večerjo - stane padnevno 8.500 SIT.
VCe bo število prijavljenih višje, bomo orga¬nizirali zaporedno 2 učni delavnici.Vse dodatne informacije dobite v našem Centru.Telefon 062-20 866, faks 062-224 840.

VMajda Slajmer-JapeljVodja Centra
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Martina HORVAT Zavod ZARJAKer sta za nami že dve leti uspešnega delovanja in ker smo v kolektivuzaposlene tudi medicinske sestre, članice Zbornice zdravstvene nege,dovolite, da vam in vsem članom Zbornice v reviji UTRIP predstavimZavod ZARJA ter dejavnost, ki jo opravljamo.Zasebni Zavod za varstvo in rehabilitacijo popoškodbi glave Zarja je bil ustanovljen leta 1993,z delovanjem pa smo začeli leto kasneje na pobu¬do ustanoviteljice fizioterapevtke Irene Reberšak, spomočjo podeljene koncesije ZZZS ter seveda mnogihsponzorjev, ki so nam bili predvsem na začetku, nekateripa še danes, v veliko pomoč.Zavod Zarja je namenjen mladim, poškodova-nim vprometnih in drugih nezgodah, saj vemo, da so pravpoškodbe možganov velik problem v Sloveniji in vsvetu. Z razvojem medicine so možnosti za preživetjetudi po najhujših poškodbah vedno večje, zato številootrok in mladih s posledično težko invalidnostjo raste.Otroci in mladi, ki se po zaključku primarne rehabil¬itacije niso bili sposobni vključiti v redne izobraževalnein zaposlitvene programe ter so jim bili tudi že obstoječiprilagojeni programi prezah-tevni, so tako ostajali doma,v socialni izolaciji. Zavod Zarja pa se skuša odzivatiravno na potrebe te specifične populacije, ki potrebujenadaljnjo rehabilitacijo, socializacijo in strokovno nego.Obenem pa pomaga svojcem, saj so zaradi težke invalid¬nosti in težke vodljivosti poškodovancev zelo obremen¬jeni, a se kljub temu ne odločajo za namestitev v domskooskrbo, ker ni primernih ustanov in programov. Zapoškodovanca pa je tudi dobro, da čim dlje ostane vdružinskem okolju.Rehabilitacija po poškodbi možganov skoraj nikolini končana. V našem zavodu redno tečejo rehabilitacijskiprogrami za vzdrževanje stanja in preprečevanjaslabšanja:

- program strokovne nege (hranjenje, navajanje naosebno higieno, skrb za redno jemanje zdravil, pris¬otnost in pomoč ob epileptičnih napadih,...),- nevrofizioterapevtski program,- delovna terapija,- logopedska obravnava,- psihološka pomoč.Redno teče tudi pedagoški program:- študijski krožki na različne teme,- socialnopedagoški program,- individualni program.Redno obiskujemo različne kulturne ustanove, razs¬tave, vabimo strokovnjake za različna področja, orga¬niziramo izlete, skrbimo za razvedrilo, ... Enkrat letnoorganiziramo taborjenje, kamor peljemo naše varovancebrez svojcev. Uspeli smo vzpostaviti pomočpoškodovancem in družini na dom.Delujemo tudi na preventivnem področju. Izdalismo:- plakat in letak BISTRO GLAVO VARUJE ČELADA,- knjigo fizioterapevtke Ivanke Dečman POŠKODBAGLAVE,- knjižico SAMI SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE.Naj na koncu še omenim, da smo v zavodu Zarjaredno zaposlene tri medicinske sestre in tri fiziote¬rapevtke, v veliko pomoč pa nam je tudi šest delavcev, kiso pri nas zaposleni preko javnih del.Nekoliko sem nas predstvila, če pa kdo želi pobližespoznati naš zavod, so naša vrata vedno gostoljubnoodprta!12 utrip



Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona ozdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in8/96) in prvega odstavka 12. ter prvega odstavka 15.člena pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitihdelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni listRS. št. 59/92) minister za zdravstvo predpisujePROGRAMpripravništva in strokovnega izpita za poklic višjamedicinska sestra/ višji zdravstveni tehnik1S tem programom so določeni obseg in vsebina pro¬grama pripravništva ter znanja, ki jih mora pripravnikobvladati za strokovni izpit.2Višja medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik včasu pripravništva:- se usposobi za samostojno, strokovno in odgovornoopravljanje zdravstvene nege zdravega in bolnegavarovanca, družine, skupnosti,- razvije potrebne osebnostne kvalitete za sodelovanjev strokovnih timih,- razvije odgovornost za osebno strokovno rast, napre¬dovanje, razvoj stroke in družbeno uveljavitev pokli¬ca. 3Pripravnik si pridobiva znanja in spretnosti, potrebnaza samostojno opravljanje del in nalog s področja, zakaterega seje usposabljal, tako da:- opravlja posamezne naloge pod vodstvom mentorjaali druge za to določene osebe;- proučuje literaturo in predpisano gradivo zaposamezno vsebinsko področje ter druga gradiva, kiso določena s programom pripravnikovega dela;- se udeležuje izobraževalnih oblik, ki so organiziranaposebej za pripravnike;- obravnava posamezna vprašanja na konsultacijah zmentorjem;- se udeležuje izobraževalnih oblik s posameznihstrokovnih področij.

ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGESLOVENIJE

VIŠJE MEDICINSKE SESTREVIŠJI ZDRAVSTVENI TEHNIKI

PROGRAMPRIPRAVNIŠTVA4VSEBINE IN OBSEG PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVAVišja medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik moraza samostojno, strokovno in odgovorno opravljanjezdravstvene nege spoznati vsebine na različnih področjihzdravstvene nege, da doseže naslednje cilje:- seznani se z zdravstvenim zavodom, njegoviminotranjimi organizacijskimi enotami in dejavnostmi;- spozna organizacijo dela na različnih strokovnihpodročjih ter njihove specifične dejavnosti;- pridobi delovne izkušnje in se pod vodstvom mentor¬ja usposablja za samostojno opravljanje del in nalogsvojega poklica;- pod vodstvom mentorja se usposablja za delo vnegovalnem in zdravstvenem timu;- v izvajanje zdravstvene nege vključi filozofijo inteorijo zdravstvene nege ter razvije pozitiven odnosdo dela;- je sposoben izvajati in dokumentirati zdrav-stvenonego po procesu s posebnim poudarkom na negoval¬nih diagnozah in kontinuiteti zdravstvene nege;
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- poglobi znanja na različnih področjih zdrav-stvenenege in pridobi nova strokovna znanja;- navaja se na ustvarjalno uporabo znanja in kritičenodnos do lastnega dela;- razvije in utrdi čut za odgovornost pri delu in sposameznikom, družino, skupino in se seznani sposledicami, ki lahko nastanejo zaradi nestrokovne¬ga in neetičnega ravnanja;- sprejme odgovornost za lastno zdravje in zdravjedrugih. 5medicinska sestra/višji zdravstveni tehnikopravlja pripravništvo 9 mesecev oziroma 39 ted¬nov.Pripravništvo je enotno za vse višje medicinske ses¬tre/višje zdravstvene tehnike in obsega naslednja delovnapodročja:1. Zdravstveni zavod/zasebni zdravstveni delavec, kjerje pripravnik zaposlen oziroma opravlja volonterskopripravništvo 14 tednov2. Urgentna medicina 4 tedni3. Intenzivna zdravstvena nega 8 tednov4. Onkološka zdravstvena nega 4 tedni5. Psihiatrična zdravstvena nega 1 teden6. Dispanzersko varstvo 4 tedni7. Patronažno varstvo 4 tedni6L ZDRAVSTVENI ZAVOD / ZASEBNIZDRAVSTVENI DELAVECvČasovni obseg: 560 urVsebina- Organizacija in delovanje zavoda/zasebnega zdrav¬stvenega delavca: organizacijska struktura, planiran¬je, analiza poslovanja in vrednotenje dela, kadrovskapolitika in ekonomika zavoda.- Organizacijska struktura službe zdravstvene nege,njene temeljne funkcije, management v zdravstveninegi, specialna področja zdravstvene nege, delitevdela in povezovanje v zdravstvenih in negovalnihtimih.

- Osnovna in posebna znanja iz varstva pri delu: pre¬ventivni vidik, posledice nepravilnega ravnanja pridelu, splošni varstveni ukrepi v zavodu.Zdravstveni zavod ali zasebni zdravstveni delavec,pri katerem pripravnik opravlja pripravništvo, mora orga¬nizirati uvajalni seminar z naslednjimi vsebinami:

II. URGENTNA MEDICINAvČasovni obseg: 160 urVsebina- Posebnosti v procesu zdravstvene nege urgentnegabolnika z ocenjevanjem stanja bolnika, izvajanjemtriaže, planiranjem zdravstvene nege, izvedba invrednotenje zdravstvene nege ter ukrepi v okvirupristojnosti.- Diagnostično-terapevtski program v dejavnostiurgentne medicine.- Organiziranje in izvedba aktivnosti nujne zdrav¬stvene pomoči v izrednih razmerah.III. INTENZIVNA ZDRAVSTVENA NEGAIN TERAPIJAČasovni obseg: 320 urVsebinaPosebnosti procesa zdravstvene nege pri življenjskoogroženih bolnikih: opazovanje in ocenjevanjezdravstvenega stanja, načrtovanje in izvajanjezdravstvene nege za posameznika in skupine, vrednoten¬je uspešnosti dela in dokumentiranje.- Zdravstvena nega bolnika v posebnih okoliščinah,
tojnosti.- Poznavanje in uporaba opreme, aparatur in pripo¬močkov v enoti intenzivne terapije.14 mtp
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•••v.v.v.v.v- Posebnosti higienskega režima s poudarkom napreprečevanju bolnišničnih okužb.IV. ONKOLOŠKA ZDRAVSTVENA NEGAvČasovni obseg: 160 urVsebina- Posebnosti zdravstvene nege onkološkega bolnika insodobne metode dela pri obravnavi bolnika.- Zdravstveno-vzgojno delo, usmerjeno k osveščanju odejavnikih tveganja z možnostmi preprečevanjarakavih bolezni in prepoznavanju zgodnjih simpto¬mov, ki napovedujejo možnost nastanka malignihobolenj.- Delovanje ambulantnega zdravstvenega tima napodročju onkološke dejavnosti.- Sodobni načini diagnostike in terapije malignihobolenj ter socialnomedicinska problematika.V. PSIHIATRIČNA ZDRAVSTVENA NEGAvČasovni obseg: 40 urVsebina- Preprečevanje duševnih motenj - skrb za ohranjanjeduševnega zdravja.- Najpogostejše duševne motnje, kronične duševnemotnje, duševne motnje v starosti, rehabilitacija indružbena skrb.- Specifične etične dileme v psihiatrični zdravstvenineei.- Dinamika skupinskega dela in doživljanje sebe indrugih v skupinskem procesu.VI. DISPANZERSKO VARSTVOČasovni obseg: 160 urVsebina- Vloga, organizacija, naloge in program posameznegadispanzerja.- Zdravstvena nega zdravega ali bolnega posameznika,družine ali skupine v dispanzerski obravnavi.- Izvajanje postopkov zdravstvene nege in medicinskotehnični posegi v dispanzerski dejavnosti.- Najpomembnejše metode zdravstvenovzgojnegavplivanja na posameznika, družino, skupnost incelotno populacijo.

- Povezanost primarne ravni s sekundarno in terciarnoravnjo zdravstvenega varstva.VII. PATRONAŽNO VARSTVOvČasovni obseg: 160 urVsebina- Predstavitev patronažnega varstva na področjuzdravstvenega zavoda in območja glede na po¬pulacijo, geografske in gospodarske posebnosti.- Predstavitev programov dela, njihova strokovnautemeljitev in način realizacije.- Predstavitev nalog zdravstvenega in negovalnegatima ter povezovanje z drugimi službami v okviruzdravstvenega doma in izven.- Dokumentiranje patronažne dejavnosti.- Izvajanje zdravstvene nege zdravega in bolnegavarovanca po sodobnih metodah dela.- Zdravstveno-vzgojno delo in socialna obravnavaposameznika, družine in lokalne skupnosti po metodiprocesa zdravstvene nege z uporabo negovalnihdiagnoz in s poudarkom na kontinuiteti zdravstvenenege.PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA1. Zdravstvena negaPripravnik mora pokazati znanja, da je sposobenstrokovnega, humanega, odgovornega, kritičnega,kreativnega in samostojnega opravljanja dela in nalogvišje medicinske sestre/višjega zdravstvenega tehnika -delovati na področju zdravstvene nege.Vsebina- Pomen zdravja za posameznika, skupnost, družbo.- Pomen zdravstvene nege kot integralnega dela zdrav¬stvenega varstva.- Organizacija zdravstvene nege.- Vloga medicinske sestre v negovalnem in zdrav¬stvenem timu.- Filozofija zdravstvene nege, teorije zdravstvene negein profesionalna etika.- Sodoben metodološki pristop v zdravstveni negi.- Pomen kontinuitete v zdravstveni negi.- Obvladovanje in zagotavljanje kakovosti zdravstvenenege.
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- Zdravstvena nega varovancev v različnih obdobjihživljenja.- Zdravstvena nega bolnika z obolenji posameznihorganov in organskih sistemov.- Preprečevanje bolnišničnih okužb.2. Prva pomoč - organizacija in dajanje pomoči vrednih in izrednih razmerahPripravnik mora biti teoretično usposobljen zanudenje prve pomoči.Vsebina- Pravni aspekti nudenja prve pomoči.- Organizacijski ukrepi na mestu nesreče.- Triaža poškodovancev in nenadno obolelih.- Razpoznava različnih poškodb, zlomov, krvavitev,šokovnega stanja, motenj, opeklin in vročinske kapi,omrzlin in podhladitev, poškodb z električnimtokom, poškodb z jedkovinami, zastrupitve, stanjazožene zavesti in nezavesti, navidezna, klinična inbiološka smrt, nenadni porod.- Ukrepi prve pomoči pri poškodovancih in nenadnoobolelih (izvlačenje, prenašanje in prevoz poškodo¬vancev in nenadno obolelih, principi imobilizacijeudov in hrbtenice, ukrepi pri šoku, pri topih poškod¬bah kože in podkožja, pri ranah, pri poškodbahokončin, hrbtenice, pri poškodbah in nenadnihobolenjih glave, prsnega koša, trebuha, ukrepi prizunanjih krvavitvah, opeklinah in vročinski kapi,omrzlinah in podhladitvah, pri učinkovanju jedkovinna telo, zastrupitvah, poškodbah z električnim tokom,pri nezavestnih stanjih, pri nenadnem porodu).3. Socialna medicina in organizacija zdravstvenedejavnostiPripravnik mora pokazati oblikovan odnos dozdravja in bolezni posameznika, družine in skupnosti.Vsebina- Pravice, obveznosti in odgovornosti na področjuzdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.- Kompleksna obravnava problematike zdravega inbolnega človeka v okolju, kjer živi in dela.- Dispanzerski in epidemiološki pristop pri obravna¬vanju zdravega in bolnega človeka.

- Socialno medicinske metode diagnostike, terapije inprofilakse.- Epidemiološki pristop k obravnavanju socialno med¬icinske problematike in ocenjevanje delovanja dejav¬nikov naravnega in socialno - ekonomskega okoljana človeka.- Sistematičnost v opazovanju in spremljanju mno¬žičnih pojavov pri zdravju in boleznih prebivalstva.- Uporaba statističnih metod in statističnih indikator¬jev kot diagnostičnih sredstev za odločanje.- Temeljna načela statističnih raziskovanj v zdravstvu.4. Osnove pravne ureditve s področjazdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti inzdravstvenega zavarovanjaPripravnik mora poznati podlage za organizacijozdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja inzdravstvene dejavnosti.Vsebina- Organizacija zdravstvenega varstva.- Družbeno-ekonomski odnosi in financiranje družbe¬nih dejavnosti s posebnim ozirom na področju zdrav¬stva.- Temeljne določbe ustave o državni ureditvi kot pod¬lage za organizacijo zdravstvenega varstva, zdrav¬stvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti.Družbena skrb za zdravje in njena realizacija.- Pravice iz zdravstvenega zavarovanja in njegovaorganizacija.- Pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdrav¬stvene dejavnosti.- Organizacijske oblike zdravstvene dejavnosti, vrstezdravstvenih zavodov ter notranja organiziranost.- Organizacija lekarniške dejavnosti.- Pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev inzdravstvenih sodelavcev iz delovnega razmerja.7Ta program začne veljati naslednji dan po objavi vUradnem listu Republike Slovenije.vSt. 166/96 Ljubljana, dne 10. septembra 1996.Minister za zdravstvodr Božidar Voljč Lr.16 UWP
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^ Petra KERSNIČSREČANJA POSLOVENIJI3. SREČANJE UPOKOJENIH MEDICIN¬SKIH SESTER IZ 11. SLOVENSKIHREGIONALNIH DRUŠTEV MEDICIN¬SKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIHTEHNIKOV- 11.10.1996-ROGLALeta 1993 smo prvič uresničili idejo ovseslovenskem srečanju upokojenih medicin¬skih sester, v letu 1994 smo se nanj navadili,letos pa je to postala že tradicija. Na poti do Roglenas je spremljalo turobno, megleno vreme, ki pa niskazilo razpoloženja v avli hotela Planje, kjer je izkamina prijetno sevala toplota bukovih drv. Na tehsrečanjih se srečujejo nekdanji sodelavci, prijateljiin znanci, pa čeprav iz istega kraja, so mnogi priz¬nali, da z navdušenjem čakajo prav na ta dan.Organizatorji smo z veseljem pozdravljali predsed¬nice društev, ki so tudi letos v velikem številuspremljale avtobuse iz krajev naših društev.Najavljenih smo imeli 455 udeležencev, končnoštevilo vseh udeležencev pa je bilo okoli 460.Snidenje udeležencev je bilo prežeto z velikimnavdušenjem, stiski rok, poljubi ter neštetimi
Vvprašanji. Če bi zapisala, daje točnost lepa čednost,to za naša srečanja zagotovo ne velja. Toliko si jebilo treba povedati in poročati o preteklem letu inprešteti nove člane, ki so v preteklem letu stopili vvrste upokojencev, da je napoved kasnejšegazačetka bila sprejeta z aplavzom.

Generalna sekretarka Petra Kersnič je na 3.srečanju upokojenih medicinskih sester uvodomapovedala:“Spoštovane in drage kolegice, kolegi, gospe ingospodje, dovolite mi, da vas v imenu organizatorjaZbornice zdravstvene nege in soorganizatorjaDMSZT Celje prisrčno pozdravim na našem 3.srečanju. Z njim nadaljujemo s pred dvema letomazačetimi srečanji, ki postajajo naša tradicija in našazgodovina. Daje to res, dokazuje iz leta v leto večja
Vudeležba, kar nas seveda zelo veseli. Želela bi, dapreživimo na tem koncu Slovenije in na tej prijetnituristični točki kar se da lep in prijeten jesenski dan.Da bi nam ta dan ostal v spominu, smo pripraviliprogram, s katerim želimo izpolniti čas našegadruženja, predvsem pa smo vanj vnesli nekaj kul¬turnih trenutkov, ki jih bodo ustvarile naše kolegices svojim prepevanjem.”Predsednica Zbornice zdravstvene nege NanaDomajnko je srečanju namenila svečane besede:“Leto je naokoli in v prelepem okolju Roglesmo ponovno skupaj. Z veseljem ugotavljam, da nasje iz leta v leto več, kar je dokaz, da so med namistkane tople in prijateljske vezi tako iz dela kot iznaših vsakoletnih srečanj.Dovolite mi, da se ozrem po našem delu. Za leto1996 lahko rečem, daje bilo zelo aktivno, morda v
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določenem pogledu tudi prelomno. Načeloma lahkorečem, da smo za stroko zdravstvene nege storiliveliko - le dokončanega je malo manj. Med zadnjeuspehe štejemo to, da je v Zdravstvenem svetuimenovana članica za področje zdravstvene nege inda občasno sodelujemo v strokovnih nadzorih vokviru komisije pri Ministrstvu za zdravstvo.Pripravili smo predlog Pravilnika o organizacijislužbe zdravstvene nege v zdravstvenih zavodihSlovenije in izdelali dokument Razmejitevzdravstvene nege med medicinskimi sestrami inzdravstvenimi tehniki. Oba dokumenta sta v postop¬ku obravnave na Zdravstvenem svetu. Na eni od sejsta bila že obravnavana in doživela odmev v Delu(citirano iz dnevnika člana Zdravstvenega sveta):"Medicinske sestre se pripravile predlog razme¬jitve del. Taka razmejitev posega hočeš nočeš tudi vopravila zdravnika ... Marsikje po svetu jezdravstvena nega povsem samostojna dejavnost takov strokovnem kot organizacijskem smislu.Medicinske sestre imajo prav. To se bo zgodilo tudipri nas. Ta nagla uveljavitev bi pomenila revolu¬cionarno spremembo... jaz pa sem zoper revolu¬cionarne spremembe.”Letos končuje mandat prvo izvoljeno vodstvoZbornice zdravstvene nege. Novembra bomo naskupščini pregledali dosežene rezultate ter na odprtikandidatni listi preko svojih poslancev izbrali novovodstvo.Naša hotenja so ves čas našega delovanja ista inizhajajo iz statuta, kjer so naloge Zbornice jasnozapisane in zato tudi obvezujoče. Vse tiste, ki somorda pozabili, zakaj smo se odločili za Zbornicoin ki od nje ne vidijo takojšne koristi, je potrebnoosvestiti. Cilji ostajajo isti, spreminja se le strategijaza dosego končnega cilja - za profesionalizacijozdravstvene nege.

Za naše vsakdanje delo potrebujemo našečlanstvo in medsebojno sporočanje med članstvomin vodstvom Zbornice. Bolj kot kdajkoli prejmoramo enotno predstavljati in zagovarjati skupneideje, čeprav bodo lahko trenutno prizadeti in odrin¬jeni osebni in lokalni interesi. Razdvojenost v nassamih in med nami nam ni in nam ne bo v korist.Zato poudarjam, kako so pomembne pohvale inopozorila. Prav iz vrst upokojenih medicinskih ses¬ter smo bili deležni spodbud, takih s podpisom alianonimnih in vse smo s pozornostjo prebrali.Prijetno je vedeti, da spremljate dogajanja naZbornici in Vas pozivam k še pogostejšim stikom.Danes pa vam želim prijetno počutje.”Helena Korošec, upokojena medicinska sestraizpod Triglava, kot se sama najbolj prisrčno pred¬stavi, se je predsednici Zbornice Nani Domajnko sšopkom cvetja zahvalila za vse, kar je v preteklemletu bilo storjenega za slovenske medicinske sestre.

Gostitelj, direktor turizma na Rogli, gospodMaks Brečko nam je predstavil kraj Zreče, TermeZreče in Roglo ter vse turistične in zdravstveneusluge, kijih nudijo.Prvi kulturni utrinek je prispeval pevski zbormedicinskih sester in zdravstvenih tehnikov izDMSZT Koper, ki poje pod strokovnim vodstvom18 UTRIP



Kristine Babič. Na vprašanje, kako jih naj najavim,s čimer sem mislila na ime zbora, so mi odgovorile,da nimajo imena.Tako mi ni preostalo drugega, kotda sem jih najavila z začasnim imenom “VeselePrimorke’' in jih obenem zadolžila, da do naslednje¬ga leta izberejo svoje ime. Zapele so: Kamr sem laniVtancala, Dove te vadi luidži, Ljubca moja in Civ, čiv,
V •CIV. Predavateljica iz Visoke šole za zdravstvo VeravStebe, profesorica pedagogike, se je odzvalanašemu vabilu, da iz področja komunikacijepripravi predavanje z naslovom Mi med seboj vsakdan. Odmevnost njenega predavanja je bila zelovelika, posebej zato, ker nam je nalila toliko občihin vsakdanjih resnic. To je potrjevalo navdušenje inploskanje udeležencev ob posameznih pravilih.
VŠtevilni udeleženci so avtorico in organizatorje žemed odmorom zaprosili, da jim posreduje svoje pre¬davanje. Zato smo se odločili, da njeno predavanje vceloti objavimo na koncu prispevka.

Drugi kulturni utrinek so prispevale medicinskesestre in zdravstveni tehniki DMSZT MurskaSobota. Njihov zbor prepeva pod vodstvom AnkeSuhadolnik. Ker tudi ta zbor nima imena, sem ganajavila z začasnim imenom “Vesele Prekmurke” intudi njih zadolžila, da ob letu pridejo že z imenom.Članice zbora so zapele: Teče mi vodica, Vsi sovejnci vejli, Sem se rajtal ženiti.

V odmoru je bil ponovno čas za klepet inokrepčilo s kavico in sokom.Pevskega zbora DMSZT Celje - noneta medicin¬skih sester “Cvet” mi ni bilo potrebno posebej pred¬stavljati, ker so zveste spremljevalke naših srečanj,saj so z nami že od samega začetka. Pojejo podstrokovnim vodstvom gospe Vide Bukovec. Njihovprogram iz zakladnice slovenskih pesmi nam jepredstavila njihova predstavnica za stike z javnostjoOlga Nezman. Zapele so nam: Venček slovenskihnarodnih, Slovenka sem, Iz zemlje raste trsek inPredice. Melodijo iz filma Cvetje v jeseni nam je nacitrah pričarala Anita Brežnik.

Ob koncu nastopa je Olga Nezman, članicanoneta “Cvet” in donedavna predsednica DMSZTCelje, predsednici Zbornice podarila umetniškosliko slikarja Maksa Nezmana z motivom “Nebo invoda”. “Slika naj v prostorih Zbornice spominja na
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3. srečanje upokojenih medicinskih sester na Rogli,”je dejala Olga Nezman.

Naše srečanje je ob zaključku pozdravila tudipredsednica DMSZT Celje gospa Marjana Vengust,ki je krmilo društva prevzela pred nekaj meseci.Gospa Olga Pivk, predsednica aktiva upokojenihmedicinskih sester DMSZT Ljubljana, seje v imenuaktiva s šopkom cvetja zahvalila predsednici inčlanicam odbora za soorganizacijo 3. srečanja.Naj posebej poudarim našo zahvalo gospe OlgiNezman, ki je vse od začetka naša neumorna soor¬ganizatorja srečanj upokojenih medicinskih sester.Tako smo zaključili prvi del komunikacijskih inkulturnih utrinkov. Vsi udelelženci smo se nato pre¬selili v jedilnico hotela Planja, kjer sta igrala nakitaro in harmoniko Duo Jože in Sonja. Iz kuhinjepa je že dišalo po “pohorskem loncu”, ki je spe¬cialiteta hotelske kuhinje in “zaščitni recept” zapripravo - kot je to povedala Olga Nezman. Priznatipa moram, da smo pri naši mizi odkrili vse ses¬tavine pohorskega lonca, le da ne jamčimo zapripravo in začimbe.Drugi del kulturnega programa so nam pred¬stavili člani folklorne skupine Kulturnega društvaAnton Tanc iz Marije Gradca pri Laškem. Njihov nele strokovni, marveč tudi duhovni vodja gospod JureKraševec nam je predstavil nekatere šege in običajena Slovenskem. S plesom in pesmijo so nam člani

folklorne skupine predstavili “Godovanje” ter se nakoncu v valčku zavrteli tudi z našimi udeleženkami.

3. srečanje upokojenih medicinskih sester smozaključili z besedami: “Ponesimo danes s seboj vselepe misli, ki so bile že in še bodo izrečene -preživimo kar se da lep dan in nasvidenje v oktobru1997.”

ZO mtp



Vera ŠTEBEMl MED SEBOJVSAK DAN
boljšemu zunanjemu videzu, ne dajo pa nam notranjemoči. V nas samih je generator, ki daje energijo insami sebi smo vir energije in tega se moramo zave¬dati. Cim se tega zavemo, že sami nase delujemovzpodbudno.V svojem prispevku na 3. srečanju upokojenihmedicinskih sester na Rogli sem skušalazdružiti svoje življenjske izkušnje s spoznanji izpsihologije vsakdanjega življenja, ki nam pomagajo pri osveščanju samega sebe in pri pridobi¬vanju spoznanja, da bo dan, ki ga bomopreživeli z zavestno miselno aktivnostjo za nasdober dan.S mernice za dober dan sem zbrala v desetpravil, ki jih načrtno poimenujem pravila inne nasvete, ker nasvetov največkrat nemaramo, pravila pa so zato, da jih kršimo.1. PRAVILO: Veselite se novega dne!Ko se zjutraj zbudite, ne planite takoj iz postelje,temveč si vzemite čas za premislek, ki naj traja vsaj2-3 minute. Sami pri sebi sklenite, da boste ta danlepo preživeli, pričakujte dobro od dneva in bod¬ite veseli novega dne.2. PRAVILO: Bodite si všeč!Poskrbite za to, da si boste všeč vsak dan, ne le

Vv času obiskov ali odhodov od doma. Ce si bostevšeč, bo vaša samopodoba dobra in pozitivna.Skrajni čas je, da se sprijaznite s svojo zunanjostjoin notranjostjo in si rečete - to sem jaz, takšna,
Vkakršna sem, sem si všeč. Ce smo nezadovoljnisami s seboj, je skoraj gotovo, da tudi z drugimi nebomo zadovoljni. Zadovoljstvo se najbolj izraža načlovekovem obrazu. Na obrazu se izraža tudi lepotačlovekove osebnosti, čeprav je tudi kakšna guba odnasmeškov. Obleke, kozmetika in ličila pomagajo k

3. PRAVILO: Vzemite si čas za ljudi!Vzemite si čas za ljudi, ne za stvari. Stvaripočakajo in z leti izgubljajo svoj pomen, ljudje pane, še zlasti ne tisti, ki jih imamo radi in s katerimise radi družimo. Zato se kot upokojenci ne izgovar¬jajte na čas, na delo, na prezaposlenost - če hočemonajti čas za ljudi, ga tudi najdemo. Včasih nas po¬vabijo prijatelji. Ob povabilu smo največkratnavdušeni, veseli, čez čas pa navdušenje splahni inse povabilo pogosto sprevrže v breme, tako da smotakrat, ko odhajamo na obisk, lahko celo nejevoljniin bi bili raje doma. Ne dovolimo sami sebi, da binas povabila bremenila, temveč si dopovedujmo, dasmo lahko veseli, če nas kdo sploh povabi.4. PRAVILO: Načrtujmo svoje dneve!Pogosto se nam zdi, da so vsi naši dnevi enaki,dolgočasni. Posploševanje gre tudi tako daleč, dajedolgočasno vse naše življenje, zato načrtujmodneve. Ne načrtujmo preveč in ne vse naenkrat, kernam nedoseženi načrti ne bodo v vzpodbudo, ampaknam bodo krepili občutek nesposobnosti. V načrtuza dan moramo upoštevati svoje fizične sposobnosti.Psihično smo v tretjem življenjskem obdobju šezelo vitalni, fizično pa se nam breme let že pozna.Zato naj bo v dnevnem načrtu dovolj ena stvar zaen dan.5. PRAVILO: Bodite odkriti do sebe in dodrugih!Upajte si reči NE, če vam kaj ne prija, pa naj greza katerokoli stvar v življenju. Takrat, ko rečemoDA in mislimo NE - s tako odločitvijo škodimo
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sami sebi. Razžira nas v notranjosti, navsezadnje pase za svoj DA še drugim opravičujemo.6. PRAVILO: Ne pomilujte sami sebe!Čeprav je samopomilovanje lahko balzam zadušo in nam trenutki, ko se smilimo sami sebi,pomenijo olajšanje, sprostitev, nam vendar izčrpava¬jo življenjsko energijo in vodijo v nemoč. Težavamv življenju nihče ne more ubežati. Enaki smo si vtem, da imamo težave, vsi in to take in drugačne.Razlike nastopijo v njihovem premagovanjuoziroma reševanju.7. PRAVILO: Današnji problem rešitedanes!Težave rešujte sproti - danes, ne prenašajtereševanja na jutri. Drugače se nam lahko zgodi, dase težave kopičijo v nas samih in na koncu zaradimalenkosti vzrojimo. Veliki družinski probleminajvečkrat niso vzrok prepirom, bolj povežejodružinske člane in utrdijo družinske vezi. Navadnose prepiramo zaradi majhnih stvari. Pomembno jetudi to, da se pri tem ne znamo prepirati, ker ne poz¬namo pravil heretike - vede o prepiranju, ki je bila včasu rimskega imperija zelo čislana in so se višjisloji takratne družbe o njej izobraževali. Pri tem sonajpomembnejši ton, jakost, barva glasu in seve¬da poslušanje.8. PRAVILO: Mislite dobro, pa boste tudivideli dobro!Mark Avrelij je rekel: “Tvoje življenje je takšno,kakršne so tvoje misli.” Naše misli so naša last inproizvod našega razuma. V našem razumu pa niničesar, kar mi ne bi dali vanj. Zato se odločite zapozitivno sprejemanje vsega v življenju, saj imavsaka stvar, vsak dogodek, vsak človek tako dobrokot tudi slabo stran. Nič ni samo dobro in nič nisamo slabo. Umetnost pa je o stvareh in ljudeh mis¬

liti in videti dobro in ne iskati in poudarjati slabega;saj tudi slabo lahko dobi pozitiven predznak, če semi zavestno za to odločimo. Pri tem je pomembenhumor, za katerega v slovarju piše, daje to človeko¬va lastnost, da zna tudi neprijetne reči sprejemati zdobro voljo. Strokovnjaki trdijo, da za zdravjepotrebujemo dnevno 3 minute smeha.9. PRAVILO: Pohvalite ljudi!Izražajte pozornost ljudem, s katerimi živite alipridete v stik z njimi. Ne počnite to z darili, ki vasstanejo in so za tistega, ki ga obdarujemo, nekakšnaobremenitev, obveza za vračilo, temveč počnite to zbesedami, ki vas nič ne stanejo, tistim pa, ki jih
%pohvalite, veliko pomenijo. Vsi namreč radi slišimo,da nas kdo pohvali, ne samo otroci, temveč tudiodrasli. Slovenci ne pohvalimo pogosto, obenem pase ob sprejemanju pohval počutimo nelagodno.Kljub temu delujejo pohvale na vse nas vzpodbud¬no. Zavedajte se tega in ne varčujte s pohvalami.10. PRAVILO: Živite za danes!Vadimo se, da se bomo zavedali sedanjosti in dabomo zadovoljni z njo ter da bomo uživali v temtrenutku, v katerem smo - torej danes in sedaj! Vsismo naravnani tako, da z nostalgijo govorimo o tem,kako lepo nam je bilo včasih, trenutki sedanjosti panam uhajajo v pozabo zato, da jih bomo čez nekajlet izvlekli iz spomina in o njih govorili, kako leponam je bilo. Preteklost olepšujemo, prihodnosti pase največkrat bojimo, saj redki od nas pričakujemoVdobro za naprej. Živimo torej za danes - za tukajin za sedaj! Uživaj zdaj!Saj si kot pesek v uri časa,ki skozi ožino spušča se.Nikoli več ne bo nazaj tega trenutka.Zato sedaj veseli se!



. Marija SMOLIČPOROČILO OSEMINARJU SEKCIJEZA ZDRAVSTVENONEGO STOMNA OTOČCU26. in 27. septembra letos je na Otočcu potekal dvod¬nevni seminar Sekcije za zdravstveno nego stom znaslovom Kolostoma od A do Ž. Številčna udeležba jepotrdila naša predvidevanja, da moramo po nekajlet¬nem premoru ponovno osvežiti znanje o zdravstveninegi osebe s kolostomo, saj se nam pridružujejo vednonove generacije medicinskih sester, ki se vključujejo vskrb za ljudi s stomami.G lavno temo so nam tokrat pripravilekolegice z Dolenjske. Gospe - JožicaHudoklin. VMS-ET in Marta Gantar, VMS,ki sta bili tudi glavni organizatorici, sta stroki medi¬cino in zdravstveno nego ob pomoči kirurgov dr.Jožeta Smeja in dr. Roka Malavašiča ter patronažnemedicinske sestre Mojce Gregorič uspeli zanimivopreplesti z življenjsko zgodbo stomista, ki se nam jepredstavil v živo ob pomoči gospe Gantarjeve.Ponosni smo na to, da smo v Sloveniji “vzgojili”že 25 medicinskih sester enterostomalnih terapevtk,v zadnji generaciji 16. Tokrat smo želeli izvedeti,kako uspešne so zadnje diplomantke pri uveljavljan¬ju znanja in vloge enterostomalne terapevtke v svojidelovni sredini. V ta namen sta kolegici ge. Jasna
V __Steger, VMS-ET iz Patronažnega varstva Maribor inAnka Belna, VMS-ET iz Splošne bolnišniceMaribor pripravili poročilo o “premikih” na tempodročju. Poročilo v celoti obljavljamo na koncutega zapisa.

Naša mednarodna delegatka v Svetovnemzdruženju enterostomalnih terapevtov ga. DarinkaKlemenc, VMS-ET nam je poročala o udeležbi na11. Svetovnem kongresu enterostomalnih terapev¬tov, ki je potekal konec junija v Izraelu.Tam je ponovno predstavila vsebino in učninačrt našega funkcionalnega izobraževanja.Ponovno so mu dodelili certifikat, kar je nedvomnodokaz, da dobro delamo.V drugem dnevu smo poudarili bližajoči se sve¬tovni dan stomistov (5. oktober), ki so si za letošnjimoto izbrali geslo “Working together” (Delajmoskupaj). V10 sekcije smo se odločili, da jih povabi¬mo medse. S kratkim orisom svojega programa senam je predstavilo 7 sekcij ILCO društva Slovenije.Vsi govorci so imeli dve skupni sporočil:- stiska stomista v prvih mesecih po operaciji jezelo velika, zato je nujna pomoč medicinske ses¬tre ter podpora stomistu in njegovi družini tudi vdomačem okolju;- medicinske sestre so nepogrešljive tudi pri delo¬vanju sekcij stomistov, saj pripravljajo preda¬vanja, se udeležujejo srečanj in ponekod vodijoposvetovalnice za stomiste.Stomisti si želijo, da bi jim tudi v prihodnje staleob strani.
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Zelo odmevno je bilo tudi predavanje gospeMarije Strojin, dipl. psih. z naslovom “Stoma z vidi¬ka psihologa”. Predavateljica nam je nizala seg¬mente človeka, od osebnosti, čustev, razuma,duhovnosti, telesa, do socialnosti in sproti nazornopredstavljala, kako se operativni poseg, kateregakončni izid je stoma, skupaj z diagnozo in prognozodotika vseh teh področij človeka.Zelo živahen pogovor se je razvil ob predavanjuMarije Smolič, VMS-ET, po ogledu videokasete oirigaciji stomista, saj so se v razpravo vključili tudistomiranci s svojimi izkušnjami.V razpravi sta bili poudarjeni dve glavni vpra-
V • •sanji:- tako medicinskim sestram kot stomistom je ne¬razumljivo, da Zavod za zdravstveno zavarovan¬je Slovenije irigatorja seta za samoklistiranje nevključuje v standard, čeprav lahko močnopoceni oskrbo stome s potrebnim materialom zanego;- ob odpustu stomista v domačo oskrbo, v zdra¬vilišče ali dom upokojencev je obveščanje pris¬tojnih medicinskih sester še mnogo prešibko,zato kontinuirana zdravstvena nega mnogokratspoh ni mogoča.10 sekcije je ugotovitve vzel resno in njihovoreševanje vključil v svoje nadaljnje aktivnosti.Ob koncu z veseljem lahko zapišemo, da smo sena Dolenjskem zelo dobro počutili, za kar gre iskre¬na zahvala našima kolegicama ge. Jožici Hudoklinin ge. Marti Gantar ter njunim kolegicam. Za vsogostoljubnost prisrčna hvala!Iskreno se zahvaljujemo tudi naslednjim dobrot¬nikom. ki so nam omogočili izpeljati seminar tako vstrokovnem kot v družabnem delu: KRKA,VALENCILA, COLOPLAST, HOLLISTER,SANOLABOR, HOSPITALIJA, TOSAMA, KAS-TOR, PFM-S, SIMPS, S, 3M, INN d.o.o., REVOZ

vJasna Steger, Anka BelnaENTEROSTOMALNATERAPIJAV SLOVENIJIVprispevku želim predstaviti delo tistihenterostomalnih terapevtk, ki so se izšolalena zadnjem strokovnem izobraževanju izenterostomalne terapije. K sodelovanju so bile po¬vabljene enterostomalne terapevtke iz Splošnebolnišnice Izola, Splošne bolnišnice SlovenjGradec, Splošne bolnišnice Novo mesto, Bolnice dr.Petra Držaja, Splošne bolnišnice Jesenice, KC -Gastroenterološke klinike, Onkološkega inštitutaLjubljana, Splošne bolnišnice Maribor, Splošnebolnišnice Celje, Splošne bolnišnice MurskaSobota, Splošne bolnišnice Ptuj, iz podjetja NEGAin iz Patronažnih služb Kranja, Maribora in Kopra.Povabilu so se odzvale kolegice iz bolnišnic SlovenjGradec, Novo mesto, dr. Petra Držaja, Maribora,Jesenic, Ptuja, Izole, Klininčnega centra izLjubljane in patronažne službe Kranja in Maribora.Enterostomalni terapevtki iz podjetja NEGA inpatronažne službe Koper sta na porodniškem dopus¬tu, zato se v zadnjem letu nista ukvarjali z enteros-tomalno terapijo in poročila nista mogli oddati. Topoudarjam zaradi tega, ker je prispevek sestavljen izvrnjenih poročil.Delo enterostomalnega terapevta obsega vsevrste stom, bolnike s fistulami, inkontinentne bol¬nike, bolnike s preležaninami in z drugimi vrstamiran. Ker pa je dvodnevni seminar namenjen kolosto-mi, je v poročilu zajeto le delo enterostomalnegaterapevta na področju črevesnih stom.Iz prebranih poročil sem razbrala, da so kolegicev celoti izboljšale delo s stomisti. Pomembna jepredoperativna priprava, ki so jo enterostomalne ter¬apevtke uspele izboljšati zaradi pridobljenega znan-24 mip



ja na strokovnem izobraževanju in uspešnega sode¬lovanja z medicinskimi sestrami in zdravniki.Enterostomalni terapevtki iz bolnišnic Novo mestoin Maribor sta veseli, da je tudi njima uspelo uvestioznačevanje mesta stome pred operacijo.Prvo pooperativno delo ob bolniku je namenjenoopazovanju stome in psihični podpori bolnika. Ko jeoperiranec že sposoben sodelovati, se prične procesučenja nege in oskrbe stome. Enterostomalna te¬rapevtka uči bolnika in njegove svojce (če to bolnikželi) negovati stomo, menjati kožne podloge invrečke. Stomist je v vseh bolnišnicah dobro seznan¬jen s pripomočki za oskrbo stome in možnostminabave novega materiala.Preden bolnik zapusti bolnišnico, dobi recepteza prvo nabavo materiala, tako da svojci lahkostomistu pravočasno priskrbijo vse, kar stomist obprihodu domov potrebuje. Na mariborskempodročju veliko bolnikov dviguje pripomočke zanego stome v STOMA CENTRU, kjer dobi bolnik vprimeru težav tudi ustrezen strokovni nasvet. Vbolnišnici dobi bolnik naročilnico za patronažnoslužbo ali se enterostomalni terapevt z njo tele-fonično poveže. Zelo uspešno sodelujeta enteros¬tomalni terapevtki iz bolnišnice Jesenice inpatronažne službe Kranj. Preko sestrskih odpustnicin telefonskega pogovora komunicirata o novih bol¬nikih in njihovih problemih pri oskrbi stome.V ptujski, jeseniški in mariborski bolnišnici bol¬nika seznanijo s podjetjem NEGA; če bolnik želidoma njihovo pomoč, jih pokliče, saj v bolnišnicidobi njihovo vizitko.V času hospitalizacije je stomist seznanjen zdruštvom ILO in se vanj lahko vključi.Enterostomalna terapevtka iz jeseniškebolnišnice ugotavlja, da je njena predhodnica, VMSET gospa Metka Zima, odlično vpeljala stomater-apijo v bolnišnici, ki jo sedaj ona uspešno nadaljuje.Po strokovnem izpopolnjevanju pa je sama naredilavelik korak na področju dokumentacije. Razvila je

list bolnika s stomo, ki ji omogoča spremljanje bol¬nika po operaciji in dokumentiranje ter vrednotenjedela na področju storniranega bolnika.Uporabo kartonov za bolnike s stomo so uvedlitudi v KC, skrbno pa tudi evidentirajo vse bolnike -stomiste. Kolegica stomaterapevtka iz gastroentero-loške klinike ob svojem rednem delu nudi tudipomoč medicinskim sestram in bolnikom na drugihklinikah, poskrbela pa je tudi za centralizacijo vsegamateriala za oskrbo stomista.Enterostomalni terapevtki v patronažni službiKranj in Maribor opravita prvi obisk pri bolniku sstomo skupaj s medicinsko sestro, ki skrbi zavarovanca na določenem terenu. Takrat se terapevt¬ka seznani s stomistovimi potrebami in v skladu stem načrtuje nadaljnje obiske ali pa varovanca pre¬pusti sestri, ki skrbi za ta teren.Nekatere enerostomalne terapevtke so svojodejavnost razširile tudi zunaj oddelka. ET izbolnišnice Slovenj Gradec je ustanovila sekcijodruštva ILCO za Koroško pokrajino, istočasno pa jeuvedla tudi stoma ambulanto, v kateri enkratmesečno dela z zdravnikom. Na željo stomistovpripravlja lastna predavanja in organizira druge pre¬davatelje za društvo.Enterostomalne terapevtke so po končanemstrokovnem izpopolnjevanju predstavile svoje delokolegicam - medicinskim sestram na oddelku ali vpatronažni službi s predavanji ali vodenimi učnimidelavnicami, zdravnikom pa na njihovih strokovnihsestankih.Enterostomalna terapija je le dodatek k ostalemudelu, ki ga opravlja medicinska sestra ET. Zato siprav vse želimo, da bi imele za svoje delo primerenčas, prostor, pa seveda finančno tudi primernoovrednotenje, kar bi nam omogočilo še kvalitetnejšedelo s stomisti.NOVEMBER 1996 25
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Helena Kristina PericPoročilo o strokovnemizpopolnjevanju v ZDAVdrugi polovici avgusta sem odpotovala za dvatedna v ZDA, kjer sem obiskala kar nekajrazličnih krajev. Najprej sem se udeležila glob¬alne konference za edukatorje diabetikov, ki je potekalav Indianapollisu v zvezni državi Indiani od 18. do 21.avgusta, nato sem odpotovala v New Orleans,Louisianna, na konferenco Ameriške zveze edukatorjevza diabetike, ki je trajala od 22. do 25. avgusta. Ta obiskmi je omogočila svetovno znana farmacevtska firmaLilly, za kar sem ji globoko hvaležna.Drugi teden mojega bivanja v Ameriki sem vWichitti v Kansasu obiskovala šolo za ljudi z diabetesomin oddelek za diabetes v tamkajšnji bolnišnici. Moja gos¬titelja sta bila zakonca Guthrie, zdravnik diabetolog innjegova žena, medicinska sestra s specializacijo iz dia¬betesa, obenem pa tudi profesor in doktor vedenjskihznanosti, oba svetovno znani imeni na področju diabete¬sa in edukacije o diabetesu, avtorja mnogih knjig oomenjenih temah.Pa lepo po vrsti. Konference edukatorjev za dia¬betike v Indianapollisu se je udeležilo 82 predstavnikoviz 23 držav. Namen konference, ki je bila letos orga¬nizirana drugič, je, da se srečajo predvsem medicinskesestre, pa tudi drugi, ki se ukvarjajo z vzgojo diabetikov,(dietetiki, farmacevti), in izmenjajo izkušnje, mnenja,težave, rešitve. Obiskali smo sedež firme Lilly, siogledali proizvodnjo humanega insulina, se udeležilimnogih zanimivih predavanj in delavnic. Obiskali smotudi predstavništvo Boehringerja, ki je prav tako prispe¬valo k financiranju te konference, in si ogledali izdelavoreagentnih trakov za določanje glukoze v krvi. Ogledalismo si tudi center za informacije in nasvete v zvezi z nji¬hovo opremo, ki deluje 24 ur na dan in sprejme čez mili¬jon telefonskih klicev letno iz vsega sveta. Poleg tehdogodkov smo predstavniki držav predstavili tudi delona področju edukacije v lastnih državah, tako da semimela čast predstaviti poletne kolonije za otroke z juve-

Udeleženci konferencenilnim diabetesom, ki imajo pri nas že dolgo tradicijo,saj potekajo vsako poletje že 29 let. Kljub zelo zani¬mivim predavanjem pa so bili najbolj neprecenljivi oseb¬ni stiki, ki smo jih navezali, in dolgi pogovori, ki sorazkrili, da imamo klub različnim jezikom, rasam,navadam, zelo podobne izkušnje, interese, težave, in sku¬paj smo iskali ustrezne rešitve.Vsi udeleženci konference smo nato skupaj odpoto¬vali v New Orleans, kjer smo se najprej udeležili sim¬pozija o Humalogu, novem insulinu tovarne Lilly, kitakoj učinkuje in najbolj imitira krivuljo naravnegaizločanja insulina po obroku. Naslednjega dne se jezačela konferenca Ameriške zveze edukatorjev za dia¬betike (AADE), ki seje udeležilo več kot tri tisoč eduka¬torjev, razen naše skupine samih Američanov.Organizacija konference nas je zelo navdušila, saj jekljub velikemu številu udeležencev potekala brezkakršnihkoli zapletov. Zelo so nas navdušila timska pre¬davanja, kjer so zdravniki in medicinske sestre skupajpredstavili teme, z medicinskega in negovalnega stališča,in kjer se je jasno odražalo, kako pomembno je sodelo¬vanje obeh. Veliko smo izvedeli o najnovejših načinihedukacije in udeležili smo se delavnic, kjer smo lahkotudi praktično delovali. Organizatorji so nas tudi pre¬senetili s številnimi večernimi prireditvami, kjer smo bilipredvsem navdušeni nad tamkajšnjimi glasbeniki, sajNew Orleans slovi kot zibelka jazz in soul glasbe.Organizacija mojega potovanja je bila resnično brezhib¬na, skrbno načrtovana in vsi udeleženci so se strinjali, da
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Predstavnica Slovenije Helena Peric Bolnišnica Via Christi v Wichitti, Kansasše nikoli niso bili na tako dobro organiziranem dogodku.Zato se moram še enkrat zahvaliti firmi Lilly, ki mi niomogočila le strokovnega izpopolnjevanja, ampak tudito, da sem spoznala toliko čudovitih ljudi in novih pri¬jateljev.Kot sem omenila, sem naslednji teden bivanja vAmeriki preživela v Wichitti kot gost dr. Diane Guthriein dr. Richarda Guthrie in zopet sem imela priložnost, dasem spoznala izjemna človeka, katerih toplina, znanje inčlovečnost sta me nadvse prevzela. Oba sta posvetilaživljenje ljudem in načinom, kako jim pomagati, in vnasprotju z mnogimi Američani, ki ljubosumno skrivajosvoje znanje in ga prodajajo le za denar, sta pripravljenadeliti vse, kar vesta, s tistimi, ki to znanje želijo upora¬biti, da bi tako kot onadva pomagali ljudem z diabete¬som. Takšno filozofijo gojijo tudi v bolnišnici ViaChristi, kjer izvajajo njun program diabetične šole.Nesebično in ustrežljivo so mi ponudili svoje znanje,izkušnje, materiale. Navkljub toplini in dobrim odno¬som. ki jih je bilo čutiti v bolnišnici, pa me je, navajeninašega zdravstvenega sistema, kruti ameriški sistemvseeno prizadel. Zdravstveno osebje se mora neprestanopodrejati zavarovalnicam, ki za bolnike z novoodkritimdiabetesom ne dovoli več kot tridnevne hospitalizacije,pa četudi gre za otroka, krvni sladkor pa mora biti naj¬manj 27 mmol/1, da sploh dovolijo hospitalizacijo.Mnogi si ne morejo privoščiti humanih insulinov, z briz¬galkami za enkratno uporabo si dajejo insulin tudi večdni. To je le nekaj primerov in še bi lahko naštevala.

Sicer pa je šola za otroke in odrasle z diabetesom zelodobro organizirana. Traja od ponedeljka do petka 8 urdnevno, vodi pa jo tim, sestavljen iz medicinske sestre,dietetičarke, psihologinje in fizioterapevtke. Njihovnačin edukacije me je navdušil, saj jim je uspelo kljubresnim okoliščinam predstaviti teme z dobršno merohumorja, tako da je bila šola tudi zelo sproščajoča inzabavna. Uporabljali so zelo veliko raznih pripomočkov,lutke, knjige, diapozitive, videokasete, plastične modele.Ob primerjavi s šolo, ki jo organiziramo na Univerzitetnipediatrični kliniki za otroke z diabetesom in njihovestarše, menim, da končni izid edukacije ni prav ničslabši, morda celo boljši, saj se posvetimo otrokom instaršem individualno in prilagodimo program njihovimpotrebam, medtem ko je bila ta šola za večje skupine(obišče jo približno 20 ljudi tedensko). Vendar je tamdelo edukatorjem močno olajšano zaradi obilice pripo¬močkov, ki jih uporabljajo. Tako sem prinesla s sebojmnogo materialov in idej, kar bo, upam, edukatorjemdiabetikov tudi v naši deželi malce olajšalo nadvseodgovorno delo.Na koncu bi se še enkrat rada zahvalila vsem, ki soomogočili moje strokovno izpopolnjevanje: tovarni Lilly,zakoncema Guthrie, prof. dr. Cirilu Kržišniku, ki jenavezal z njima stike, da sta me sprejela, in ne nazadnjetudi VMS. Ivici Zupančič in celotnemu kolektivu višjihmedicinskih sester Pediatrične klinike, ki so bile sredipoletja zaradi mojega odhoda bolj obremenjene z delom.
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Mateja STARELETNI SESTANEKEVROPSKEGA ZDRUŽENJAŠTUDENTOV ZNO d 10. do 13. oktobra 1996 je potekal 28. redniletni sestanek Evropskega združenja študentovZN (European Nursing Študent Group - ENSG)v Essnu, Nemčija. Slovenijo so zastopale štiri študentkeZN in sicer: Natalija Lazar in Nataša Plohl iz Mariborater Barbara Rijavec in Mateja Stare iz Ljubljane. Našigostitelji so bili nemško združenje medicinskih sester(Deutcher Berufsverband fiir Pflegeberufe - DBfK).Poleg uradnega dela, kjer smo razpravljali predvsem, nakakšen način privabiti čimveč evropskih držav za skupnosodelovanje, so nam pripravili tudi ogled bolnišnice. Tabolnišnica je nekaj posebnega, ker je v lasti zavaroval¬nice in je specializirana za vse vrste zlomov. Imenuje seBerufsgenossenschaftliche Unfallklinik v Duisburg-Buchholzu blizu Dusseldorfa. Prvi vtisi so bili izredni,saj je šestnadstropna stavba, kjer je hospitalni del, zelovelika, vendar imajo samo 300 postelj in dovolj negoval¬nega osebja. Posebno skrb negovalno osebje posvečapara- in tetraplegikom in lahko se pohvalijo, da pacientinimajo dekubitisov, saj naredijo vse, kar je v njihovimoči, da jih preprečijo. Pacienti s poškodbo hrbtenicepreživijo v bolnišnici povprečno eno leto, kjer se zdravi¬jo in tudi rehabilitirajo, tako da so po odpustu pripravl¬jeni na nove življenjske razmere. Kot ena izmed mod¬ernejših bolnišnic imajo tudi helikoptersko bazo, kjer jehelikopter poleg prevoza poškodovanih pacientovnamenjen predvsem za čimprejšnjo medicinsko pomočzdravnika na kraju nesreče. Za konec bi se radi zahvalilivsem, ki so nam omogočili udeležbo na tem letnem ses¬tanku. Hvala.Udeleženke sestanka iz Slovenije pred vhodom vbolnišnico v Duisbure - Buchholzu.Skupna slika s pilotom in vodičko pred helikopter¬jem v helikopterski bazi bolnišnice.

Mateja STARESTROKOVNE IZMENJAVEŠTUDENTOVZDRAVSTVENE NEGES ekcija študentov ZN je letos že četrtič organiziralaprojekt izmenjav študentov ZN, ki smo ga poimen¬ovali International Študent Exchange Program -ISEP. Pogovorni jezik je bila angleščina, ki je bila zamarsikoga velika težava pri medsebojnom spo¬razumevanju. V mesecu juliju in avgustu smo imelirazpisanih 12 praks v treh slovenskih bolnišnicah, odkaterih smo jih realizirali 9 in sicer: v Kliničnem centruLjubljana so trije študenti opravljali delo na kliniki zainfekcijske bolezni in vročinska stanja, na kliniki zanevrokirurgijo, na ginekološki kliniki in v porodnišnici.Dve študentki sta delali na Onkološkem inštitutu in štirještudenti v Splošni bolnišnici v Mariboru na oddelku zaintenzivno terapijo, na oddelku za plastično in rekon-struktivno kirurgijo, na oddelku za hemodializo in napediatričnem oddelku.Poleg naših študentov je v poletnih mesecih naizmenjavah tudi veliko drugih tujih študentov iz podob¬nih študentskih organizacij, kot je naša. Za družabni pro¬gram teh študentov skrbimo t.i. receptorji, ki jim orga¬niziramo izlete po Sloveniji. Vsi so se jih radi udeležili.Da pa ne bi ostalo samo pri tem, da samo tuji študen¬ti prihajajo v Slovenijo, so italijanski študenti pripravilipodoben program izmenjav za naše študente, ki se bopričel januarja 1997.
Skupna slika s pilotom in vodičko pred helikopterjem vhelikopterski bazi bolnišniceM r=T<
¥ *.iV J
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••w.w.v.v.*.v.v.v.v.vSrečko TROJERPSIHIATRIJA -PSIHIATRIČNABOLNIŠNICAsihiatrična bolnišnica - je mar to vsa psihiatri¬ja? Se v bolnišnici odvija ves potek bolezni?Je bolezen prisotna samo v njej?Gotovo to ne drži.Bolezen se razvije pri bolniku. Torej je on prvi,ki naveže stik s psihiatrijo v upanju na odpravotežav, na izboljšanje, na ozdravitev.Nato svojci: žena, mož, oče, mati, otroci. Marniso tudi oni vključeni ali potegnjeni v psihiatrijo?Ali niso tudi oni del procesa zdravljenja bolezni zupanjem na izboljšanje, zmanjševanje težav,ozdravitev? Mar se zdravljenje začne brez njih alimimo njih?Kaj pa ostali? Znanci, sodelavci, prijatelji. Aliniso tudi oni del psihiatrije z razumevanjem bolnegain bolezni, nudenjem pomoči, sprejemanjem, ssoočenjem z boleznijo, s pomočjo bolnim reševatitežave, se vključevati v okolje, družbo, delo?Bolnišnica je inštitucija, kjer poteka največji delpsihiatrije v procesu zdravljenja bolezni. Tu je bol¬nik najbolj intenzivno obravnavan v okviru svojebolezni, tu se odvijajo postopki odkrivanja, zdrav¬ljenja, preprečevanja ponovnega nastanka terpostopki preprečevanja poslabšanja bolezni. Vendarso vsi ti postopki usmerjeni na bolnika in njegovobolezen le, dokler je oz. se zdravi v bolnišnici. Alise z odhodom iz bolnišnice vsi postopki psihiatrije vprocesu odkrivanja, zdravljenja bolezni terpreprečevanja poslabšanja ali ponovnega izbruhabolezni končajo?Nasprotno. Ta proces teče dalje. Po končanemzdravljenju je bolnik doma, med družino, med svoj¬

ci, prijatelji, znanci, sodelavci. In prav ti so nosilcipsihiatrije v domačem okolju s svojim razumevan¬jem ter sprejemanjem bolnika, sprejemanjem inrazumevanjem njegovih stisk, želja, težav, zvključevanjem bolnika v socialno okolje.Brez teh nosilcev psihiatrije izven bolnišnice bibili vsi postopki psihiatrije v bolnišnici neuspešnioz. nikoli zaključeni, to pa ni cilj psihiatrije kotznanosti.Zato lahko trdimo, da je psihiatrija kompleksenproces v zdravljenju duševnega bolnika, ki potekatako v bolnišnici kot v širšem socialnem okolju.Kakršnokoli drugačno razumevanje psihiatrije vodiv necelovito obravnavo tako bolnika kot bolezni ters tem k zmanjševanju uspešnosti zdravljenjaduševne bolezni.Vesna GoljaDEMENCA-STRAHALI IZZIV?Pravimo, da je spominska motnja bolezenstarejših. Toda s pozabljivostjo se srečujemtudi sama. Je to način življenja? Tak, da nasmisli ne dohajajo? V pogovorih se večkrat
Vsrečujemo s to temo. Kako bo v starosti? Ze sedaj

Vsmo tako pozabljivi! Ze misel na to, da se ti deliživljenja začnejo mešati ali izginjati, človeka obdajaz neprijetnim strahom. Pokonci nas držijo lepi spo¬mini, srečni dogodki, naenkrat pa se ta mozaik živ¬ljenja začne podirati. Prikazujejo se in ponavljajosamo deli že posnetega življenjskega filma. Začnešpostajati breme bližnjim. Posebno pa me te slutnjevečkrat obidejo, ker se vsakodnevno srečujem stakšnimi primeri. Obstaja rešitev? Si vzeti več časazase, si urediti misli, se skoncentrirati, se ne pre¬pustiti malodušju. Torej biti gospodar sebe.
NOVEMBER 1996 29



Mojca HribarPRIJETNI SPOMINIŽivljenje... Ta raznovrstni šopek različnih spominov, splet številnih dogodkov. Takih, manjlepih, ki bi jih radi kar najhitreje po-zabili ali pa vsaj skrili v podzavest, na drugi strani paprijetnih, ki jih ne moremo, pa tudi nočemo pozabiti.Takšnih in drugačnih dogodkov je pri delumedicinske sestre zelo veliko. Tega dela neopravljam prav dolgo, a že prvi teden, kosem nastopila delo v domu za ostarele in duševnomotene, sem spoznala, da sem tu našla tisto, karsem pričakovala, da sem tu našla smisel svojegaživljenja. Za debelimi in mrzlimi zidovi te ustanovese skriva toliko topline, veselja in razumevanja, kiizniči vso žalost, ki se kdaj pa kdaj prikrade vostarela srca. In prav zato sem tako rada medicinskasestra. “A sestra si!” večkrat slišim iz ust marsikoga,kot da bi bilo to nekaj ponižujočega. A nič ne de. Tiljudje se sploh ne zavedajo, kako lepo je delati zljudmi, ki potrebujejo pomoč. Še sanja se jim ne,kako so ti ljudje topli, dobri in preprosti. Kako sopolni ljubezni in hvaležni za vsako, še tako majhnopomoč, hvaležni tudi za topel nasmeh, ki nas oseb¬no nič ne stane, njim pa pomeni tako veliko, takoneprecenljivo veliko. To so drobne malenkosti, ki paprinašajo veliko sonca v moje življenje, v mojedelo. Prav zato sem ponosna, ker sem medicinskasestra in svoje delo opravljam z velikim veseljem,saj vem, da lahko tako zelo pomagam ljudem, ki mepotrebujejo. Mar ni to nekaj čudovitega. Pomagati.Temu samo z lepo besedo, drugemu mogoče stabletko, simpatična stara mama pa včasih pomagatudi meni, ko me nežno poboža po laseh, kot bibožala svojega otroka.

Velikokrat se motimo, ko mislimo, da vsem temljudem nič ne pomenimo. Pa ni tako. Radi nasimajo, pogrešajo nas, ko nas ni nekaj dni v službo,pozorni so na naše razpoloženje. Večkrat me karpresunejo z vprašanjem: “Ja, sestra, kaj pa je zvami, imate težave, kje je vaš nasmeh?” Kar obstr-mim. Ne morem verjeti. Ti ljudje vendar živijo znami. Ni jim vseeno za naše težave, z namisočustvujejo, z nami jočejo in se smejijo. Kakotople vezi so med nami! Mogoče se vam vse to zdineumno. A ni. Vse to so mogoče za vas nepomemb¬ne stvari, a imajo zelo veliko vrednost. To so dogod¬ki, ki me vsak dan spremljajo pri delu, ki mipolepšajo dan, kadarkoli se spomnim nanje. Ne,nikoli ne bi zamenjala svojega poklica, saj si nepredstavljam življenja brez vseh teh hvaležnih obra¬zov.Biti medicinska sestra je nekaj tako čudovitega.Nekdo, ki tega ni okusil, seveda ne razume in nikoline bo vedel, kako tople človeške vezi se prepletajomed medicinskimi sestrami in pomoči potrebnimiljudmi.Besedico hvala namenjam vsem, ki me razume¬jo in podpirajo pri delu, prav tako pa mi.oprostitevsi, ki sem vas kakorkoli užalila. Verjemite, teganisem naredila hote, a žal sem tudi jaz samo človek,s svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi.30 UTRIP



DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV LJUBLJANAVas vabi naStrokovno srečanjeki bo dne 15.11.1996 v Medijskih toplicah9.30 Uvodni govorJelka Mlakar, VMS9.45 Bolnikove praviceAlenka Krist, vms, prof. soc. ped.10.45 Varovanje zdravja posebnih družbenih skupin v SlovenijiJanez Strajnar, dipl. sociologOdmor11.45 Medicina odvisnosti
Vas. mag. Zdenka Čebašek - Tavnik, dr. med.12.15 Droge med nami

VMajda Skoberne, VMS, spec. psih. zdrav, nege12.45 Alkoholizem in medicinska sestraVida Tomšič, VMS, spec. psih. zdrav, nege13.15 Kajenje in miAndreja Peternelj, VMS Kotizacije ni.Vljudno vabljeni!Predsednica DMSZT Ljubljana:Jelka MlakarIz Ljubljane bo organiziran prevoz z avtobusom. Odhod s Kongresnega trga ob 7.30. Prijave sprejemagospa Irena Brunček, Kompas Holidays,tel.: 061/323496,11.1 L in 12.11.1996 (dva dni) do zasedenosti avtobusa.
DMSZT Ljubljana Vas vabi, da se nam pridružite:
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESEKCIJA PATRONAŽNIH MEDICINSKIH SESTERvabi naSTROKOVNO SREČANJE
ki bo v petek, 22.11.1996 v hotelu DIANA v Murski Soboti, s pričetkom ob 10. uriProgram:9.30- 10.00 Registracija udeležencev10.0010.30

Uvodni pozdrav, Pozdrav gostov, Kulturni programPredstavitev Patronažnih varstev ZD Murska Sobota,ZD Gornja Radgona, ZD Lendava in ZD LjutomerODMOR12.00

15.00

Okrogla miza s temo:MESTO IN VLOGA PATRONAŽNEGA VARSTVA V SISTEMUZDRAVSTVENEGA VARSTVA REPUBLIKE SLOVENIJEDANES IN JUTRI z udeleženci: dr. Drago Petrič - ZZZS, prim. dr. Tone Košir inCibic Darja, VMS, dipl. org. dela - Ministrstvo za zdravstvo R Slovenije,Kersnič Petra, VMS, prof. zdr. vzgoje in Brložnik Magda, VMS ZZN Slovenije,Geč Tatjana, VMS, dipl. org. dela in Skerbinek Ladi, VMS, prof. ped. - RSKZN,
Vpredstavnik Inštituta za varovanje zdravja R Slovenije, mag. Šušteršič Olga, VMS, dipl.org. dela - Visoka šola za zdravstvo Ljubljana, predstavnik ZD LjubljanaDISKUSIJA IN SPREJETJE ZAKLJUČKOVKOSILO IN ZAKLJUČEK SEMINARJAStrokovno srečanje se upošteva pri napredovanju.Kotizacija je 5.000 SIT za člane Zbornice, za nečlane pa 10.000 SIT, vplačate jo lahko na strokovnemsrečanju ali pa na žiro račun 50101-678-48641, sklic na številko 00-122-08, s pripisom “za sekcijopatronažnih medicinskih sester”. S seboj imejte članske izkaznice.Vljudno prosim, če probleme in vprašanja s področja patronažnega varstva, za katere želite, da jihosvetlimo in razrešimo na strokovnem srečanju, v pisni obliki posredujete do 15.11.1996 predsednicistrokovne sekcije na naslov: Brložnik Magda, ZD Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.Dodatne informacije na tel. 063/434-301 in 434-302, Brložnik Magda.V VOrganizacijski odbor: Brložnik Magda, Makovec Davorka, Bukvič Sanka, Mojič Brigita, Skrget

1Dragica, Ajlec Marta PRISRČNO VABLJENI!Predsednica sekcije: Brložnik Magda
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJEOFTALMOLOŠKA SEKCIJALjubljana, Vidovdanska 9Vabimo vas nastrokovni seminar in volilni občni zborOftalmološke sekcije,ki bo v petek, 22.11.1996 ob 9.30 v četrti predavalnici Kliničnega centra v Ljubljani, Zaloška 7.PROGRAM:9.0010.0010.15
10.45
11.00
11.30
12.0012.15
13.00

Registracija udeležencevOtvoritev seminarjaAmbliopija, etiologija, razdelitev in terapijaDragica Kosec, dr. med., spec. oftalmologVloga višje medicinske sestre pri zdravljenju ambliopijeDjurdja Sima, VMSStrabizem, etiologija, razdelitev in terapijaDragica Kosec, dr. med., spec. oftalmologVloga višje medicinske sestre pri zdravljenju strabizmaDjurdja Sima, VMSOdmorPoročilo o delu sekcije v obdobju 1992-1996Sonja Šinkovec, VMSIzvolitev novega izvršilnega odbora1. seja novega izvršilnega odbora strokovne sekcijeUdeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.Kotizacija za člane Zbornice znaša 5.000 SIT, za nečlane 10.000 SIT. Vplačate jo lahko pred pričetkomseminarja ali na žiro račun Zbornice: 50101-678-48641, obvezen sklic na številko 00 12213. Za upoko¬jence in študente kotizacije ni. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o plačani koti¬zaciji. !Vljudno vabljeniJPredsednica sekcije
VSonja Šinkovec Ir.
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESEKCIJA MEDICINSKIH SESTER - BABICVABIMO NASTROKOVNI SEMINARki bo dne 29.11.1996 ob 13. uri v hotelu Perla v Novi Gorici.Program:
13.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
14.00 NAGOVOR PREDSEDNICE SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER - BABIC
14.20 MATERINSKA ŠOLA - PSIHOPROFILAKSA PORODASilva Črnilogar, medicinska sestra - babica
15.15 DOJENJE - ZDRAV ZAČETEK ŽIVLJENJAdr. Katja Likar-Šoštarič
16.00 ODMOR
16.30 ULTRAZVOČNO ODKRIVANJE PLODOVIH ANOMALIJ

Vdr. Zvonko Šoštarič
17.20 DELO MEDICINSKE SESTRE - BABICE V DISPANZERJU ZA ŽENEIrena Jakoš, medicinska sestra - babica
18.00 OGLED VIPAVSKE KLETI IN VEČERJA V VIPAVSKI KLETIKotizacija za člane Zbornice znaša 5.000 SIT, za nečlane 10.000 SIT. Kotizacijo naj udeležencinakažejo na žiro račun Zbornice zdravstvene nege Slovenije št.: 50101-678-48641, obvezen sklic naštevilko 00 12204, ali znesek poravnajo eno uro pred pričetkom seminarja. Ob registraciji je potrebnačlanska izkaznica in potrdilo o plačani kotizaciji.

Lepo pozdravljeni!Predsednica sekcije
4medicinskih sester-bahicAlenka Zega

34 mip



ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV URGENTNE MEDICINEvabi naDVODNEVNI STROKOVNI SEMINAR INSREČANJE ČLANOV SEKCIJE
ki bo 21. in 22. novembra 1996 v hotelu AJDA v Moravskih toplicahČetrtek, 21. november 19968.00- 10.00 Registracija udeležencev10.00 Odprtje srečanjaSlavica Klančar, VMS, predsednica sekcijePozdrav predsednika SZUM-a, spec. ak. st. Andreja Bručana, dr. med., ter uvodnopredavanje “Smernice urgentne medicine Slovenije”10.30- 10.50 Organizacija službe v NMP ZD Murska Sobota - dr. Janoš Voroš10.50- 11.10 Organizacija urgentne službe in analiza stanja na kirurškem odd. bolnišnice MS -

Vdr. S. Kous11.10- 11.30 Organizacija urgentne službe na internističnem odd. bolnišnice MS - dr. A. Horvat11.30- 12.00 Kompartment sindrom - prof. dr. J. Prinčič, KC, Ljubljana12.00- 12.30 Odmor ob kavi
V12.30- 12.50 Življenjsko nevarne motnje srčnega ritma -spec. ak. st. Andrej Bručan, dr. med., KC, Ljubljana12.50- 13.10 Kako pomagati bolniku z bolečino v urgentni ambulanti -spec. akad. st. dr. M. Hribar Habinc, KC, Ljubljana13.10- 13.30 Urgentna stanja očesnih bolnikov - Pucelj Anka, VMS, spec. oftalmološke zdravstvenenege, KC, Ljubljana13.30- 15.00 Odmor15.00- 15.20 Urgentna pomoč življenjsko ogroženemu bolniku - narkomanu -dr. Marko Gričar, KC, Ljubljana15.20-15.40 Nega in pristop k akutnemu nevrološkemu bolniku -Mojca Prusnik, VMS15.40-16.10 Prvi pristop in pomoč ginekološki bolnici - Vida Andrič, SMS16.10- 16.30 Vloga medicinske sestre pri organizaciji dela mobilne bolnice,Melanija Plančak, VMS, dipl. org. dela16.30- 17.00 Odmor ob kavi17.00- 18.00 Predstavitev najpogostejših negovalnih problemov v urgentni interni medicini- Slavica Klančar, VMS, KC, Ljubljana
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20.30
Osnutki dokumentacije ZN v urgentni dejavnosti,Tita Sekavčnik, VMS, pred. Visoke šole za zdravstvo, LjubljanaSkupna večerja s plesomPetek, 22. november 19969.00-9.20 Poškodbe otrok in vloga medicinske sestre pri poškodovanem otroku -Irena Peneš, VMS, KC, Ljubljana9.20-9.40 Konzervativno zdravljenje poškodb lokomotornega aparata - dr. S. Grapar9.40-10.00 Imobilizacija z mavcem, klasični način - Ivo Kovačič, ZT, KC, Ljubljana10.00- 10.30 Uporaba sodobnih materialov za imobilizacijo poškodovancev - Sintetični mavci -Miha Okrožnik, ZT, KC, LjubljanaOrtoze - Milan Roba, ZT, KC, LjubljanaOdmor ob kavi10.3010.45-12.30 Praktični prikaz mavčenja in uporaba sodobnih pripomočkov v urgentni travmatologijiučna delavnica12.30-13.00 Sestanek članov sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov urgentne medicineSlovenijeAnketa - D. Štromajer, VMS; B. Anžur, VMS.Obisk in ogled bolnišnice Murska SobotaPo želji izlet v Bogojino in ogled značilne pokrajine ter obisk mlina na Muri.13.0015.00Obvestila:Kotizacija za člane Zbornice ZN je 10.000 SIT, za nečlane 20.000 SIT, ki jo je možno vplačati na žiroračun ZZNS: 50101-678-48641, sklic na št. 00 12228 z obveznim pripisom “Za sekcijo medicinskihsester in zdravstvenih tehnikov v urgentni medicini” ali pa pred pričetkom seminarja.Rezervacija prenočišča: Hotel Ajda - tel. 069/48-106.

VDodatne informacije po telefonu: Slavica Klančar, VMS: 061/323-991, ali Draga Štromajer, VMS:061/323-160.Organizacijski odbor:
VDraga Štromajer, Mojca Homar, Vojko Anderle, Erna SrešProgramski odbor:Slavica Klančar, Melanija Plančak, Maruša Brvar, Vida Andric, Miha Okrožnik, Majda Cotič

VLJUDNO VABLJENI!Predsednica sekcijeSlavica Klančar, vms.
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SPOŠNE MEDICINEVABI NA STROKOVNO SREČANJESLADKORNI BOLNIKIN ZDRAVSTVENA NEGA
KRAJ: MARIBOR, IZUM - INŠTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, Prešernova 17, dne 29.11.1996PRIČETEK: Ob 9.00PROGRAM1. GENETIKA IN PATOFIZIOLOGIJA SLADKORNE BOLEZNI - Martin MEDVED, dr. med.2. TERAPIJA SLADKORNE BOLEZNI - prim. Jure ŠUBIC, dr. med.3. DIETETSKO ŽIVLJENJSKI REŽIM SLADKORNEGA BOLNIKA - Marija ŠKAFAR, VMSODMOR4. PERORALNA TERAPIJA - TABLETE - Andrej ZAVRATNIK, dr. med.5. INSULINSKA TERAPIJA - asist. Miro ČOKOLIČ, dr. med.6. SEZNANITEV S PRIPOMOČKI ZA APLIKACIJO INSULINA IN S PRIPOMOČKI ZAMERJENJE SLADKORJA V KRVI - Biba KODBA, MSODMOR7. KRONIČNI ZAPLETI SLADKORNE BOLEZNI - Dušanka HAJDINJAK, dr. med.8. DIABETIČNO STOPALO - Matej ZAVRŠNIK, dr. med.9. NEGA NOG PRI SLADKORNEM BOLNIKU - Marija ŠKAFAR, VMS10. OBRAVNAVA SLADKORNEGA BOLNIKA V AMBULANTI SPLOŠNE MEDICINE - VLOGAZDRAVNIKA IN MEDICINSKE SESTRE - Franc BOŽIČEK, dr. med., Vesna BOŽIČEK, VMS.OB 15.00 URI VOLILNA SKUPŠČINAOB 15.30 URI ZAKLJUČEK STROKOVNEGA SREČANJAStrokovno izpopolnjevanje se upošteva pri napredovanju.Kotizacija je 5.000 SIT za člane Zbornice, za nečlane 10.000 SIT in jo lahko vplačate na strokovnemizpopolnjevanju ali na žiro račun 50101-678-48641 s pripisom: “ZA SEKCIJO SPLOŠNE MEDI¬CINE”. Vljudno vabljeni z lepim pozdravom.Predsednica sekcijeMarta FALEŽ
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OK;.;:«*:*!MvIvMvIv!ššiigj" Zbornica zdravstvene nege SlovenijeSekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanjuIZZIV MLADOSTISekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju vabi na seminar, ki bo 13.12.1996Vv Domu starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1.Program strokovnega srečanja:9.00 Registracija udeležencev10.00 Ni lahko odrasti (psihodinamsko razmišljanje o adolescenci),Mateja Vodnik, VMS, prof. socialne pedagogike11.00 Vloga svetovalne delavke na srednji šoli,Jožica Kapš, prof. defektologije11.45 Ogled Doma starejših občanov Novo mesto z delovno enoto:Varstveno delovni center13.0014.00
16.00
17.00

KosiloKako pomagati mladim pri njihovem vrednostnem razvoju,mag. Jana Kalin, pedagoginjaVzgojna ura,Monika Ažman, VMSZaključek srečanjaObvestilo: Seminar šteje v strokovno izobraževanje. Kotizacija znaša 5.000 SIT za člane Zbornicezdravstvene nege Slovenije in 10.000 SIT za nečlane. Plačate jo lahko na žiro račun št. 50101-678-48641, sklicna št. 00 122 10, ali pred začetkom seminarja. S seboj prinesite potrdilo in člansko izkazniVco. Prijavo za seminar pošljite do 25.11.1996 na naslov: Jožica Novak, Šolski center Novo mesto,Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto.Dodatne informacije: Jožica Novak, Ljubica Glucks, tel.: 068/326-207.Predsednica sekcije:Jožica NovakPrijavnica za seminar
Ime in priimek
Zaposlen(a), naslov
V , dne Podpis:
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Zbornica zdravstvene nege SlovenijeSekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v Socialnih zavodih vabi naPRVO STROKOVNO SREČANJE IN USTANOVNI OBČNI ZBOR06 .12.1996 v sejno sobo E3 CANKARJEVEGA DOMAProgram strokovnega srečanja:8.30-9.30 Registracija udeležencev9.30- 10.30 Odprtje srečanja in pozdravni govor predsednice Iniciativnega odborage. Milene Križaj, VMS, Pozdravi gostov, Kulturno zabavni program10.30- 11.00 ANALIZA IN OCENA DOSEDANJIH AKTIVNOSTI MEDICINSKIH SESTERNA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE VAROVANCEV VSOCIALNIH ZAVODIH IN VIZIJA ZA NAPREJMilena Križaj, VMS - vodja zdr. nege in oskrbe - DSO Šiška11.00- 11.45 NALOGE MEDICINSKE SESTRE V GERONTOLOŠKI IN GERIATRIČNIZDRAVSTVENI NEGIMajda Šlajmer - Japelj, VMS, dipl. sociolog - Kolaborativni center SZO11.45-12.00 ODMOR12.00- 12.30 ZDRAVSTVENA NEGA STAROSTNIKAMarija Švajncer, VMS, dipl. org. dela - direktor Doma upokojencev Maribor12.30- 13.00 KAJ RAZUMEMO POD POJMOM NEGA V “DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE”Marija Miladinovič, VMS, dipl. org. dela - direktor Doma upokojencev Moste-Polje13.00- 13.15 PREGLED ORGANIZACIJE DELA V SOCIALNIH ZAVODIH - ANKETA IZDIPLOMSKE NALOGEPetra Kersnič, prof. zdravstvene vzgoje - generalna sekretarka ZZNS13.15-13.30 RAZPRAVA13.30- 14.30 POGOSTITEV14.30- 15.00 USTANOVNI OBČNI ZBOR, IZVOLITEV IN POTRDITEV ČLANOVIZVRŠILNEGA ODBORAOBVESTILA: Seminar šteje v strokovno izobraževanje. Kotizacija za člane ZZNS znaša 5.000 SIT, za nečlane10.000 SIT. Plačate jo lahko na žiro račun ZZNS: 50101-678-48641, sklic na štev.: 00 12230, s pripisom “sekcijav Socialnih zavodih”, ali pa znesek poravnate pred pričetkom seminarja. Ob registraciji potrebujemo članskoizkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji. Dodatne informacije in pisne prijave sprejema do 28.11.1996: MilenaKrižaj, DSO Šiška, Kunaverjeva 15,1000 Ljubljana, tel.: 061/573-319.PRISRČNO VABLJENI!Predsednica iniciativnega odbora: Milena Križaj, VMSOrganizacijski odbor srečanja:Milena Križaj, VMS, Meta Tavčar, VMS, Tatjana Ribič, VMS, dipl. org. dela, Vida Lukač, VMS
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'•*•*•*•*•*•*•*•"•"•*•*•*•*•*•*•"• *•*•*•*•*•*•* •*•*•*•*•'•*•*•*•*•"•*•*«ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOVV DERMATOVENEROLOGIJI vabi na3. STROKOVNO SREČANJE6. DECEMBRA 1996 - “LEK” Ljubljana, Verovškova 57 - Velika sejna dvoranaPROGRAM9.00-10.0010.00

12.0013.00

Registracija udeležencev
VPozdravni nagovor Ivanke Pupis Škapin - predsednice sekcijeEpidemiologija spolno prenosljivih bolezni v SlovenijiPrim. mag. Marko Potočnik, dr. med., dr. stom.Virusne spolno prenosljive bolezni - Mirjam Rogi Butina, dr. med.Sifdis - včeraj in danes - Prim. mag. Marko Potočnik, dr. med., dr. stom.Vloga nadzorne med. sestre na oddelku dermatoloških ambulant - Milena Lesar, VMSDelo medicinske sestre v Dispanzerju za spolno prenosljive bolezniMarija Šimenc, VMSMožnosti varovanja bolnikovih podatkov - mag. Ciril VeganODMORGenitalne okužbe z virusi Herpes simplex - asist. Milena Kristan, dr. med.Posebnosti zdravstvene nege hospitaliziranega bolnika s spolno prenosljivo boleznijoMartina Zupančič, VMS, Ivanka Pupis Škapin, VMSZdravstvena nega HIV pozitivnega bolnika - Vera Grbec, VMSSpolno prenosljive bolezni s socialnega in psihološkega vidikaMarija Vegan, VMS, dipl. psih.Delo medicinske sestre v dermatološki ambulanti SB Slovenj Gradec- Petra Šinkovec, VMS14.3015.00 Razpravljanje in zaključkiSestanek IO sekcijeKotizacija za člane ZZNS 5.000 SIT, za nečlane 10.000 SIT. Vplačila na žiro račun ZZNS 50101-678-48641, sklic na številko 00-12227, s pripisom “za Dermatološko sekcijo”. Kotizacijo lahko poravnatetudi ob registraciji, pri kateri potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o vplačani kotizaciji. Prijavite senajkasneje do 30. novembra.Dodatna pojasnila: Meta Tošič, VMS, Dermatovenerološka klinika LjubljanaTel.: 061/312-559, Faks: 061/312-559VLJUDNO VABLJENI!

VPredsednica sekcije: Ivanka Pupis Škapin
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SREČANJA V TUJINI
RESEARCH-BASED

International Conference16-19 February, 1997Jyvaskyla, Finland

It is my great pleasure and honor to invite nursingprofessionals: practitioners, educators, directors. researchers,and nursing students from ali over the world to participate inthe Research-based Nursing Practice Conference to be heldin Februar/ 1997 in the beautiful city of jyvaskyta, Finland.
This event is a joint venture of three institutes of Nursing inthree different countries; Great Britain, the USA and Finland.
The key topič of the Conference is Nursing Practice. Westrongly believe that nursing can greatiy develop throughconducting research and through applying research in actualpractice. One of the most important processing skills innursing and in its education is critica! thinking. For this reason,we have chosen critical thinking as one of our mainconference themes.
The conference wil! offer us excellent opportunities forexchanging ideas with colieagues from around the worid. Inaddition, you will get a chance to experience the beautifulwhite winter of Finland, with skiing, skating and other exoticactivities typical of this Nordic country. We wili do ourutmost to make your visit exciting. professionally rewardingand pleasant.
We look forvvard to welcoming you in Jyvaskyla in February1997.

Inkeri PappJyvaskyla PolytechnicDirector of the School of Social and Health ČarePresident of the Conference
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Operil* Operil* Plokalni rinolitik za odrasle in otroke
SESTAVA: V kapljicah Operil je po 0,5 mg oksimetazolinijevega klorida v 1 ml raztopine(0,05%). V kapljicah Operil P je po 0,25 mg oksimetazolinijevega klorida v 1 ml raztopine(0,025%). DELOVANJE: Oksimetazolin je simpatikomimetik, ki se uporablja kot nazalnidekongestiv. Zaradi skrčenja arteriol -zmanjšuje nabreklost nosne sluznice in sekrecijo. Lajšadihanje skozi nos in blaži spremljajoče znake nahoda. Delovati začne že po 15 minutah,njegov učinek traja 6 do 8 ur. INDIKACIJE: Akutni nahod pri prehladu, vnetje obnosnihvotlin, katar evstahijeve cevi, seneni nahod in nahod zaradi drugih alergij zgornjih dihalnihpoti KONTRAINDIKACIJE: Znana preobčutljivost za oksimetazolinijev klorid, suho vnetjenosne sluznice. PREVIDNOSTNI UKREPI: Zdravila naj ne uporabljajo nosečnice, bolniki skronično srčno insuficienco, hipertenzijo, hipertireozo in sladkorno boleznijo, prav tako neotroci do prvega leta starosti STRANSKI UČINKI: V predpisanih dozah bolniki Operil inOperil P dobro prenašajo. Včasih se prehodno lahko pojavijo suhost in pekoč občutek vnosu, suha usta in žrelo, kihanje. Zelo redko se lahko pojavijo sistemski simpatomimetskistranski učinki kot hipertenzija, živčnost, slabost, vrtoglavica, glavobol, nespečnost,palpitacija Pri predolgi uporabi zdravila se lahko pojavi reaktivna hiperemija nosne sluznice.DOZIRANJE IN UPORABA: Odrasli in šolski otroci: 1 do 2 kapljici Operila kanemo v vsakonosnico dvakrat do trikrat na dan. Otroci od 1 do 7 let: 1 do 2 kapljici Operila P kanemo vvsako nosnico dvakrat do trikrat na dan. Za samozdravljenje lahko uporabljamo Operil inOperil P le v predpisanih dozah in ne dlje kot tri dni. Če se stanje ne izboljša, seposvetujemo z zdravnikom. Po presoji lahko zdravnik predpiše daljše zdravljenje. HRAMBA:Zdravilo hranimo pri temperaturi do 25°C. UPORABNOST: Označena na opremi.
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