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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 bolečinahsinergistično delovanje učinkovin v manjših dozahzagotavlja dober analgetični učinek

• manjša doza posamezne učinkovine znuinjšuje stranskeučinkeSkrajšano navodiloDoziranje in način uporabe: Odrasli lahko vzamejo I do 2 tableti največ trikratna dan. Otrokom od 6. leta dalje lahko dajemo 1/2 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 v prvih treh mesecih inzadnjih šestih tednih nosečnosti zdravilo jemljejo samo po priporočilu zdravnika. Meddojenjem jemanje zdravih odsvetujemo. Stranski učinki: Pri priporočenih odmerkihso redki. Oprema: V škatlici je 10 tablet. Način izdajanja: Zdravih je na voljo tudibrez zdravniškega recepta.1 tableta vsebuje:250 mg paracetamola150 mg propifenazona50 mg kofeinaPodrobnejše informacije so na voljo pri proizvajalcu.
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Srečni trenutki v poklicnem življenju Ladi Skerbinek - VMS, prof. ped.,Psihiatrična klinika Ljubljana
Delo Zbornice v februarju Petra Kersnič - ZZNSPosodobitev strokovno teoretičnih predmetov in praktičnega pouka v srednjihzdravstvenih šolali v programu zdravstveni tehnik Roža Meglič - ZZNS
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizacijiNevenka Brolih - Sekcija medicinskih sestre in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji
Tiskovna konferenca na Ministrstvu za zdravstvo 4. 3.1996povzela Veronika Pretnar Kunstek - ZZNS
Strokovno srečanje patronažnih medicinskih sester v LipiciMagda Brložnik - Sekcija patronažnih medicinskih sesterPoročilo z občnega zbora Sekcije študentov zdravstvene nege Slovenije,21. 2.1996 Tomaž Pirih - Sekcija študentov zdravstvene nege SlovenijeSnoozlen - drugačen svet Tomaž. PirihDobro je biti pomemben, pomembneje je biti dober Petra Kersnič - ZZNSvUtrinek s srečanja v Belfastu Majda Šlajmer Japelj - Kolaborativni center SZOza primarno zdravstveno nego
Dosedanje večletne izkušnje strokovnega programa Nevropsihiatrične sekcijev Portorožu Marija Mrak - Nevropsihiatrična sekcija
Cilji oblikujejo sistem zdravstvene negeMarija Bohinc - Visoka šola za zdravstvo, LjubljanaSlovenec daroval kostni mozeg za zdravljenje bolnika v KalifornijiMaja Černčič - Ljubljana

vDiplomantke zdravstvene vzgoje Olga Šušteršič - Visoka šola za zdravstvo
Se spomniš, ko sem te vprašala, če si služkinja? Milena Dešman - VelenjeManjkajoče (za)upanje Marjeta Rupar - Srednja zdravstvena šola, LjubljanaBiti star - kje in kako Jerica Penko - Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

Nadarjeni ljudje - ribese vesele pisano svetlečihšopkov iz nežno modre,nežno vijoličaste in nežnorožnate barve ter heliotropa.
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Ladi SKERBINEKSREČNI TRENUTKI VPOKLICNEMŽIVLJENJU
Petek, 16. februar, je bil za strokopsihiatrične zdravstvene nege Psihiatričneklinike v Ljubljani zelo pomemben dan.Medicinska sestra, profesorica defektologije,Irma Antončič je za svoje diplomsko delodobila Prešernovo nagrado Pedagoške fakul¬tete v Ljubljani.Medicinska sestra Irma Antončič je diplomi¬rala 1995 na Pedagoški fakulteti z nalogoz naslovom: »Kvaliteta psihiatričnezdravstvene nege v R Sloveniji«.Naloga je razdeljena v 6 poglavij. Iz priloženegaseznama literature in vsebine naloge je razvidno, dase kolegica Irma z problematiko zdravstvene negeukvarja že vrsto let.V teoretičnem delu je podrobno opisala inprimerjala različne teorije zdravstvene nege inpokazala, da dobro pozna področja zdravstvenenege tako doma kot v tujini. Poudarja, da sta zdrav¬ljenje in zdravstvena nega duševno bolnih osebvedno odvisna od odnosa obstoječe družbe do tehbolnikov in da je razvoj psihiatrije kot strokeoblikoval delo medicinske sestre in njeno sedanjemesto v procesu zdravljenja duševnih bolnikov.V eksperimentalnem delu naloge je z anonim¬nim vprašalnikom za medicinske sestre in bolnike

preverjala, s pomočjo metode akcijskega razisko¬vanja. kvaliteto dela v psihiatričnih bolnišnicah.

Irma Antončič
Vsebino vprašalnika je predlagala Svetovnazdravstvena organizacija. Svoje rezultate je IrmaAntončič primerjala z rezultati raziskav, ki so joopravili na predlog Svetovne zdravstvene organi-vzacije v Angliji, Italiji, Portugalski, Rusiji, Španijiin Kitajski. Ugotovila je, da vrednosti odgovorovbolnikov v njeni raziskavi v primerjavi z vrednostmiSvetovne organizacije dosegajo stopnjo kvalitete»zelo dobro«, vrednosti odgovorov medicinskih ses¬ter pa »dobro«. To pa so rezultati, ki jih Svetovnazdravstvena organizacija uvršča najvišje.Predlagana naloga je v današnjem času, korazpravljamo o ustreznosti oziroma neustreznostidela v psihiatričnih bolnišnicah, zelo aktualna in jeresen prispevek k teoriji tako defektološke znanostiin njeni praksi kot znanosti zdravstvene nege.
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^ Petra KERSNIČDELO ZBORNICEV FEBRUARJU
Ko sem zbirala dogodke in pisala poročilo odelu za mesec februar, me je preveval nekčuden občutek, zavedajoč se, da pišem omesecu, ki se bo ponovil čez 4 leta.

7.2.1996je zasedala skupina, ki je pripravila predlogOrganizacije službe zdravstvene nege. Opravila jezadnje popravke besedila in predlog je bil posre¬dovan Ministrstvu za zdravstvo.
2.2. in 3.2.1996se je odvijal na Inštitutu za rehabilitacijo invali¬dov v Ljubljani 1. seminar o prostovoljnem delu, kigaje organizirala Slovenska Fondacija v sodelovan¬ju z uradom SZO. Zapis dela in vtisov je pripravilaPetra Kersnič.
5.2. in 26.2.1996je zasedala delovna skupina Zbornice inRKSZN za Razmejitev zdravstvene nege in podveletnem delu pripravila in sestavila osnutek pred¬loga.
6.2. in 7.2.1996sta se Strokovnega posveta učiteljev Srednjihzdravstvenih šol, ki je bil na Bledu, udeležili NanaDomajnko in Roža Meglič. Poročilo o udeležbi jepripravila Roža Meglič, predsednica komisije zaizobraževanje pri Zbornici zdravstvene nege.

7.2.1996se je seje Odbora za zdravstvo pri Državnemzboru R Slovenije udeležila Petra Kersnič. Na ses¬tanku je bil predstavljen nov minister za delo dr.Tone Rop. Razprava o strategiji zdravstvenegavarstva R Slovenije je bila prestavljena na naslednjosejo odbora.
15.2.1996 je imela konstitucijski sestanekkomisija za uporabo sklada za izobraževanje, ki joje imenovalo predsedstvo 13.12.1995. Za predsedni¬co je bila izvoljena Marta Falež.
21.2. in 28.2.1996je zasedal Upravni odbor Zbornice.
29.2.1996je bila seja Foruma za pravice otrok v bolnišnici,ki mu predseduje predsednik komisije pri Zvezi pri¬jateljev Slovenije prof. dr. Pavle Kornhauser. Seje seje udeležila Petra Kersnič kot predstavnicaZbornice.6 ump
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Roža MEGLIČPosodobitev strokovnoteoretičnih predmetovin praktičnega pouka vsrednjih zdravstvenihšolah v programuzdravstveni tehnik6. in 7. februarja je potekal na Bledu strokovniposvet učiteljev srednjih zdravstvenih šol znamenom posodobitve teoretičnih vsebin inpraktičnega pouka v programu zdravstveni tehnik.Posveta so se udeležili tudi predstavnikiRepubliškega sveta za poklicno izobraževanje, pred¬stavnik Visoke šole za zdravstvo, člani Zbornicezdravstvene nege Slovenije in člani Razširjenegastrokovnega kolegija zdravstvene nege.Posvet je odprla gospa Jelka Drobne s CentraRS za poklicno izobraževanje.Sledil je kulturni program, ki so ga izvedli dijakiSrednje zdravstvene šole z Jesenic.Predsednica Zbornice zdravstvene nege, gospaNana Domajnko, je pozdravila udeležence in pozi¬tivno ocenila skupno prizadevanje strokezdravstvene nege, Zbornice zdravstvene nege inMinistrstva za šolstvo pri posodabljanju programaizobraževanja za zdravstvenega tehnika. Poudarilaje, daje pri prenavljanju programa potrebnoupoštevati razmejitev zdravstvene nege, ki jopripravljata Razširjeni strokovni kolegij zdravstvenenege, in Zbornica zdravstvene nege Slovenije, izkaterega bodo izhajala dela in naloge zdravstvenegatehnika, na katerih mora temeljiti programizobraževanja zdravstvenega tehnika.

Rezultati posveta pa bodo tudi ena izmed osnovza delo komisiji, ki bo pripravljala program.O preobrazbi sistema poklicnega in strokovnegaizobraževanja v Sloveniji je poročal gospod BoštjanZgonc z Urada za šolstvo. Poudaril je, da morajobiti predlogi za prenovo programov izdelani dodecembra 1997, prav tako mora biti pripravljenanomenklatura poklicev, ki jo predlagajo pristojnaministrstva in pristojne zbornice.Učitelje je pozdravila tudi predsednica Sekcijeza vzgojo in izobraževanje pri Zbornici zdravstvenenege, gospa Jožica Novak.V dopoldanskem času so bila v programvključena krajša predavanja z naslednjimi naslovi:- Proces zdravstvene nege - gospa SlavicaJanžekovič;- Negovalne diagnoze - gospa Aleksandra Naka;- Komunikacija v zdravstveni negi - gospa Ladi
vSkerbinek;Popoldan in naslednji dan se je delo nadaljevalopo skupinah. Skupine so obravnavale vsebine izposameznih predmetov, predpisanih v učnemnačrtu.Ker je ena izmed nalog Zbornice zdravstvenenege izobraževanje na področju zdravstvene nege,smo se člani Komisije za izobraževanje inRazširjenega strokovnega kolegija zdravstvene negeaktivno vključili v posodabljanje učnega programaza zdravstvenega tehnika.Ponovno je bil poudarjen sistem izobraževanjana področju zdravstvene nege v luči nove zakonoda¬je. Potrdili smo usmeritve razvoja zdravstvene negev Sloveniji, ki jih je pripravil in sprejel Razširjenistrokovni kolegij za zdravstveno nego, in iz katerihje razvidno, da ne bo višješolskega izobraževanja vokviru srednjih zdravstvenih šol.
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^ Nevenka BROLIHJESENI 1994 JE BILAUSTANOVLJENASEKCIJAMEDICINSKIH SESTERIN ZDRAVSTVENIHTEHNIKOVV STERILIZACIJIKo so se gradile nove bolnišnice, so se zaradipotreb projektirale tudi sterilizacije. Delo seje vedno bolj centra-liziralo in postopomapostajalo je vedno bolj zahtevno. Tako so vzadnjih letih tudi v zdravstvenih domovihugotovili, da potrebujejo centralno steril¬izacijo.Zaposleni zdravstveni tehniki v sterilizacijiniso imeli pravih navodil niti primerne litera¬ture, da bi organizirali delo v sterilizaciji. Todelo je potekalo po načelu iznajdljivosti in spretnos¬ti posameznikov.Vse to je bilo dovolj tehten vzrok, da smo sepovezali v združenje v okviru Zbornice zdravstvenenege Slovenije.Leta 1994 smo ustanovili Sekcijo medicinskihsester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji.Povezujejo nas podobni interesi in podobni proble¬mi, ki jih srečujemo ob našem delu.

Naloga in cilj Sekcije je, da se delo na tempodročju poenoti, da se sprejmejo podobni oz. enakinormativi za vse slovenske zdravstvene ustanove,vključno z Domovi starejših občanov.

Eva Verstovšek, predsednica sekcijeNaš cilj je tudi doseči in dokazati, da je delo vsterilizaciji zelo natančno in zahtevno, zaposlenimorajo biti usposobljeni za svoje delo in sposobnito delo tudi opravljati. Delo je zelo zahtevno, zatotaka delovna mesta niso primerno za vse odvečne,zaposlene z zdravstvenimi omejitvami, ki nisosposobni za delo na bolnišničnih oddelkih.Do sedaj je imela Sekcija že dve srečanji, tretjesrečanje pa pripravljamo v spomladanskem času vletu 1996. Predsednica sekcije, ga. Eva Verstovšek,si s sodelavci v razširjenem odboru prizadeva začim boljše povezovanje vseh zaposlenih v steri¬lizaciji.Trud se je do sedaj že bogato obrestoval, saj jezanimanje za delo sekcije veliko in z več kot polnoudeležbo na strokovnih srečanjih dokazujemo, kakopomembno je tako strokovno združenje.8 mip
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TISKOVNAKONFERENCANA MINISTRSTVUZA ZDRAVSTVO4 . 3 . 1996Na tiskovni konferenci Ministrstva za zdravstvo Republike Slovenije, ki je bila dne 4. 3.1996, je poslanka državnega zbora dr. Mateja Kožuh Novak predstavila šestčlansko dele¬gacijo Evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije, ki se ukvarja s promocijozdravja. Vodi jo dr. Erio Ziglio.S lovenija je bila izbrana kot modelna država,kjer naj bi organizacijam v zdravstvenem sis¬temu pomagali v prizadevanju za spodbujanjein ohranjanje zdravja. Gre za prvi tak projekt vEvropi. Skupina strokovnjakov se bo mudila naobisku teden dni. V pogovore bodo vključevali tudipredstavnike drugih delovnih področij (Ministrstvoza gospodarstvo, šolstvo itd.), kajti odgovornosti zazdravje ne more nositi le Ministrstvo za zdravstvo.Vodja delegacije dr. Erio Ziglio je poudaril, daima tudi državni zbor pomembno vlogo priodločanju o prednostnih nalogah v prizadevanju za

ohranjevanje zdravja kot glavnega vira za družbeniin gospodarski razvoj države.V drugem delu tiskovne konference pa je dr.Božidar Voljč, minister za zdravstvo, razložil prisot¬nim novinarjem, kako potekajo pogajanja s sindikatis področja zdravstva, ki zahtevajo spremembopanožne in poklicne kolektivne pogodbe.Ministrstvo za zdravstvo je predložilo svoja stališčado zahtev sindikalnih pogajalnih skupin.Ministrstvo je že večkrat poudarilo, da so plačev zdravstvu prenizke in sicer ne samo za zdravnike,temveč tudi za vse druge zdravstvene delavce, kiprevzemajo odgovornost za uspeh zdravljenja.
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Magda BRLOŽNIKSTROKOVNOSREČANJEPATRONAŽNIHMEDICINSKIH SESTERV LIPICIPo 2 letih smo se na seji 10 strokovne sekcijeodločili, da bo zadnje strokovno srečanje vletu 1995 v Lipici in bo trajalo 2 dni. Zaradiorganizacijskih sprememb in odsotnosti pre¬davateljev se je datum srečanja iz predvi¬denega oktobra prestavil na mesec decem¬ber. Tako je bilo srečanje 7. in 8.12.1995 vhotelu Maestozo v Lipici. Tema srečanja jeostala nespremenjena in sicer »Nega umira¬jočega varovanca - bolnika na domu«.Naše gostiteljice so bile patronažne medi¬cinske sestre iz Zdravstvenega domaSežana. Takšne, kot so na svojih delovnihmestih ob svojih varovancih in njihovih družinah, sose izkazale tudi pri organizaciji srečanja, saj soposkrbele za vse spremljajoče aktivnosti in pa začudovito vzdušje in nemoten potek srečanja.Zagodlo pa nam jo je vreme, saj smo se ravnozjutraj, 7. decembra skoraj po celi Sloveniji pre¬budili pod globoko snežno odejo. Prav ta sneg jeonemogočil marsikateri patronažni medicinski sestriudeležbo na srečanju. Tako smo pogrešalipatronažne medicinske sestre iz Prekmurja,Dolenjske in Bele Krajine, Koroške in še od kod. Seje pa srečanja udeležilo kar nekaj patronažnih medi¬

cinskih sester iz Primorske in pa seveda kolegice,medicinske sestre iz Zdravstvenega doma Sežana.Po krajši zamudi je stekel uvodni del srečanja.Pozdravila nas je direktorica Zdravstvenega domaSežana ga. Milena Pegan Fabjan, župan mestaSežana ga. Benjamin Jogan in predsednica Društvamedicinskih sester Sežana ga. Anica Prelc. Vsi trijeso izrazili zadovoljstvo, da smo se odločili prireditistrokovno srečanje pri njih in nam zaželeli uspešnodelo. Sledil je kulturni program, ki so ga pripraviliučenci Osnovne šole iz Divače.Temu prijetnemu uvodnemu delu je sledilstrokovni del srečanja, ki ga je začela ga. AnicaPrelc, vodja Patronažne službe v ZD Sežana.Predstavila nam je svoje delovno področje, svojesodelavke, delovne prostore in teren, ki ga pokriva¬jo. Osvetlila nam je posebnosti kraškega sveta inljudi, ki žive tod. Vse nam je predstavila na zanimivnačin, saj so s kolegicami posnele video kaseto.Predstavitvi Patronažnega varstva ZD Sežana jesledil uvodni referat, ki gaje predstavila ga. MagdaBrložnik in je v njem opozorila na probleme, skaterimi se najpogosteje srečujemo patronažnemedicinske sestre pri obravnavi umirajočihvarovancev in njihovih družin. Ta uvodni referat paje bil tudi iztočnica za vse nadaljne strokovnerazprave.Po malo daljšem odmoru, ki smo ga izkoristiliza okrepčilo, ki nam je nadomestilo kosilo, smonadaljevali delo s predavanjem o spremljanju umira¬jočih in žalujočih, v katerem nam je dr. MetkaKlevišar predstavila majhen delček iz svojih bogatihizkušenj, ki jih je pridobila ob svojem dolgoletnemsrečevanju in delu z umirajočimi in žalujočimi.Nepozabno pa je bilo srečanje z go.. BernardoMudrovčič, ki je z nami vsemi podelila svoje bolečeizkušnje ob izgubi drage osebe. Vsi smo ji iz srcahvaležni, da je bila pripravljena o tem spregovoriti,10 ump



saj so nas njene besede utrdile v prepričanju, daprav ravnamo z umirajočimi in njihovimidružinami. Prepričana sem, da nam bodo njenadoživetja in pričakovanja velikokrat v pomoč prinašem delu in da bomo v njenih izkušnjah iskalipomoč in potrditev lastnega dela in naših lastnihpričakovanj.Po tako doživetem podajanju nam je bilo karteško nadaljevati z delom, vendar je ga. MarijaVegelj - Pirc tako, kot zna samo ona, speljala temonazaj k stiskam umirajočega bolnika.Po odmoru in okrepčilu nam je ga. MihaelaSkoberne predstavila svoj referat »Izguba, smrt invžalovanje«. Zal nas je zaradi zdravstvenih težavmorala po svojem nastopu zapustiti. Vsem refe¬ratom so sledili pogovori, v katerih smo patronažnemedicinske sestre ugotovile, da se o umiranju pre¬malo pogovarjamo, da se tudi v družbi o tem prema¬lo govori in da bomo tej temi še namenili strokovnasrečanja.Ga. Marija Kop, naša »stara« znanka, nam jepredstavila nov pristop pri oskrbi rane in negi kožein sicer s pomočjo izdelkov tovarne Molnycke.Takoj za tem je sledila letna seja 10 Sekcijepatronažnih medicinskih sester pri ZZN Slovenije.Na njej je predsednica sekcije predstavila gradivo,ki ga je delovna skupina, ki jo je 10 imenoval nasvoji zadnji redni seji, pripravila. Prisotne so gradi¬vo podprle in opozorile na še nekaj dodatnih proble¬mov v zvezi z oddaljenostjo terena in doseganjemštevila točk. Sprejele smo plan dela za leto 1996,vključno s planom strokovnih srečanj.Le malo časa nam je ostalo, da smo se po celo¬dnevnem delu osvežile in pripravile na skupnovečerjo. Hotelski uslužbenci so se res potrudili innas lepo pogostili, seveda pa ne smem pozabitinaših kolegic iz Sežane, ki so zopet poskrbele za

prijetno vzdušje. Ostale so z nami, poskrbele pa sotudi, da nas je g. Luka prijetno razmigal s svojimimelodijami. Tako nam je večer, kljub prejšnjemunapornemu delovnemu dnevu, kar prehitro minil.Drugi dan strokovnega srečanja je bil namenjenpatronažni medicinski sestri. Najpogostejše stiske inprobleme, ki jih doživljamo patronažne medicinskesestre ob svojem delu z umirajočim varovancem innjegovo družino skoraj svak dan, je v svojem preda¬vanju prikazala ga. Magda Brložnik. Ga. EmavSčavničar pa nam je predstavila Supervizijo kot enood oblik pomoči pri reševanju stisk in problemov.Ker je supervizija kot novejša oblika pomoči šemanj poznana, smo bile vesele, ker je bila ga. JelkaBečaj, ki seje udeležila supervizijskih srečanj,pripravljena predstaviti svoje izkušnje. Iz njih sledi,daje supervizija kot oblika pomoči dobra in bi bilalahko splošno uporabna, še posebej pri reševanjustisk, ki jih doživlja patronažna medicinska sestraob delu z umirajočim bolnikom in z njegovodružino v njegovem okolju.Po odmoru nas je ga. Marija Vegelj-Pirc sposameznimi predstavljenimi primeri spodbudila,da smo razkrile tudi svoja doživetja in naše reakcijena določene teške okoliščine.Kar teško se nam je bilo ločiti, saj nas je v teh dvehdneh družilo na tisoče iskric, ki so bile med seboj povezanev žarke skupnih doživetij in izkušenj. Pa vendar nas je časpreganjal, saj smo želele izkoristiti bivanje na Pomorskemtudi z ogledom Bolnišnice Sežana in njihovega projektaspeleoterapije. Zato smo se uradno poslovili od Lipice in seodpeljali v Bolnišnico Sežana. Tam nas je pričakala glavnamedicinska sestra, sestra Iva, in nas popeljala po bolnišnici.Prikazali so nam kaseto o speleoterapiji in prikazali prob¬leme pri dokazovanju uspešnosti takega načina zdravljenja.Po okrepčilu so nam pokazali umetno jamo za bolnišnico,kjer so v zadnjih 4 letih opravljali študijo. Seveda pa soMAREC 1996 11
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raziskali tudi naravne jame v okolici in možnosti zdravljen¬ja v njih.Tilko nam je čas kar prehitro minil in proti koncupopoldneva smo se razšli z željo, da se kmalu spet srečamo.
Ker izvedba dvodnevnega seminarja potegne zaseboj veliko materialnih stroškov in ker je bilaudeležba zaradi slabega vremena manjša, ga ne bimogli izpeljati brez pomoči sponzorjev iz Primorske.Zato se v imenu strokovne sekcije zahvaljujemo:Perutninskemu kombinatu PIVKA iz Neverk, »MIP-u Nova Gorica«, pršutarni Kobjeglava, PreskrbiSežana z enotami 10 in 17, Mlinotestu pekarna d.o.o.,

»Mitolu« tovarni lepil, Kmetijski zadrugi Vina kras,Cvetličarnama ERIKA in KATJA, Fructala inMlinotestu Ajdovščina, Agroindu Vipava, REZINApekarni Štanjel. Pršutarni Lokev, Slaščičarni VESNALokev, Pan-Butiquu Lokev, občinam Divača, Sežana,Komen, Hrpelje-Kozina, Iskri avtoelektriki livarnevKomen d.o.o., Sepič Jožetu, predelavi poliuretanskihmas Gradišče pri Materiji, Drogi Gradišče, sadjarstvuBrkini, jabolka pa so prispevali Ivančič-Matavun,Prelc-Barka in Prunk-Dolnje vreme.
Vsem skupaj in vsakemu posebej še enkratiskrena hvala.

//" Tomaž PIRIHPOROČILO Z OBČNEGA ZBORASEKCIJE ŠTUDENTOVZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE,21 .2.1996Na Visoki šoli za zdravstvo smo 21. februarjaizvedli občni zbor Sekcije študentovzdravstvene nege Slovenije. Pozdravnimbesedam, ki jih je podal predsednik, so sledilarazlična poročila: finančno, poročilo o delu vpreteklem letu in program za letošnje leto. Ocenilismo da, da nam je v letošnjem letu uspelovzpostaviti predvsem notranjo organizacijo terdoreči način sodelovanja Sekcije in študentov izLjubljane in Maribora. Udeležili smo se strokovnihsrečanj in sestankov, ter že izpeljali nekaj aktivnosti,ki smo si jih zadali v letošnjem letu.

Volitve so potekale tekoče, izvoljeno je bilonovo predsedstvo Izvršnega odbora, v sestavi:Lucija Mesarič-predsednica, Natalija Lazar-pod-predsednica, ter sekretar, blagajnik in 8 članovizvršnega odbora, od tega jih je 5 iz Ljubljane in 3iz Maribora.
V imenu prejšnjega predsedstva bi se želel zah¬valiti vsem, s katerimi smo sodelovali in ki so nampomagali pri uresničevanju ciljev, posebej pa še ga.Nani Domajnko in ga. Petri Kersnič z Zbornice terga. Jelki Mlakar, predsednici Društva medicinskihsester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana.
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Tomaž PIRIHSNOOZLEN -DRUGAČEN SVETNa Visoki šoli za zdravstvo smo 22. februarjav organizaciji Sekcije študentov poslušalipredavanje gospe Irene Gorše, prof. defekt.,ki nam je predstavila metodo vzgoje otrok inodraslih s težjo ali lažjo motnjo v razvoju - SNOO¬ZLEN.Prof. Irena Gorše prihaja s Centra DolfkeBoštjančič z Iga, kjer skrbijo za 300 otrok, mladost¬nikov in starejših z lažjimi, težjimi in težkimi motn¬jami v razvoju. Tri četrtine otrok ima najtežjo mot¬njo, ki se ji pridružujejo še dodatne fizične težave,kot je epilepsija, nepokretnost, inkontinenca. Ker jepri teh ljudeh nega in vzgoja najtežja, ker ni povrat¬nih informacij, so uvedli metodo Snoozlen, ki pritakem človeku omogoča maksimalen razvoj vsehnjegovih potencialov in s tem tudi čim bolj normal¬no življenje.Snoozlen je metoda posebnega okolja, ki težkoprizadetega otroka navaja na učenje zaznavanja. Tiotroci in odrasli imajo sicer zdravih večino čutil, kerpa niso normalno vedoželjni, jih je potrebno zazna¬vanja učiti. Dražljaje je potrebno selektivnopribližati v posebnem prostoru, ki se imenujeSnoozlen. To je lahko več sob, v kateri je poudarekna dojemanju posameznega čuta; soba z mirno glas¬bo služi učenju poslušanja, soba z dišečimi predmetiučenju vonja, sledi soba z barvnimi efekti, zvočnimiefekti itd. Pomembno je, da je prostor miren, da ninenadnih prehodov in da sta v sobi le en ah dvaotroka z vzgojiteljem..Danes poznamo več vrst Snoozlenov, katerihuporaba je možna tudi pri zdravih ljudeh in hospi¬

taliziranih otrocih, saj jih pomirja, zaposli in vzgaja,ter pripomore k preprečevanju hospitalizmov, če jouporabljamo v bolnišnicah. Metoda je ob uspešniimprovizaciji zelo enostavna in poceni in kot smo selahko prepričali na video posnetku, ima zares velikvpliv na nemirnega, zbeganega otroka. V pogovoru,ki je sledil predavanju, smo skušali ugotovitiuporabnost te metode v bolnišnici in zdravstvenihustanovah in prišli do sklepa, da je metodo mogočein zaželeno prenesti tudi v bolnišnično okolje.
Petra KERSNIČDOBRO JE BITIPOMEMBEN,POMEMBNEJE JE BITI-DOBER!

V naslovu je naveden moto, ki je bil zapisan nanaslovni strani mape, ki smo jo dobili udeleženciseminarja o prostovoljnem delu v bolnišnicah insocialnih zavodih, ki ga je 2. in 3. februarja orga¬niziralo Združenje Slovenska fondacija v sodelo¬vanju z UradomS ZO in Inštitutom za rehabilitacijo. Seminarjasem se z velikim zanimanjem udeležila tudisama, saj je že sam naslov »Seminar o prosto¬voljnem delu v bolnišnicah in socialnih zavodih«obljubljal zanimivo poslušanje in razpravo.Uvodne misli, s katerimi nam je opredelilapodročje dela v prostovoljnih aktivnostih, so pred¬stavile prostovoljstvo kot gibanje oziroma proces.Povedala jih je prim. dr. Anica Kos Mikuž, predsed¬nica Slovenske fondacije.
MAREC 1996 13



vIvX'XvMvMvXv!v!v! EŽILI SMOx‘xxš*x*x'x-x«tt-x%*x-x-x«'x*x<wx%vx-x*x-x\vxVodja Urada SZO za Slovenijo, dr. Nina Mazi,je prikazala zgodovinske mejnike, ki na področjumedicine govorijo o prostovoljnem delu že v letih1854. Medicina si pogosto prilašča FlorenceN i g h t i n g a 1 e, utemeljiteljico in začetnicozdravstvene nege za prikaz organiziranega,strokovnega in humanitarnega dela z bolniki.Poudarila je, da si moramo v sedanji družbeniprenovi prizadevati, da bo prostovoljno delo alivolonterstvo dobilo moralno, politično in strokovnopodporo in postalo vrednota vsakega posameznikain demokratične družbe.Prim. dr. Iztok Jakša je ob izvirnih diapozitivihprikazal začetke prostovoljnega dela na Pediatričnikliniki v Ljubljani. Od številnih mislih, ki jih je pre¬davatelj kar nizal, so mi ostale takorekoč vsakdanjeresnice in me spremljale oba dneva: »Z ničemer nemoremo nadomestiti človeškega dotika, sočustvo-vvanja in človečnosti!« in »Človečnosti se ne da mer¬iti niti poravnavati z denarjem!«.Gospa Vida Zabric, ki že nekaj let uspešno vodidelo prostovoljk na področju onkologije, je podalasvoje izkušnje in prikazala mrežo prostovoljk, ki serazpleta po zdravstvenih inštitucijah po celiSloveniji. S svojim prepričljivim pripovedovanjemnam je v nekaj stavkih pokazala, kaj je najpomemb¬nejše pri njihovem delu - to je poslušanje. Šele vnaslednji fazi se delo prostovoljke usmeri vaktivnosti, ki pomagajo k odločitvi, da človek spre¬jme svojo bolezen.Danica Matjanec, socialna delavka Domaupokojencev »Danice Vogrinec« iz Maribora, je vsvojem prispevku pokazala aktivnosti na področjudela v socialnem zavodu v povezavi in zvključevanjem prostovoljnih aktivnosti.O zdravstveni negi in prostovoljnem delu jevspregovorila Majda Šlajmer Japelj. Za razumevanje

človekovega položaja in njegovih vsakodnevnihaktivnosti je razložila pojme besed nega inzdravstvena nega. Poudarila je, da človek v stanjuzdravja lahko zase skrbi sam - v vsakdanjem živl¬jenju rečemo, da se neguje. Pojav bolezni zahtevaprofesionalni pristop več poklicev v zdravstvu - nato dejavnost pa se veže zdravstvena nega.Ko človek skrbi zase ne zmore sam, se pojavijodružina, prijatelji, prostovoljska mreža.vGa. Majda Šlajmer Japelj je opozorila natežaven položaj izvajalcev zdravstvene nege - poklicmedicinske sestre je neatraktiven in neustreznovrednoten; racionalizacije, ki trkajo na vrata institu¬cij, bodo gotovo, tako kot v preteklosti, posegle nakrčenje zdravstvenih in negovalnih timov - v sencitehnoloških dogodkov pa so in bodo ostajali celovarovanci.Prvi dan smo se udeleženci razdelili v delovneskupine, ki so imele za nalogo odgovoriti na neka¬tera najbolj aktualna vprašanja in dileme:1. Kako pridobivati in zbirati prostovoljce inkako opraviti izbor?2. Kako vidimo organizacijo dela prostovoljcev- kaj lahko delajo prostovoljci,- kako spremljati njihovo delo,- medsebojni odnosi med prostovoljci, zaposle¬nimi in varovanci.3. Obveznosti in pravice prostovoljcev in zavo¬da, v katerem se odvija prostovoljno delo. Pripravazavoda na prihod prostovoljcev. Izobraževanje pros¬tovoljcev.Ob zaključku prvega dne so vodje delovnihskupin pripravili poročilo o delu in zaključkih
4posameznih skupin.V soboto je dr. Mateja Kožuh Novak podnaslovom Vloga nevladnih organizacij in prosto-UTRIP14



voljcev pri uveljavljanju zdravja prikazala svojevidenje delovanja prostovoljcev.Udeleženci so dopoldansko delo nadaljevali vštirih delovnih skupinah, katerih namen je bilpripraviti osnutek projekta za vključevanje prosto¬voljcev v delo v bolnišnicah, domovih upokojencevin drugih zdravstvenih zavodih.Seminar smo zaključili z razpravo, ki jo z nekajsklepnimi mislimi povzemam:1. Prostovoljno delo je potrebno in ga je trebauveljavljat kot kvaliteto posameznika in družbe, vkateri nekdo živi in dela.2. Prostovoljno delo v zdravstvenih ustanovahne sme biti pojmovano kot nadomestilo rednegadela - to je delo, ki varovancu nudi nadstandardživljenja v katerikoli ustanovi ali doma.3. Vključevanje prostovoljcev v delo v zavodih,kjer bodo sodelovali v procesu zdravljenja inzdravstvene nege, mora biti pripravljeno indorečeno.4. Prostovoljno delo je strokovno delo v okvirudogovora med zavodom in prostovoljcem - je orga¬nizirano, nadzorovano in vrednoteno delo.P. S.Na seminarju je bilo prisotnih več kot polovicamedicinskih sester, od tega so bile večina vodilnemedicinske sestre zdravstvenih in socialnihzavodov. Skupno smo ugotavljale, da bo gibanje zaprostovoljno delo v zavodih zahtevalo organiziran instrokovno argumentiran pristop za delo ob bolnikih- varovancih. Skupno smo ocenile, da z vstopomprostovoljnega dela v inštitucije ne bomo reševali inne smemo reševati pomanjkanja kadrov vzdravstveni negi, kot smo v razpravah že večkratzaznale. Zavedamo pa se, da je prostovoljno delotisto, s katerimi bodo bolniki - varovanci lahkodeležni večje pozornosti in zadovoljevanja tistih

želja in potreb, ki dajejo bivanju v bolnišnici tudivečjo kakovost življenja.Na enem od prihodnjih srečanj medicinskih ses¬ter bi bilo potrebno odgovoriti na vprašanje - kateraso dela na področju zdravstvene nege, ki jih lahkoopravljajo prostovoljci?Predstavitev Slovenske fondacije:SLOVENSKA FONDACIJA je neprofitno, ne¬strankarsko in nevladno združenje posameznikov,podjetij in skupin, ki želijo na kakršen koli načinpomagati človeku v stiski; to je združenje, kateregačlani želijo okrepiti in dokazati skupno občutljivostza težave sodržavljanov.Temeljnji cilji fondacije- pomagati ljudem v stiski v vseh življenjskihobdobjih in okoljih, v mestu in na vasi;- pomagati zlasti tistim, ki pomoči potrebnim žepomagajo;- širiti, razvijati in krepiti prostovoljno človekoljub¬no delovanje zlasti na področju socialne dejavnos¬ti;- ohranjati in krepiti vzgojne, socialne, kulturne,zdravstvene, civilne in naravne vire Slovenije.Program fondacije- sofinaciranje nekaterih oblik preventivnega pros¬tovoljnega dela, zlasti z mladimi;- pomoč mladim brezposelnim pri usposabljanju zasamopomoč in samozaposlovanje;- sofinaciranje projektov pomoči beguncem, zlastiotrokom;- sofinaciranje pomoči mladostnikom v stiskah,tudi mladim narkomanom;- oživitev in obnova Triglavskega narodnega parkaSedež fondacije: Slovenska 54, LjubljanaMAREC 1996



Z' Majda ŠLAJMER-IAPELjUTRINEK S SREČANJA V BELFASTU
Zdravstvena nega v CINDI programu (13.-16.2.1996)Svetovna zdravstvena organizacija v času spopadov v Severni Irski ni organizirala nobenihsrečanj, da ne bi po nepotrebnem ogrožala ljudi.Ko pa je bil sklenjen mir, je bilo dogovorjeno,da se bodo tudi medicinske sestre-sodelavkeSZO, srečale na Irskem. Datum je bildoločen, tik pred tem pa je bil komaj vzpostavljenimir spet porušen z bombnim napadom v vzhodnemLondonu.Naša delovna skupina se je zaradi opravičilzmanjšala za nekaj ljudi, vendar sredstev, vloženih vpriprave, nismo smeli kar tako zapraviti in smo šli vBelfast 13. februarja. »Bodi vesela, da ni še petek«,so mi rekli za srečno pot.Prelepi zeleni otok smo doživeli že na poti zletališča zato bolj intenzivno, saj smo postajali obbarikadah in se izogibali cestnim oviram.Kolegica, ki nas je prišla iskat, nas je hitro šepopeljala skozi center mesta, da bi videli, kako so žepopravili razbite hiše in mnoge fasade, ogledali smosi znameniti hotel Europa, ki je bil 29-krat bom¬bardiran in vedno znova urejen, prelepo starosodišče, ki pa ima sedaj spet jeklene mreže na oknihter bodečo žico na ograji. Znamenite črte miru medprotestanskim in katoliškim naseljem v predmestjupa nam raje niso pokazali.

vŠtudenti na »QueeiTs University«, kjer smodelali, so enotni. Ne ozirajo se na versko pripadnost,na Valentinovo so organizirali sprevod z baklami zamir pod motom: »17 minut za 17 mesecev miru«.

Ob delu se posebnih razmer nismo zavedali, a vmestu so nas nekatere stvari kar hitro opomnile nato, da ljudje kljub velikemu upanju v mir le ne ver¬jamejo čisto v to, da ga bodo obdržali: tudi vBelfastu avtomobili nimajo kje parkirati, pa vendarstojijo v mestnih ulicah en za drugim z velikimipresledki. Daje to potrebno, so nam pojasnili, kerlahko bomba raznese le en avto in ne povzročiverižnega požara. Zvečer smo telefonično poklicalitaksi. Pojasniti sem morala, koliko nas bo in kamgremo. Da je to običajno, so nam pojasnili, ker sobili taksisti najpogostejše žrtve napadov naposameznike, tudi zato, ker so vedno z velikorazumevanja nadomeščali avtobuse, kadar so bili titarča napadov, kar pa je tudi bilo zelo pogosto.Ob večerih na sestankih SZO obnovimo delovnidan, pripravimo delna poročila za organizacijo in zasvoje dežele; v Belfastu pa smo gledali in poslušaliporočila in smo se, posebej tisti, ki prihajamo izdržav, kjer vemo, da mir ni nekaj samo po sebiumevnega, spraševali, če se vsi zavedamo, kakodrag in kako krhek je.Ta okvir, v katerem smo delali, je povzročil, dabomo detajlne programe napisali nekoliko kasneje,saj smo predvsem potrdili eno osnovnih ugotoviteviz 38 ciljev SZO/EURO - Zdravje za vse, da jihdosežemo lahko le v miru - le tega pa Evropa nima:mtp16



imamo bojišča, teroriste, begunce, sirote, invalide,brezdomce in vedno več zelo bogatih in zelo revnih.Kaj bi bil pouk tega kratkega poročila:- sprašujejo nas, čemu potrebubujemo medi¬cinske sestre dobro splošno izobrazbo ter možnostivisokošolskega in fakultetnega študija - tudi ta
*izkušnja iz Belfasta je potrdila, da je mnogo lažjedoseči kaj na ožjem strokovnem področju, če imašmožnosti za študij in delo, da pa je mnogo težje us¬tvariti pogoje za delo in da ne moreš biti polnovre¬den strokovni delavec na nobenem področju, če tegane poznaš in se za to ne boriš.

To pa ni več zaprtost v lastno ozko delovnopodročje, ampak je enakovredno razpravljanje omultisektorskem delu, je politika, je analitično delo,za kar je potrebna najvišja možna raven splošnih inspecifičnih znanj.To je dolžnost vsake stroke, ki obstaja, ker jepotrebna, in to je tudi zdravstvena nega, in tehdolžnosti ter možnosti, da jih lahko izpolni, ji vdemokratični družbi ne more in ne sme nihčeodrekati.

Dosedanje večletne izkušnjestrokovnega programaNevropsihiatrične sekcije v PortorožuvZe dejstvo, da četrtič organiziramo strokovnosrečanje z istim programom, pomeni, da vse¬bina programa in način dela ustreza potre¬bam strokovnih delavcev na področju pridobivanjaizkušenj in znanja o mehanizmih dogajanj vmedosebnih odnosih. To pa nam omogoča večjoosebnostno opremljenost pri našem strokovnemdelu in v življenju nasploh.Prepričani smo, da je tako spoznanje vsakegaposameznika nujno in neizogibno, če želimo imetiosebnostno in strokovno širino v našem celostnemudejstvovanju. Tako smo lahko veliko bolj uspešniin tako preprečujemo pri sebi in pri drugih doživ¬ljanja sedaj tako pogostih stresnih položajev.

Pomembna so za razumevanje lastnega doživljanjain vedenja, kar je osnova za morebitne osebnostnespremembe.“Tri dni sem bila aktivna. Ni primerjave sposlušanjem predavanj. Delala sem res za sebe.”“Kako velikokrat pri sebi vidim, da ne delamprav niti v odnosu do sebe, do sodelavcev ali bolni¬ka, pa nimam poguma ustrezno ukrepati. Vedno semmislila, da so drugi krivi. Sedaj vidim, da so zadržkinajprej v meni. S svojim aktivnim poseganjemlahko veliko vplivam.”“Tukaj sem se počutila upoštevano, imela semsvoje mesto med člani skupine. Vendar sem velikosama naredila za to. Kako dragocena izkušnja.”“Tu sem se zavedala, da sem pravzaprav povsodčlan skupine, posebno v službi. S svojimNaj navedem dobesedna, izredno pomembnadoživljanja samo nekaterih dosedanjih udeležencev.MAREC 1996 17



obnašanjem in načinom dela lahko veliko vplivam.S tem programom je končno nekdo nekaj samo zamedicinske sestre naredil."“Kako strah meje bilo iti v malo in velikoskupino. Pa sem vztrajala, veliko doživela in semponosna nase. Kadar se česa bojim, se tudi v službipogosto umaknem, posebno v odnosu do avtoritete.”“Spoznanje, kako pasivno čakamo na navodila,kako delati. Tu so bili tudi vodje, vendar so bili kartiho. Mi pa smo sami delali, niti ne tako slabo.”“Saj smo pravzaprav kar sposobni, pa kar nekajvedno čakamo. Vse to naporno in dobro delo somoji in skupni napori.”“Prevelika odvisnost od potrditve drugih, pred¬vsem od zdravnika in premalo lastnega zadovoljst¬va, predvsem zaradi nekaterih notranjih strahov,zavor, občutkov manjvrednosti.”“Kako smo obremenjeni z avtoritetami in obe¬nem nesrečni, če avtoritete ni. Kako močen kon¬flikt.”“Kako premalo vidim svoje sposobnosti in sepremalo cenim. Pa saj nikoli na tak način nisem nitirazmišljala. Ob tem pa čutim, daje biti medicinskasestra ničvreden poklic.”Zelo pomembna je izkušnja z zadnjega seminar¬ja v Portorožu, oktobra lansko leto, zaradi velikespremembe v strukturi udeležencev, glede naustanovo, delovno mesto, izobrazbo, pa tudi poklic.Prisotni so bili namreč udeleženci iz raznihsomatskih področij zdravstvene nege in medicine.Prihajali so iz zdravstvenih domov, področjaonkologije, interne, kirurgije, domov ostarelihobčanov, zdravstvenih šol, socialno varstvenihzavodov.Naj iz te spremenjene in zelo dragocene struk¬ture udeležencev ponovno navedem doživljanja, kiso uvidi in izkušnje posameznikov:

“Pri nas v somatiki je veliko strahu pred tovrst¬nim delom na sebi in do bolnikov. Ta program, ki gaje dobila naša glavna sestra, je šel iz roke v roko,kot bi se ga vsi bali. Kot da psihičnega pri ljudehsploh ni.”“Močno sem se morala “zagrebsti” za ta semi¬nar v svoji ustanovi in sem se močno trudila, da some razumeli, zakaj je tak seminar potreben.”“To je zame enkratna izkušnja. Kaj vse narediš,če sam razmišljaš in ustrezno ukrepaš.”v“Želela sem dobiti izkušnjo, kaj pomeni biti vskupini, da bom bolje razumela bolnike. Delam sskupino diabetikov."“Jaz sem šla zato, ker je bila na seminarju lan¬sko leto naša glavna sestra. Ko seje vrnila, je začelaz velikimi, dobrimi spremembami. Sama semmorala videti, kaj je nanjo tako vplivalo.”“Kako čudno se mi je zdelo in jezna sem bila,ker nisem dobila navodil od voditeljev, o čem sebomo pogovarjali. Spoznala sem, da jih vedno tudine potrebujemo, saj smo tudi sami sposobni delati.”“Pri nas je še močno prisotno avtokratskovodenje. Predvsem so težave na relaciji srednja-višja sestra, potem pa še do zdravnika. Ob tem paželijo, da delamo po procesni metodi.”“Zelo se poudarja, kako je potrebno negovati inskrbeti za paciente. Saj je pomembno. Vendar jepotrebno skrbeti tudi za medicinske sestre.”“Kako težko je pri tem šolanju, posebno pripraktičnem delu, saj prideš že pri 15 letih v stik zgolim odraslim telesom. V rednem šolskem progra¬mu bi moral biti podoben program, kot je ta.”In še mnogo je bilo raznih doživljanj, spoznanjin razprav. Vendar je pomembno vse to v sebizačutiti in dobiti odziv. Samo to je izkušnja.mip18
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Marija BOHINCCILJI OBLIKUJEJOSISTEMZDRAVSTVENE NEGEStrateški, taktični in operativni cilji, ki so jihoblikovale vodilne medicinske sestreKliničnega centra dne 8.1.1995 za pripravonačrtov za uvajanje organizacijskih spre¬memb na ravni zavoda, klinike, oddelka ind.CILJI:Sprememba organizacijskega modela oz. sis¬tema delitve dela za uvajanje vsebinskih spremembv zdravstveni negi:- funkcionalno izobraževanje vseh medicinskih ses¬ter in tehnikov za uvajanje novih znanj v prakso;- uvajanje in izvajanje procesa zdravstvene nege vpraksi;- dvigniti izobrazbeno raven vseh medicinskih ses¬ter v praksi in izboljšati znanje o novostih v prak¬si že zaposlenih zdravstvenih tehnikov;- izdelava in uporaba standardov v zdravstveninegi;- izdelava in uporaba negovalnih diagnoz;- kriterije osebne rasti in profesionalne rastiupoštevati v sistemu vrednotenja dela;

- spremljati rezultate dela zdravstvene nege in ugo¬toviti njen delež v prispevku k ciljem celotnegazavoda;- vrednotiti prispevek zdravstvene nege v učinkovi¬tosti in uspešnosti;- zagotoviti pravno zaščito medicinskih sesterPODCILJ: ORGANIZACIJSKA SPRE¬MEMBA ZA KAKOVOSTNOZDRAVSTVENO NEGO- motivirati vse člane negovalnega in zdravstvenegatima za uvajanje novosti na področju zdravstvenenege;- organizirati izobraževanje medicinskih sester onovih znanjih;- predstaviti in seznaniti vodilne in glavne medi¬cinske sestre s prednostmi novega organizaci¬jskega modela in z novimi procesi;- seznaniti z načrti o spremembah vse odgovornena različnih ravneh v sistemu zavoda in zunajnjega- spremeniti organizacijske strukture;- uvajanje procesa zdravstvene nege;- razvijanje standardov v zdravstveni negi;- razvijanje negovalnih diagnoz;- vrednotenje med uvajanjem sprememb in nakoncu;- ugotavljanje in poročanje o učinkih sprememb;- uporaba in razvijanje sistema za računalniškovrednotenje storitev zdravstvene nege.
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Majda ČernčičSLOVENEC DAROVALKOSTNI MOZEGZA ZDRAVLJENJEBOLNIKAV KALIFORNIJI
11. oktobra 1995 med 4. in 8. uro zjutraj so veni izmed operacijskih dvoran Kliničnegacentra odvzeli kostni mozeg gospodu DušanuBilbanu, ki je pod številko SD17 vpisan vSlovenski register nesorodnih dajalcev kost¬nega mozga SLOVENIJA ■ DONOR.Poseg sta izvedla specialist hematolog prim. dr.Jože Pretnar in specialist anastezist in trans-fuziolog dr. Miran Dintinjana. Dve transfuzi¬jski vrečki z dragoceno vsebino je prevzelapooblaščena kurirka iz Nacionalnega medicinskegacentra City of Hope (Kalifornija, ZDA). Ob 9.30 jeodletela z Brniškega letališča in po vnaprejnatančno izdelanem načrtu v 10 urah prenesla kost¬ni mozeg našega dajalca v omenjeno bolnišnico,kjer so ga nemudoma presadili bolniku ID 929-312-8 . Slovenskega dajalca SD17 g. Dušana Bilbana sonato še dva dni zadržali na Hematološki kliniki.To je prvi tovrstni dogodek, ki ga je vodilSLOVENIJA-DONOR. Med dogajanjem so v njemsodelovale strokovne službe Zavoda RS za transfu¬zijo krvi in enota za transplantacijo kostnega mozgaHematološke klinike Kliničnega centra v Ljubljani.

SLOVENIJA-DONOR deluje od oktobra 1991na Zavodu RS za transfuzijo krvi. (“Delo”, Znanjeza razvoj z dne 22. januarja 1992). Je član tovrstne¬ga registra BMDW (Bone Marrow DonorWorldwide), preko katerega posredno ali neposred¬no potekajo poizvedbe in s tem povezane aktivnostipo skladnih dajalcih HLA.Slovenski strokovnjaki so dokazali, da obvlada¬jo najsodobnejšo tipizacijo HLA ter vrhunske medi¬cinske posege in da so tudi v logistično - organizaci¬jskem pogledu zanesljiv partner v mednarodnih pro¬jektih.Posebno družbeno priznanje za svojo humanostin požrtvovalnost zasluži prostovoljni darovaleckostnega mozga g. Dušan Bilban. Upamo, da bonačelo vzajemnosti prineslo rešitev tudi za naše bol¬nike!Transplantacijo je opravila ekipa:Specialist hematolog prim. dr. Jože PretnarSpecialist anesteziolog in transfuziologdr. Miran DintinjanaVMS Irena ŠkodaVMS Vlasta SlabeZT Irena Vizler
Pri transplantaciji so sodelovali:SLOVENIJA-DONOR prof. dr. MatejaBohinjec, Center za tipizacijo tkiv Zavoda RS zatransfuzijo krvi, Ljubljana.Svetovanje in splošna medicinska navodiladajalcem: dr. Marjeta Golli - Gadžijev, specialisttransfuziolog, Zavod RS za transfuzijo krvi,Ljubljana.Pridobivanje in vpis v register dajalcev: VMSvMajda Cernčič, Zavod RS za transfuzijo krvi,Ljubljana. Povzeto po poročilu za medije20 mip



.'.,.V.V.V.V.V.V.V.'.,.V.w.vx-w»:*»k-k;*kw:«->»x«-:-x-x.x-:.:.:¥S?/S Olga ŠUŠTERŠIČDIPLOMANTKEZDRAVSTVENE VZGOJEskupnega programa Pedagoške fakultete inVisoke šole za zdravstvo Univerze v LjubljaniVjanuarju 1996 so diplomirale še tri študen¬tke programa Zdravstvene vzgoje in s tempridobile naziv profesor zdravstvene vzgo-Vje: Lea Pleteršek, Vesna Cuk in Danica Stražar.Veseli smo njihovega uspeha in kolegicam iskrenočestitamo.Lea Pleteršek je pripravila diplomsko delo znaslovom VZGOJA ZA ZDRAVJE OTROKBEGUNCEV-AKCIJSKO RAZISKOVANJE VZBIRNEM CENTRU LJUBLJANA-VIČ. V teo¬retičnem delu je predstavila stanje začasnihbeguncev v Sloveniji, njihovo pravno ureditev,dejavnosti v zbirnih centrih, psihosocialne težave inzagotavljanje pomoči. Namen naloge je bil ugotovitizdravstveno stanje raziskovalne skupine otrokbeguncev, zdravstveno vzgojno delo z njimi in indi¬vidualno delo s starši teh otrok. Rezultati raziskavepa naj bi bili praktično uporabni za institucije inposameznike, ki delujejo na psihosocialni pomočibeguncev. Akcijsko raziskovanje je potekalo odnovembra 1994 do septembra 1995, vključenih jebilo 29 sedemletnih otrok beguncev Zbirnega centraLjubljana-Vič. Pri reševanju begunske problematikena področju zdravstvene nege in zdravstvene vzgojepredlaga uporabo »modela zdravstvenega varstva«Betty Neuman. vDiplomsko delo Vesne Cuk z naslovomPOVEZANOST MED ODVISNOSTJO OD ALKO¬HOLA IN NASILNOSTJO ZDRAVLJENCEV VPSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA obsega teo¬

retični in empirični del. V teoretičnem delu obrav¬nava značilnosti vsakdanjega življenja s poudarkomna komunikaciji, družini in razvoju osebnosti. V tovsebino je vtkala tudi teorije zdravstvene nege: E.Wiedenbach, N. Roper in C. Roy. Sledi poglavje oagresivnosti in nasilju ter sindromu odvisnosti odalkohola.Namen naloge je bil ugotavljanje povezanostimed odvisnostjo od alkohola in nasilnostjo terprimerjava s teoretičnimi izhodišči, nadalje prikaza¬ti, kako vplivajo stališča do odvisnosti innasilniškega obnašanja na življenjske navade inobnašanje zdravljencev. Prišla je do zanimivih in zatimsko delo odvisnih od alkohola in njihovimi svoj¬ci pomembnih rezultatov, kot npr.: več kot polovicazdravljencev je prenesla vzorec obnašanja izosnovnih družin. Za nasilniško obnašanje imajofizično, psihično in spolno in ga močno zavračajo.Več kot polovica zdravljencev, ki so doživeli trav¬matično izkušnjo nasilja, se sami manj pogostonasilno obnašajo, imajo slabo mnenje o sebi innizko samospoštovanje, slabo ocenjujejo odnos dodrugih pomembnih. Ugotovila je tudi, da se več kotpolovica zdravljencev nasilno obnaša in statističnodokazala pomembne korelacije med stališči inoblikami agresivnega obnašanja. Rezultati, ki jih jepridobila z raziskavo, so bogat vir za načrtnozdravstvenovzgojno delo z varovanci, odvisnimi odalkohola, in drugimi.Naslov diplomskega dela Danice Stražar jeRAZMERJE PREVENTIVNE IN KURATIVNEZDRAVSTVENE NEGE V PATRONAŽNEMVARSTVU OD 1984. DO 1993. LETA V LJUBLJANIin obsega teoretični in empirični del. V prvem deludefinira zdravstveno varstvo, primarno zdravstvenovarstvo in patronažno varstvo. Opredeli področja,metode dela ter filozofijo patronažne zdravstveneMAREC 1996



nege. Predstavi tudi teorije zdravstvene nege, šeposebej samooskrbni model Dorothee Orem.V empiričnem delu prikaže razmerje preven¬tivne in kurativne patronažne zdravstvene nege vZdravstvenem domu Ljubljana po posameznih orga¬nizacijskih enotah in skupno za Zdravstveni domLjubljana, število zaposlenih, njihovo izobrazbenostrukturo in število prebivalcev na eno patronažnomedicinsko sestro. Vse to z namenom, da bi ugo¬tovila, ali patronažno varstvo sledi razvojnim tren¬dom v zdravstvu, sprejeti zakonodaji in poslanstvupatronažne medicinske sestre.V diplomskem delu je uporabila demografskepodatke o številu prebivalcev po občinah vLjubljani, podatke o izobrazbi in številu zaposlenihv patronažnih varstvih v Ljubljani ter podatke oštevilu opravljenih obiskov in porabljenem času.Z analizo podatkov je ugotovila naraščanje kura¬tivne zdravstvene nege, večje zaposlovanje višjihmedicinskih sester ter manjšanje številavzdravstvenih tehnikov, babic in negovalk. Številoprebivalcev na eno patronažno medicinsko sestro jevečje od tri tisoč, kar predstavlja krizni normativ,število prebivalcev za negovalni tim pa ostaja pod tritisoč prebivalci. Diplomsko delo poda vpogled vporabo delovnega časa za izvajanje preventivne inkurativne zdravstvene nege. Zaskrbljujoč jepodatek, da so patronažne medicinske sestre pora¬bile le 0,55% delovnih ur preventivne zdravstvenenege za zdravstvenovzgojno delo z malo skupino.Rezultati diplomskega dela so lahko osnovapatronažnim medicinskim sestram in vodilnemukadru, za nadaljnjo ustrezno organizacijopatronažnega varstva in s tem zagotavljanjukakovostne patronažne zdravstvene nege zdravegain bolnega posameznika, njihovih družin inpatronažne zdravstvene nege lokalne skupnosti.

Milena DEŠMANSE SPOMNIS, KO SEMTE VPRAŠALA, ČE SlSLUŽKINJA?O b prebiranju zadnje številke Utripa si nisemnikoli mislila, da bi kdaj sama kaj napisala,ampak vse je enkrat prvič.Delo je delo, vsi ki smo v tem, bomo razumeli,kako in kaj. Razmišljanje velike večine je, dazdravstveni delavec v splošnih in zobnih ambulan¬tah nima kaj veliko dela. S tako mislečimi se vednorazhajam v jezi na Zavarovalnico in vse ostale, ki sopripomogli k temu, da nas obravnavajo kot samo posebi razumljiv inventar.Verjemite, da se ob malih radovednih otrocihporabi ogromno energije, potrebno je veliko dobrevolje, da ob vsem tem znaš prepričati otroka, kaj jeza njegovo dobro. Ko pa vse to, kar spada k opisudel in nalog, opraviš, ostane administracija, ki»požre« preveč časa, vendar jo mora tudi nekdoopraviti, te nežen glasek vpraša: »A SI TIvSLUŽKINJA?« Ostanem brez besed, delam naprejin ker je Valentinovo, dobim lep srček, narejen znespretno otroško ročico ob vprašanju, če se spom¬nim, ko meje glasek vprašal, če sem služkinja.Za zaključek pa sama pri sebi razmišljam, da sootroci naše največje bogatstvo in tako, kot jih samivzgojimo, tako se potem obnašajo do vseh in cenijoter sprašujejo tisto, kar jim povemo mi, odrasli.Ob tem dogodku želim povedati samo to, če sesami ne bomo cenili in spoštovali svojega dela, nasne bo nihče. Začeti pri sebi in potem graditi naprej.POŠTEN ČLOVEKNIKOLI NE DELA SKRIVAJIN SE NE SRAMUJE TISTEGA, KAR DELA!SETTEMBRIN122 mip
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Nasmejani obrazi dijakinj 4. letnika Srednje zdravstvenešole, Ljubljana, Šubičeva , gredo skozi slavolok šolskegaživljenja.

^ Marjeta RUPARManjkajoče(za)upanjeUčenje in vzgoja za življenjePri delu z mladimi opažam, da jim žemajhne zapreke zapirajo (blokirajo)smisel življenja. Neprestano ponavl¬jamo, da živijo svoje življenje, ki jepodrejeno zunanjim vplivom in družinskivzgoji. So enkratna človeška bitja, ki stopa¬jo čez »naš prag« (mislim na šolo in deloob bolnikih) v življenje. Izobraževalni pro¬grami se spreminjajo, vsaka doba ima svojvpečat in posledice. Želimo bogato vsebino prisplošnoizobraževalnih predmetih, tudi stroki odmer¬jamo največje možno število ur. Znanje je na neknačin merljivo - ocene so merilo.Zaupati v uspehVzgoja je prisotna na vsakem koraku - v tej igridajanja in sprejemanja pa nastopa več ljudi (nesamo pedagogi). V našem poklicu je to izrazitopovezano, to nas združuje v enovito pripadnost. Zakvalitetno obravnavanje vzgoje, ki ima začetek brezkonca, menim, da moramo upoštevati:- naše znanje o tem;- bolnikova pričakovanja;- probleme mladih, ki se pripravljajo za naš poklic.Ljudje kot celota zaživimo, ko zares razvijemosposobnosti: telesa, duševnosti in razuma. Pri majh¬nem otroku je poudarek na motoriki, obvladovanjutelesa itd. Pri odraščajočemu mladostniku pa izrazi¬to izstopa kultivacija čustvene plati, razvijanjedelavnosti, odločnosti, navdušenosti, obvladovanjenegativnih čustvenih stanj, sposobnost prenašanja

stresnih okoliščinah, razvijanje socialne spretnostiter občutkov za lepo in plemenito.Vse je prepleteno. Opažam, da pozabljamo inzanemarjamo poudarek na samostojnem, logičnemsklepanju ter širjenju splošne razgledanosti.Izčrpani kot izpraznjena zračnicaPrav v našem poklicu doživljamo krize. Vednoje govora o nemogočih človeških odnosih innezadovoljstvu. Zelo smo ranljivi, močno nihamo inostajamo v bolečini. Mirno se lahko odrekamodobrim stvarem. Stradamo in se prikrajšujemo zamarsikaj, nikoli pa se ne odrečemo tistemu, kar nasboli (v duši) in muči. Bolečino pestujemo in ohran¬jamo »pri življenju.«Znamo previjati rane, nuditi prvo pomoč, delatiz računalniki - kako premagati osebno prizadetost,pa ostaja odprto vprašanje. Ob tem čutimo nega-vtivno energijo, ki leze pod kožo in mišice. Čutimomasko na obrazu, ki ni sposobna prijaznega nasme¬ha, in čakamo na pomoč okolice.Vedno znova ugotavljamo, da nas je prizadela inpustila. Ali res nimamo lastne moči?
MAREC 1996



Sprehod med cvetočimi grmi in iglavci je namenjen tudi nam.Konja lahko pelješ k vodnjaku, ne moreš paga prisiliti k pitju (Ameriški pregovor)Nekatere stvari, ki nas motijo, pa jih »želimodoseči« - odmikamo, pozabljamo, obidemo in kokončno dosežemo namen - ostanemo praznih rok.Želimo ali ne, trenirati moramo uspešnost inkvaliteto našega poklicnega preživetja.Učiti se moramo (posebno naše dijake) kako:- na duhovni, psihološki, socialni ravni izboljševatikakovost življenja;- dobiti globji vpogled v samega sebe in v izvortežav;- najti osnovni življenjski interes in SMISEL (kakoto prebuditi in zaslutiti v sebi);- pravilno dojeti kritiko - brez bolečin in protiu¬darcev;- reševati probleme in najti odgovore, ki nas rešijostisk;- vzdržati, ko nas pestijo tegobe medsebojnihodnosov;

- biti razumen, nepristranski, pred¬vsem pa profesionalen;- dojeti pravo smer v življenju (kako topresojati?);- biti zadovoljen, srečen ter pozitivnosamozavesten itd.Bodimo sami sebi zvestiNaši dijaki so izpostavljeni različnimpsihičnim obremenitvam, ki jih včasihtežko razumejo. Potrebujejo dodatnopomoč, razlago, razgovor in podporopri premagovanju strahu pred »vsenarobe narediš».Lepe dogodke doživljamo kot osreču¬joče darilo. Nasprotno nam grdi pri¬zori vzbujajo občutek gnusa, odpora inpotlačenosti. Vse dogodke v poklicnem življenjuocenjujemo na podlagi izkušenj in jim dajemo svojepredznake.Zelo pomembno je učenje samopomoči v smislubodrilnih misli. Svoje življenje oblikujemo in nanjvplivamo. Le umetnost našega hotenja in znanja nasvodi k želenemu sožitju.Redko omenjamo Budo, ki opozarja:»Sovražnik ti lahko storiveliko žalosti in zla,še bolj pa ti škodujejozmedene in napačne misli.«V neslogi lahko največje stvari razpadejo in soplen pametnejših.Točno vemo, da moramo preživeti. Naša občutjain dejanja prinašajo vidne in nevidne sledove.Ne dovolimo odgovornosti da se izmuzne -trdno jo držimo in uživajmo v strokovni rasti našihdijakov - bodočih sodelavcev.
24 umip



PRAVILNIKO UPORABI SREDSTEVIZ SKLADA ZA IZOBRAŽEVANJE
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Na osnovi 4. člena Statuta Zbornice zdravstvene nege Slovenije in 15. členaPoslovnika o delu strokovnih sekcij je predsedstvo Zbornice zdravstvene nege Slovenijedne 13.12.1995 sprejeloPRAVILNIKO UPORABI SREDSTEVIZ SKLADA ZA IZOBRAŽEVANJE
1. členTa pravilnik ureja način zbiranja in uporabe sredstev iz sklada za izobraževanjeZbornice zdravstvene nege Slovenije (v nadaljnjem besedilu Zbornica).2. členSklad za izobraževanje se oblikuje na osnovi prerazporejanja sredstev, ki so jihstrokovne sekcije in Zbornica pridobile s kotizacijo pri organiziranju strokovnihizpopolnjevanj.V sklad se prerazporedi 20 % sredstev, pridobljenih iz kotizacij strokovnih sekcij inZbornice.3. členSredstva iz sklada za izobraževanje so namenjena strokovnemu izpopolnjevanju,funkcionalnemu izobraževanju in drugim oblikam strokovne nadgradnje planovZbornice, doma in v tujini.4. členIzobraževanja iz 3. člena morajo biti take narave, da se lahko znanje in izkušnje uporabi¬jo in so v korist celotnemu področju zdravstvene nege.O vlogah za uporabo sredstev sklada za izobraževanje odloča 5-članska komisija zadodeljevanje sredstev, v kateri so generalna sekretarka in 4 člani strokovnih sekcij.5. člen

VČlane Komisije za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje imenuje PredsedstvoZbornice za obdobje 4 let.26 UTRIP



6. členKomisija za dodeljevanje sredstev iz sklad za izobraževanje lahko odobri uporabo,finančnih sredstev le v višini, ki je v času odobritve v skladu.7. členEnkrat letno je potrebno na skupščini Zbornice podati poročilo o:- višini finančnih sredstev, ki so v skladu;- višini dodeljenih finančnih sredstev;- uporabnikih sklada.8. členZa financiranje ali sofinanciranje izobraževanja lahko zaprosi vsak član zbornice pra¬viloma enkrat letno.Prosilec mora v prošnji utemeljiti pomen udeležbe na izobraževanju z vidika koristnostislovenski zdravstveni negi. Pri tem mora priložiti tudi program izobraževanja inpodatke, ki so potrebni, da se finančna sredstva nakažejo na ustrezne naslove.9. člen
VCe je za uporabo sredstev iz sklada za izobraževanje za isto strokovno izpopolnjevanjezaprosilo več članov Zbornice, o izboru odloča Komisija za izobraževanje, ki pri temupošteva dosedanje aktivno delo člana na področju zdravstvene nege.10. členČlan Zbornice, ki so mu bila odobrena sredstva iz sklada za izobraževanje, mora najkas¬neje 14 dni po končanem strokovnem izpopolnjevanju v tajništvu zbornice predložitivso dokumentacijo, da se opravi finančni obračun.11. členČlan Zbornice je dolžen najkasneje v mesecu dni poslati pisno poročilo o strokovnemizpopolnjevanju, zaključke srečanja in predloge oziroma priporočila, ki jih bo možnouporabiti na področju zdravstvene nege. Poročilo se objavi v informativnem biltenuZbornice - Utripu ali v Obzorniku zdravstvene nege.Predsednica Zbornice zdravstvne nege SlovenijeNana DOMAJNKOMAREC 1996 27



Sekucid
PRIPRAVLJENA RAZTOPINA ZA- takojšnjo dezinfekcijo in čiščenje medicinskih instrumentov- hladno dezinfekcijo medicinskih instrumentov in endoskopov
Henkel-Ecolab d.o.o.Poštni predal 7, Vajngerlova 462106 Maribor, SLOVENIJATel.: 062/102-211, Fax: 062/102-792 HenkelECOLAB DEZINFEKCIJAV ZDRAVSTVU
- samo za vas-
NOVA, razširjena KOLEKCIJA poklicnih OBLAČIL za zdravstvo.Izdelana IZ NAJSODOBNEJŠIH, uvoženih MATERIALOVPrimerna ZA vse POKLICE V ZDRAVSTVU!

preverit
TUS PREVENT d.o.o. - PC Mislinja, Gozdarska c. 38,2382 Mislinja, tel.: 0602/55 279, fax: 0602/56 082- zagotovljeno zadovoljstvo-28
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Jerica PENKOBITI STAR - KJE IN KAKOS tar - beseda, ki se je izogibamo, in že samanjena prisotnost na naših ustnicah deluje neu¬godno. Soočanje z njo je zelo težko, in če tikdo namigne, da se bližaš tem letom, ga prav grdopogledaš in si misliš, kje pa je še to, saj do menestarost ne bo še prišla. Vendar kar naenkrat začutiš,da slabše slišiš, vidiš, ne moreš se spomniti, kaj jebilo včeraj za kosilo in si hočeš nočeš postavljenpred dejstvo - tvoj čas se počasi izteka. In ko se stem soočiš, pomisliš - le kaj bo z mano, kako bompreživel jesen svojega življenja, ali bo sploh še kjekakšna oseba, kakšen človek, ki bo vedel, kaj vsesem storila v svojem življenju, koliko dobrega,koliko otrok sem vzgojila, koliko žuljev dobila, daso prišli do svojega kruha. Glede na današnji načinživljenja bom verjetno na hitro od vseh pozabljena.Mogoče pa si bom našla družbo »sotrpinov« v
vkakšnem domu. Ce ne drugo, bom verjetno našlakoga, ki me bo poslušal v obujanju lepega, v obu¬janju spominov na mladost, na tisti čas življenja, koje moj »jaz« še nekaj pomenil, ko so me spoštovaliin ljubili.Kljub temu, da »potiskam« pojem - biti star - vozadje, sem prisiljena živeti z njim, saj delam vokolju, kjer živijo starejši, bolni, ali pa ljudje, ki soostali kljub širnemu svetu in številčnemu prebival¬stvu - sami.Včasih jih skrivaj opazujem, in marsikdaj semzadovoljna, ker vidim blage izraze na njihovem

obrazu. Marsikdo je srečen, ker živi v takšnemokolju, kjer skrbimo za njih, in ve, da ni eden izmedštevilk, ampak je oseba z imenom in priimkom.Vendar se še dandanes ljudje ne morejo znebitimračnega občutka, čim spregovoriš besedo domupokojencev. Vendar je zdaj drugače. Naš dom jesončen, prijeten, in kar je najvažnejše - poln jeprisrčne topline. Naši oskrbovanci niso samo bolneosebe, ki čakajo na konec; oni so tudi veseli ljudje,ki se radi zabavajo, pojejo, telovadijo, - srečni so.Marsikdo ni nikoli živel v takšnem okolju in s takopisano družbo okoli sebe. Tudi zdravnik in vsepolno zdravstvenega osebja je okoli njih.Pomagamo jim lahko telesno, in tudi duševno.Včasih kratek razgovor, ali pa vsaj biti doberposlušalec pomeni več, kot so tablete in vsi zdravni¬ki. Saj to so dostikrat le nebogljeni starčki, potrebni
vtople besede in lepega pogleda. Ce si prijazen znjimi, - jim ves dan »sije sonce«. Tudi ti kot delavecsi miren, da jih vidiš takšne, ko končaš izmeno ingreš domov, po dostikrat prenaporni službi. Vendarpopolnoma »izbrisati« jih ne moreš, saj kamor grešin kar delaš, se ti podzavestno prikrade misel nanjih.Pri takšnih razmišljanjih pogosto pomisliš, lekaj bo pa z mano, saj tudi naša leta vse prehitrotečejo. Lahko le upaš, da bo tudi tebi kdo, ko bošstar in nebogljen, poklonil toplo besedo in prijazennasmeh. In vedel boš, da seje splačalo živeti.
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Zbornica zdravstvene negePediatrična sekcijaVABILOVabimo vas na dvodnevni strokovni posvet Pediatrične sekcije,ki bo v dvorani Zavarovalnice Maribor, Cankarjeva 3, MariborČetrtek, 21.3.199610.00 Uvodni pozdrav s kulturnim programom10.30 Odmor za kavo10.45 Uvod v negovalne diagnoze
VMajda Slajmer-Japelj, dipl. soc., VMS11.45-14.00 Kvalitetnejša obravnava otroka s pomočjo metode procesa zdravstvene nege,negovalnimi diagnozami in dokumentacijoDragica Čoderl, VMS, spec. pat. zdr. nege,Darinka Fras, VMS,Irena Topolovec, VMS,Tatjana Geč, dipl. org. dela14.00-14.30 Razprava14.30 Zaključek20.00 Skupna večerja udeležencev in predavateljev v hotelu Slavija

Petek, 22.3.19968.30 Kardiologija včeraj, danes - jutriProf. dr. Ivan Malčič, pred. klinike za ped. UKC Zagreb9.30 Kaj lahko naredimo na področju kardiologije danes - jutri pri otrocih vzunajbolnišnični dejavnostiJernej Završnik, dr. med.10.00 Odmor za kavo10.20-11.00 Spremljanje 24-urnega EKG-ja pri otrocih in mladostnikih v dispanzerjuDanica Žiberna, VMSPriprava in asistenca medicinske sestre pri pregledu kardialnega bolnika vUZ ambulantiLea Verlak, SMS ufižip30
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EKG laboratorij v zunajbolnišnični dejavnosti pri otrocih in mladostnikihMajda Smrečnjak, SMS11.00-13.00 Hipertenzija v otroški dobiPrim. Kurt Kancler, dr. med.Merjenje krvnega pritiska pri eno in triletnih otrocihvDanica Žiberna, VMS,Lea Verlak, SMS,Anamarija Založnik, SMSNaše izkušnje in rezultati pri merjenju krvnega pritiska pri otrocihJernej Završnik, dr. med.13.00-13.30 Razprava13.30 Zaključek
predavanja bodo v prostorih Zavarovalnice Maribor, Cankarjeva 3, Mariborprijave za hotelske rezervacije sprejema recepcija hotela Slavija, Vita Kraigherja 3, Maribor;tekst. 062 23 661, telefax 062 222 857 do 19.3.1996kotizacija za člane ZZNS znaša 8.000 SIT, za nečlane pa 16.000SIT.Vplačate jo lahko na žiro račun ZZNS: 50101-678-48641, sklic na št.: 00 122-05,s pripisom za Pediatrično sekcijo.ob prijavi potrebujete veljavno člansko izkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji.

Organizacijski odbor:Manja Pašek,Mojca Stojan,Tatjana BučarJožica Trstenjak
Predsednica pediatrične sekcije:Mojca Stojan
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Zbornica zdravstvene nege SlovenijeNevropsihiatrična sekcijaShizofrenija danes, jutristrah zdravih in realnost bolnihstrokovni seminar - 27 . marec 1996 - Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec ■ TratePROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA9.00-9.30 Registracija udeležencev9.30-9.50 Pozdravni nagovori:Marija Mrak, VMS, predsednica NP sekcije ZZNSBranko Kos, direktor Zavoda Hrastovec - TrateMira Šileč, VMSIvanka Breznik, VMS9.50-10.00 O shizofrenijiAngela Ficko Zalokar, dr. med., spec. psihiater10.00- 10.10 Motnje volje in dejavnosti pri shizofrenem bolnikuvRomana Šantl, dipl. psiholog10.10-10.20 Zdravstvena nega pri bolniku s shizofrenijoLidija Rumež Bizjak, VMS10.20- 10.30 Načini zagotavljanja rednega jemanja zdravil pri bolnikih s shizofrenijomag. Mojca Dernovšek, dr. med.10.30- 10.40 Prisilna hospitalizacija bolnikamag. Rok Tavčar, dr. med.10.40-11.00 ODMOR ZA KAVO IN ČAJ11.00-11.10 Družinska psihoterapija družin bolnikov z duševno motnjoBrane Kogovšek, VMT, prof.spec. ped. in Ladi Skerbinek, VMS, prof. ped.1L10-11.20 Vloga socialnega delavca pri zdravljenju bolnikaMira Paternoster, viš. soc. del.11.20- 11.30 Kontinuirano spremljanje bolnika s shizofrenijo v skupnostiMarija Gorše Muhič, VMS, prof. zdr. vzg.11.30- 11.40 Predstavitev društva za duševno zdravje OzaraIgor Hrastnik, dipl. iur.
32 umip
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11.40- 12.40 Vprašanja in razmišljanja k teoretičnemu delu seminarja12.40- 13.40 KOSILO13.40- 14.00 Oblikovanje skupin14.00- 15.30 Delo po skupinah (A, B, C, D in E)15.35-16.00 Poročanje o delu skupin (vsaka po 5 minut)16.00- 16.15 Zaključek srečanja16.15 Ogled Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec - Trate
DELO PO SKUPINAHSKUPINA A
SKUPINA B
SKUPINA C
SKUPINA D
SKUPINA E

TEMA: OD KOD STRAH LJUDI PRED DUŠEVNO BOLEZNIJOV(moderatorja: Ladi Skerbinek in Nace Kovač)TEMA: KAKO DELATI, DA BO IZID BOLEZNI UGODNEJŠIIN/ALI Z MANJ POSLEDICAMI (moderatorja: Rok Tavčar in Mira Paternoster)TEMA: PREPREČITEV RECIDIVA IN/ALI EDUKACIJA(moderatorja: Lidija Rumež Bizjak in Mojca Dernovšek)TEMA: DUŠEVNI BOLNIK V DRUŽBI IN KAKO V PRIHODNOSTI(moderatorja: Marija Gorše Muhič, Aja Špindler in Igor Hrast)TEMA: DUŠEVNI BOLNIK V DRUŽINI(moderatorja: Brane Kogovšek in Ivica BalkovecVodja skupine zapisuje sklepe in poroča. Vsaka skupina ima na voljo 5 folij in barvne flomastre (črn,rdeč in zelen). Delo traja 90 minut.
Informacije o seminarjuSeminar se šteje v strokovno izobraževanje. Kotizacija za člane zbornice znaša 4.000 SIT. Kotizacija zanečlane zbornice znaša 8.000SIT. Kotizacijo lahko poravnate na žiro račun ZZNS: 50101-678-48641, zobveznim sklicevanjem na št. 00 12207. Brez fotokopije potrdila o plačilu in članske izkaznice ZZNSregistracija ni mogoča.Kontaktna oseba: Radojka Kobentar, Psihiatrična klinika, Studenec 48, Ljubljana, tel.: 061 485 451,faks: 061 484 618.

Predsednica Nevropsihiatrične sekcije ZZNSMarija Mrak
MAREC 1996
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Kontaktna oseba: Marija Mrak, Center za mentalno zdravje, Zaloška 29, Ljubljana, telefon: 061 140 2030, faks: 061 140 21 58.Strokovna obrazložitev in povabilo k udeležbi:Nevropsihiatrična sekcija Slovenije na željo kolegov in kolegic iz raznih področij zdravstvene nege inmedicine, ki so posledica dobrih in “enkratnih” tovrstnih izkušenj, že četrtič organizira tridnevni semi¬nar z intenzivnim teoretičnim, predvsem pa izkustvenim programom s področja komunikacije inskupinske dinamike.Cilj organizacije tovrstnega strokovnega seminarja je spoznavanje teoretične, predvsem pa izkustveneplati (v tem je tudi poudarek dela na srečanju) medosebnih odnosov v skupini. To nam omogoča učiti sespremljati svoje notranje psihične procese, učiti se videti svoja doživljanja in vedenja v odnosu dodrugih ljudi in drugih ljudi v odnosu do nas in se o tem tudi pogovarjati, tako v mali, kakor tudi v velikiskupini. Dinamiki medosebnih odnosov se namreč nikjer ne moremo izogniti. Na naše doživljanje, stem tudi na naše vedenje in ravnanje močno vpliva. Lahko je to v odnosu do posameznika ali skupine, vožjem ali širšem timu, pa tudi na vseh ostalih, za nas pomembnih področjih življenja.Življenje nasploh, s pridobivanjem tovrstnih izkustev in znanja, še bolj učinkovito, kreativno, predvsempa profesionalno.V program se lahko vključi največ 40 udeležencev, kar zahteva doktrina dela v malih skupinah.V programu bodo sodelovali kot voditelji skupin in predavatelji izkušeni slovenski strokovnjaki s tegapodročja: as. Polona Matjan, dr. Gorazd Mrevlje, doc. dr. Slavko Ziherl, prof. dr. Peter Praper.Aktivni pa bomo predvsem udeleženci skupin.
Prijavnica za seminar
IME IN PRIIMEK:
ZAPOSLEN(a) - TOČEN NASLOV:
POKLIC IN DELOVNO MESTO:
STE ŽE KDAJ SODELOVALI V PODOBNEM PROGRAMU? da ne

Prijavnico lahko fotokopirate. Pošljite pa jo najkasneje do 10.4.1996, na naslov:Marija Mrak, Center za mentalno zdravje, Zaloška 29, Ljubljana
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SEKCIJA OPERACIJSKIH MEDICINSKIH SESTER VABI NAdvodnevni strokovni seminar,ki bo 19. in 20. aprila 1996 v hotelu Jama v Postojni.TEMA: ŽENSKA V RODNEM OBDOBJU IN PO NJEMPETEK, 19. aprila 19969.00 Registracija udeležencev10.00 Volilni občni zborPosegi v maternici v času nosečnosti - prim. dr. Vasilij CERAR, dr.med.Vloga medicinske sestre pri pripravi posegov v maternici v času nosečnosti-Jožica TOMELJ, VMSCarski rez - prim. dr. Vasilij CERAR, dr. med.Vloga medicinske sestre pri porodnici s carskim rezomAnita PRELEC, VMS specialist, Nada BUTINAR, VMSKosilo15.00 Plastika vagine pri bolnicah s prirojeno aplazijo uterusa in vagine - mag. dr. Alenka FETIH, dr. medVloga medicinske sestre pri bolnici z neovaginoVesna LEVEC, VMS, Silva PRHAT, VMS, Jelena ALKHATIB, VMSOperacija po Burchu - mag. dr. Adolf LUKANOVIČ, dr. medVloga medicinske sestre pri bolnici z operacijo po BurchuVesna LEVEC, VMS, Vida KAMENŠEK, VMSOGLED POSTOJNSKE JAME20.00 Skupna večerjaSOBOTA 20. april 199610.00 Hormoni v življenjskih obdobjih - prof. dr. Helena MEDEN-VRTOVEC, dr. med.Priprava in naročanje za IVF program - Blanka GRADIŠEK, VMSZunajtelesna oploditev-potek dela v laboratoriju Ginekološke klinike-Lili BAČER, biologinjaINFORMACIJE: Kotizacija znaša za člane ZZNS 8.000SIT, za nečlane 16.000 SIT, za upokojence brez¬plačno. Vplačate lahko na žiro račun ZZNS 50101-678-48641 - obvezen sklic na štev.: 00 12203 s pripisom»za sekcijo operacijskih medicinskih sester«, ali pa znesek poravnate uro pred pričetkom seminarja. Ob re¬gistraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o vplačani kotizaciji. Prenočišča so v hotelu Jama.Prijavnico pošljete na naslov: Hotel Jama, Jamska c. 28, Postojna.Rezervirate lahko tudi po telefonu 067-24-168 ali 24-172 ali po faxu 067-24-431. Nočitev z zajtrkom v eno¬posteljni sobi je 5.950 SIT, v dvoposteljni sobi je 9.440 SIT.Dodatne informacije: Neva PAPLER- Onkološki inštitut Ljubljana, Tel.: 061-13-13-113 int. 29-11Organizacijski odbor: Neva PAPLER, Majda GRADIŠEK, Alenka SLAK, Katja PIRNAT
1PRISRČNO VABLJENIPredsednica sekcije:Olga WAGNER
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESEKCIJA MEDICINSKIH SESTER V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU VABI NAseminar,ki bo 29. in 30. marca 1996 na Srednji tehniški in zdravstveni šoli Novo mesto, Šegova ulica 112.Program strokovnega srečanja na temo: DOBRODELNE IN PROSTOVOLJNE DEJAVNOSTII. dan:

II. dan

9.00 Registracija udeležencev10.00 Vzgoja za dobrodelnost, dr. Jože Ramovš11.00 Dobrodelne dejavnosti, Estera Dvornik, socialna delavka12.00 Izkustvo služenja drugim, Slavka Cekuta, zdrav, tehnik13.00 Kosilo14.30 Prostovoljstvo, Mira Grili, dipl socialna delavka15.15 Vključevanje dijakov Zdravstvene šole Celje v prostovoljno delo,Helena Brežnik, VMS16.00 Prostovoljno delo dijakov zdravstvene usmeritve na Srednji šoli Jesenice,Maja Krajnik. VMS, prof. ped.9.30 Sodelovanje pri otvoritvi 1. državnega tekmovanja učencev zdravstvenih šoliz etike in zgodovine v organizaciji Srednje tehniške in zdravstvene šoleNovo mesto in Ministrstva za šolstvo in šport10.00 Tekmovanje10.30 Ogled kulturno-zgodovinskih znamenitosti Dolenjske13.30 Kosilo15.30 Sklepna prireditev tekmovanja in zaključek strokovnega seminarjaOBVESTILA: Seminar šteje v strokovno izpopolnjevanje. Kotizacija znaša 8.000 SIT za člane Zbornicezdravstvene nege Slovenije in 16.000 SIT za nečlane. Plačate jo lahko na žiro račun Zbornice zdravstvenenege Slovenije, št. 50101-678-48641, sklicna št. 00 12210, ali pred pričetkom seminarja. S seboj prinesitepotrdilo in člansko izkaznico. Prenočišče lahko rezervirate do 20.03.1996 v hotelu KRKA na številko 068322 226. Dodatne informacije: ga. Jožica Novak, ga. Ljubica Glucks - tel. 068 25 207Predsednica sekcije - Jožica Novak, VMSPRIJAVNICA ZA SEMINARIme in priimekZaposlen(a), naslovPrijavljam se za 1. dan 2.danV , dne Podpis:Prijavnico pošljite do 15.03.1996 na naslov: ga. Jožica Novak, STZŠ Novo mesto, Šegova ulica 112,68000 Novo mesto. Prijavnico lahko fotokopirate.
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Zbornica zdravstvene nege SlovenijeSekcija hematoloških medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov vabi natretje strokovno srečanje
na OTOČCU, dne 19. in 20. aprila 1996Program:Petek, 19.4.1996

Sobota, 20.4.1996

10.30 Registracija udeležencev11.00 Predstavitev in razstava farmacevtskih preparatov13.00 Kosilo14.30 Otvoritev srečanjaprim. Jože Pretnar, dr. med.:Presaditev kostnega mozga pri odraslem bolnikuMajda Benedik-Dolničar, dr. med.:Presaditev kostnega mozga pri otrokuTim za presaditev kostnega mozga na Zavodu za transfuzijo krviv Ljubljani:Priprava kostnega mozga za reinfuzijo ali zamrzovanjeMarjeta Potočnik, dr. med. spec. transfuziolog, Tončka Rački, inž.:Krvne skupine pri presajanju kostnega mozga - Razpravljanje16.45 Odmor17.00 Določanje in preiskušanje tkivne skladnosti za dvojico:dr. sc. Matjaž Jeras, dipl. ing. phar.:Dajalec in prejemnik kostnega mozgaIrena Škoda, VMS:Odvzem krvi za tipizacijo tkivVlasta Slabe, VMS, Alenka Dobrovoljc, VMS:Priprava odraslega bolnika na presaditev kostnega mozgaMarjanca Rožič, VMS:Priprava otroka na presaditev kostnega mozga ■ Razpravljanje19.30 Večerja9.00 Organizacija zdravstvene nege na hemato-revmatološkem oddelkuSplošne bolnišnice CeljeDragica Šepetavec, VMS:
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xx:x-xxxx:x-x:x•:-:-x-x-:-:x-:-x-x-v-v.■.V.V.VAV,Zdravstvena nega odraslega bolnika pred presaditvijo kostnegamozga in po njej ■ predstavitev bolnikaMarjana Božjak, VMS, Irena Škoda, VMS:Zdravstvena nega otroka pred presaditvijo kostnega mozga in po njej■ predstavitev bolnikaMarjanca Rožič, VMS:Razpravljanje10.00 Odmor11.00 Otrok in odrasli bolnik po presaditvi kostnega mozga - domaMarina Purkart, VMS, Irena Škoda, VMS:Poročilo iz kongresa Evropskega združenja medicinskih sesterza transplantacijo kostnega mozga - E B M T, Dunaj, marec 1996.Alenka Dobrovoljc, VMS:razpravljanjeSestanek članov odbora hematološke sekcije medicinskih sesterin zdravstvenih tehnikovKotizacija za člane Zbornice zdravstvene nege 8.000 SIT, za nečlane 16.000 SIT.Kotizacijo lahko vplačate na žiro račun ZZNS 50101-678-48641 - sklic na številko: 122025-10, s pripisom za hematološko sekcijo. Potrdilo o vplačani kotizaciji prinesite s seboj.Znesek je možno poravnati tudi pol ure pred pričetkom seminarja. Rezervacija prenočišča na naslov:HOTELI OTOČEC, služba rezervacij, telefon: 068 321 831. Bivanje in seminar bo v Hotelu Šport.vDodatne informacije: Marjana Božjak ali Irena Skoda, telefon: 061 13-20-330.Predsednica sekcijeMarjana Božjak, VMS
PRIJAVNICA ZA SEMINAR
IME IN PRIIMEK
Zaposlen(a), naslov
Poklic in delovno mesto

PodpisPrijavnico lahko fotokopirate. Pošljite jo najkasneje do 10.4.1996 na naslov:Irena Škoda, Klinični center, Interne klinike Zaloška, Hematološka klinika, Zaloška 1, 61000 Ljubljana.
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Ivvvvvvv;:;. .v.v.;.;.;'1VV|..V...V.'.......V.V.....,...,...V...V,.'.'i'...VA....'.'.V...V.V.V.V.'.V/AViVZbornica zdravstvene nege SlovenijeSekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju vabi naPRVO STROKOVNO SREČANJEIN USTANOVNI OBČNI ZBOR SEKCIJE19. aprila 1996 v sejni dvorani tovarne LEK, Verovškova ul. 57, Ljubljana
Program strokovnega srečanja9.00- 10.00 Registracija udeležencev10.00 Kulturni utrinekOdprtje strokovnega seminarja in pozdravni govor predsednice Iniciativnega odborage. Erne Kos-Grabnar, VMSPozdravi gostovPomen in vloga interne medicineAndrej Bručan, spec. akad. st. dr. medAnaliza in ocena stanja na področju zdravstvene nege internističnegabolnika v LjubljaniErna Kos-Grabnar, VMS-Interne klinike ZaloškaDarinka Čarni-Dobovišek, VMS-Interna ki. dr. Petra DržajaJožica Kladnik, VMS-Gastroenterološka interna klinikav _Majda Šimenc, VMS, dipl. org. dela - Interna klinika TrnovoPrikaz stanja na področju infektologijeDr. Ludvik Vidmar, as. prim. dr. medAnaliza in ocena stanja na področju zdravstvene nege infektološkegabolnika v LjubljanivDragica Kuralt-Stucin, VMS, dipl. org. delaRAZPRAVA11.30-12.00 ODMORDokumentiranje v zdravstveni negi, evidenca nepravilnosti in incidentov pri deluHelena Kristina-Peric, VMSPomen projekta Lemon za slovenske medicinske sestreBojana Filej, VMS, dipl. org. delaRAZPRAVA13.00- 14.00 KOSILO



14.15 Ishemicna bolezen srcaprof. dr. Matija Horvat, dr. med.Standardni negovalni plan bolnika s srčnim infarktomMarija Bručan, VMS, Andreja Kvas, VMSAkutne črevesne infekcijePrim. Tatjana Lužnik-Bufon, dr. med.Zdravstvena nega otroka in odraslega bolnika z akutno driskoIva Kosec, VMS, Vanda Grilc, VMSRAZPRAVA15.30 USTANOVNI OBČNI ZBOR, IZVOLITEV IN POTRDITEV ČLANOVIZVRŠILNEGA ODBORAOBVESTILA: Seminar šteje v strokovno izobraževanje. Kotizacija znaša za člane Zbornicezdravstvene nege in za nečlane. Plačate jo lahko na žiro račun Zbornice zdravstvene nege Slovenije,številka 50101-678-48641, sklic na številko 00 12229, ali pa pred pričetkom seminarja. S seboj prinesiteprosim potrdilo in člansko izkaznico.Vaše cenjene prijave pošljite, prosim, najkasneje do 10. aprila 1996.DODATNE INFORMACIJE: Klinični center, Tajništvo Internih klinik Zaloška, tel.: 061 317-375 aliErna Kos-Grabnar, VMS, tel.: 061 310-462VLJUDNO VABLJENI!Predsednica iniciativnega odboraEma Kos-Grabnar VMSORGANIZACIJSKI ODBOR:Erna Kos-Grabnar, VMS; Dragica Kuralt-Štucin, VMS, dipl. org. dela; Marija Bručan, VMS;Darinka Čarni-Dobovišek, VMS
PRIJAVNICA ZA STROKOVNO SREČANJE - “SEKCIJA ZA INTER.-INFEKTOL. PODR ”IME IN PRIIMEKZaposlen(a), naslovPoklic in delovno mestoŠtevilka članske izkaznice ZZNSV , dne 1996 PodpisPrijavnico lahko fotokopirate. Pošljite jo, prosim, najkasneje do 10. aprila 1996 na naslov:Erna Kos-Grabnar, Klinični center, Interne klinike Zaloška, Zaloška 1, 61000 Ljubljana.
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X%yIyX\\ mmmfflmmmsmmssmKLINIČNI CENTER - KLINIKA ZA ENDOKRINOLOGIJO IN BOLEZNI PRESNOVEZALOŠKA cesta 7,1105 LJUBLJANAprireja v sodelovanju zZBORNICO ZDRAVSTVENE NEGEFUNKCIONALNO IZOBRAŽEVANJE Z UČNO DELAVNICOZDRAVSTVENA NEGA IN SLADKORNA BOLEZENUdeleženciV tej obliki stokovnega izpopolnjevanja lahko sodelujejo vse medicinske sestre in zdravstveni tehniki, kiizvajajo zdravstveno nego sladkornega bolnika, v bolnišničnem zdravljenju, v zdravstenih domovih,domovih za ostarele ali pa izvajajo zdravstveno nego sladkornih bolnikov na domu (patronažna služba).Izobraževanje ni namenjeno medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki izvajajo zdravstvenovzgojo sladkornih bolnikov v dispanzerju in ambulantni dejavnosti.Petek 19.04.9615.00 Epidemiologija, diagostika in zapleti sladkorne bolezni16.00 Zdravljenje sladkorne bolezni: Prehrana sladkornega bolnika17.30 Odmor-prigizek18.00 Zdravljenje sladkorne bolezni - pogovor o tabletah, insulinu, hipoglikemijaSobota 20.04.969.00 Samokontrola sladkorne bolezni10.30 Osebna higiena in nega nog pri sladkornem bolniku12.00 Diabetična nevropatija13.00 Odmor za kosiloUčna delavnica vModerator: Ana Cerpnjak15.00 Seznanitev s pripomočki za aplikacijo insulina (klasika, peresniki, vbodna mesta)16.00 Seznanitev s pripomočki za samokontrolo (testni lističi, merilci sladkorja v krvi)17.00 Seznanitev s tehniko kapilarnega in venskega odvzema kvi za določitev sladkorja ter stestom OGTTZaključek z diskusijoKotizacija znaša 25.000,00 SIT in jo nakažite na žiro račun-štev: 50103-678-000-0700595 z oznakoFunkcionalno izobraževanje; vključuje stroške predavateljev, organizacije, prostora izvedbeizobraževanja, kosilo in spremni material.Prijavnico s kopijo potrdila o plačani kotizaciji pošljite na naslov: Klinični center, Klinika za endokri¬nologijo in bolezni presnove, Zaloška c. 7, 1105 Ljubljana (Ana Črepnjak)vTelefon: dir. 13-17-224 za dodatne informacije. Število prijav je zaradi načina izobraževanja omejeno.Program bo potekal v prostorih Krke, Dunajska 65 v Ljubljani.
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Rezervacija prenočišč: Prenočišča smo rezervirali v hotelu Turist, Dalmatinova 15 Ljubljana, sami papotrdite rezervacijo na tel. 13-22-343 pri ga. Novak Mihu.Izobraževanje je organizirano v soglasju z Zbornico zdravstvene nege in je vpisano v registerizobraževanja pod št. 014/1996.
PrijavnicaPrijavljam se za funkcionalno izobraževanje z učno delavnicoZdravstvena nega in sladkorna bolezen
Ime in priimek
Naslov: Ustanova:
Datum: Podpis:

VABILOAktiv upokojenih medicinskih sester pri Društvu medicinskih sesterin zdravstvenih tehnikov Ljubljanavabi upokojene medicinske sestre napredavanje,ki bo v sredo, 27.3.1996 ob 9.30v Kliničnem centru v IV. predavalnici- v I. nadstropju.Predavatelj: Vera Štebe, VMS, prof. ped.Tema predavanja:Nebesedna komunikacijaVljudno vabljene!Predsednica aktivaOlga Pivk-Vidmar
MAREC 1996 43



ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOVV DERMATOVENEROLOGIJIVABI na2. STROKOVNO SREČANJE
12. APRILA 1996v SPLOŠNI BOLNIŠNICI MARIBORkirurška stolpnica-konferenčna dvoranaPROGRAM9.00-10.00 Registracij udeležencev10.00 Pozdrav udeležencemPredstavitev Dermatološkega odd. Splošne bolnišnice MariborBranka Čuič, VMSLuskavica - kronična kožna bolezenDušan Rems, dr. med.Zdravljenje luskavice in novostiIda Prelog, dr. med.Zdravstvena nega bolnika z luskavicoMajda Črgulj, VMSVloga medicinske sestre pri zdravljenju luskavice s fototerapijo

VZdenka Špindler in Ksenija Kramberger, zdrav, tehnik11.40 ODMOR1 3.00 Ogled dermatološkega oddelka Splošne bolnišnice MariborPredstavitev Otroškega oddelka Dermatovenerološke klinikeMaruša Markelj, VMSZdravstvena nega otroka z luskavica
vIvana Pupis Škapin, VMSVzgojno in pedagoško delo z bolnim otrokom na Dermatovenerološki kliniki LjubljanaLiljana Sever, igralni terapevtDruštvo psoriatikov SlovenijeJože Arzenšek, primarij, dr. med.44 UTRIP
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Sodelovalni center SZO za Primarno zdravstveno nego v Maribora inSodelovalni center za duševno zdravje otrok in mladostnikov v Ljubljanirazpisujeta 11. in 12. aprila 1996 - Učno delavnicoSODELOVANJE S SVOJCI BOLNIH OTROKz naslednjim programom:ČETRTEK, 11.4.199609.00- 10.00 Registracija v10.00- 10.30 Uvod v učno delavnico - Majda Slajmer-Japelj, direktorica Sodelovalnega centra SZOza primarno zdravstveno nego Maribor10.30- 11.15 Otrok, starši in zdravstveni delavci - Dr. Anica Mikuš-Kos11.15-12.00 Otrok in bolni starši - Marja Strojin12.00- 14.00 Odmor za kosilo14.00- 14.45 Sodelovanje s svojci akutno bolnih otrok - Prim. dr. Kurt Kancler14.45- 15.30 Oblike pomoči svojcem hospitaliziranih in kronično bolnih otrok - Dr. Iztok Jakša15.30- 16.00 Odmor16.00- 16.45 Sodelovanje s svojci otrok, motenih v telesnem razvoju - Mag. Polona Seme16.45- 17.30 -Sodelovanje s svojci otrok, motenih v duševnem razvoju - Dr. Alenka Bezget17.30- 18.00 Dogovor za skupinsko deloPETEK, 12.4.199609.00- 10.30 Delo v skupinah: A-(temaprim. dr. Kanclerja)B-(tema dr. Jakše)C-(tema dr. Semetove in dr. Bezgetove)10.30-11.00 Odmor11.00-12.30 - Poročanje delovnih skupin in razgovor- Predlogi in poročila zdravstvenim ustanovam- Podelitev potrdil o opravljenem strokovnem izpopolnjevanjuKotizacija za učno delavnico znaša 8.000,00 SIT in jo lahko vplačate na žiro račun:Zdravstveni dom dr. A. Drolca Maribor, z oznako Učna delavnica SZO ali osebno pred začetkom dela.Št. žiro računa: 51800-603-31999Prijave pošljite do 1. aprila 1996 na Sodelovalni Center SZO Maribor.Učna delavnica bo potekala v Zdravstvenem domu Maribor, v sejni dvorani, Sodna 13/III nadstropje.Če želite rezervacijo prenočišča v hotelu OREL, nam to, prosim, sporočite ob prijavi.Z lepim pozdravomVodja centravMajda Šlajmer- Japeljump46



Slovenska fondacija in Urad SZO za Slovenijo pripravljataDELAVNICOPROSTOVOLJCI V BOLNIŠNICAHki bo 28. in 29. marca 1996 v LjubljaniZa vodenje delavnice nam je uspelo dobiti gospoda Rogerja Watkinsa, sodelavca Charity Aid Foundation izLondona, ki bo predstavil bogate in dolgoletne izkušnje delovanja prostovoljcev v angleških bolnišnicah.Skupaj z njim bomo obravnavali tudi številna praktična vprašanja, s katerimi se srečujejo ali se bodo srečaliorganizatorji prostovoljnega dela v bolnišnici. To je v tujini že uveljavljena oblika pomoči in razbremenitvezdravstvenega osebja v bolnišnicah, pri nas pa ubira šele prve korake. V delavnici bomo razmišljali o tem,kako premostiti prepad med načelnim soglasjem o tem, kako potrebni in koristni bi bili prostovoljci vbolnišnicah in vsakodnevna praksa v bolnišnicah, kjer prostovoljcev skoraj še ni.OKVIRNI PROGRAM DELAVNICEPrvi dan:KAKO ORGANIZIRATI IN VODITI PRO¬GRAM DELOVANJA PROSTOVOLJCEV?prva tema:- Kako predstaviti in utemeljiti vključevanjeprostovoljcev;- Vprašanja in pomisleki zaposlenih;- Kako doseči podporno vzdušnje v ustanovi;- Kako pripraviti načrt dela prostovljcev;Druga tema:- Opis dela prostovoljcev;- Načini in tehnike pridobivanja prostovoljcev;- Intervju in izbor.Tretja tema:- Priprava prostovoljcev za delo in izobraževanjeza delo;- Supervizija prostovoljcev;

- Kako obdržati in nagrajevati prostovoljce;- Oblikovanje politike ustanove do sodelovanja sprostovoljci;
Drugi danPROSTOVOLJCI V BOLNIŠNICIPrva tema
- Vloga koordinatorja prostovoljcev v bolnišnicah;- Opis dela prostovoljcev v bolnišnicah;- Pridobivanje in izobraževanje prostovoljcev zadelo v bolnišnicah.Druga tema:- Izbor in razpored prostovoljcev;- Odnos med prostovoljci in osebjem bolnišnice.Tretja tema:- Podpora koordinatorju in prostovoljcem;- Spremljanje učinkov.Delavnica bo sestavljena iz predavanja, predstavitve praktičnega dela in skupinske razprave, gradila pabo seveda zlasti na aktivnem sodelovanju udeležencev.Delavnica bo potekala v angleščini, zagotovili pa bomo prevajanje v slovenščino.Kotizacija bo 7.000 SITVse nadaljnje informacije dobite na Slovenski fondaciji, tel. 061-13-14-352 od 8.00 do 12.00Predsednica Slovenske fondacijedr. Anica Mikaš Kos
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//> Viktorija REHARKOLEDARZDRAVSTVENOVZGOJNIH AKTIVNOSTI

V letošnjem letu je posebna pozornost namenjena otrokom. Priporočamo, da načrtno vključitezdravstvenovzgojne vsebine, namenjene otrokom.Ta koledarje zbir utečenih prizadevanj za načrtovano dejavnost pri skrbi za boljše zdravje.Vsako leto dodajamo nove datume. Pozdravljeni!48



NajavaMEDNARODNAKONFERENCA OZDRAVJUIN EKOLOGIJI25.-28. september 1996
Univerza Wollongong, new South WestAustralia
Spoštovani kolegi in kolegice,Upravni komite posebne interesne skupine zaokolje pri avstralski zvezi medicinskih sesterima čast napovedati drugo mednarodno konfe¬renco o zdravju in ekologiji, ki bo v\Vollongongu, na obali New South West-a,septembra 1996.Strokovnjaki s področja zdravstvenega varstva,predstavniki vlade, ekonomije, industrije, izo¬braževalnih institucij in lokalnih skupnosti sovabljeni, da s skupnimi prizadevanji presežejodisciplinarne in politične meje in poiščejo inova¬tivne odgovore na izzive, ki jih postavlja ekološkoneoporečen način življenja in dela.Konferenca pomeni nadaljevanje prve avstralskekonference (Melburne 1993) in prve mednarodnekonference zdravstvene nege (Florida 1993).Cilj konference je odkrivanje medsebojnihvplivov med zdravstvenim varstvom in zdravimokoljem, od globalnega nivoja do lokalnihvsakodnevnih praks. Aktivno sodelovanje nasejah, delavnicah in razpravah bo omogočilodelegatom, da se povežejo in skupaj poiščejorešitve za številne probleme, s katerimi sesrečujeta zdravstveno varstvo in ekologija.Dobrodošli v Wollongong v času pom¬ladanskega festivala 1996.

4.
nurse practitioner.ZA DRUGAČEN SVET:MEDICINSKE SESTRE(NURSE PRACTITIONERS)
22.-24. avgust 1996Edinburgh, Škotska, Velika Britanija
Organizatorja: Royal College ofNursing, VelikaBritanija, in Nursing Standard v sodelovanju zff
in University ofCenter SchoolLeta 1993 so se medicinske sestre z obeh straniAtlantika prvič zbrale na prvi večji sodelovalnikonferenci z namenom, da preučijo in izmenja¬jo skupne interese na področju razvoja delovan¬ja profila medicinskih sester, ki ga imenujejonurse practitioners. Organizatorja in sodelavci zvelikim zadovoljstvom napovedujejo drugoglavno skupno (VB in USA) konferenco inrazstavo z delovnim naslovom: Za drugačensvet: medicinske sestre (nurse practitioners)Iglobalna perspektiva.Konferenca bo še posebej pomembna za mef§|cinske sestre, ki delujejo v lokalni skupnosti

na področju prakse zdravstvene nege,splošne zdravnike, ljudi, vključene v
ki oblikujejo politiko.
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MEDNARODNO SODELOVANJE VZDRAVSTVENI NEGI: SKUPNI NAPORI ZAIZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA16.-18. september 1996- Kansas City, Missoury, USADrugi mednarodni akademski kongres zdravstvene nege ponuja medicinskim sestram z vsega svetamožnost, da se srečajo v Kansas Cityju v osrčju ZDA in tako izkoristijo priložnost za vzpostavitevnovega ali obogatitev že obstoječega sodelovanja na področju poučevanja, prakse, kliničnih projektovin raziskav.Delovni urnik kongresa:- strokovni seminarji,- tematske predstavitve,- razprave na klinične teme,- možnost vzpostavitve sodelovalne mreže na področju prakse zdravstvene nege od ravnivaškega okolja do mednarodnih zdravstvenih centrov.University of Kansas School of Nursing si šteje v čast, da lahko sponzorira tako pomemben dogodek.Organiziran bo niz posebnih dogodkov, ki bodo dobra priložnost za neformalno spoznavanje medudeleženci in odkrivanje značilnosti Kansas Citvja.
Zbornica zdravstvene nege SlovenijeDruštvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov MariborDruštvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Maribor organizira skupni prevoz z avtobusomna4. konferenco Delovne skupnosti Alpe Jadranza področje zdravstvene nege v Siofok ob Blatnem jezeru na Madžarskemod 23. - 25.5.1996.Stroški prevoza znašajo 120 DEM po osebi.Prijave sprejema Milica Lahe v Zdravstvenem domu dr. A. Drolca Maribor, telefon 062-227-111 int.264 vsak dan med 07 in 07.30 uro in sicer do 15. aprila 1996, kjer dobite tudi vse natančnejše infor¬macije.Lepo pozdravljeni:Predsednica DrusftaMilica Lahe
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Pii nevralgičnih bolečini 11ASPIRINTABLETE

Bayer Pharma25 let

Ljubljana,Cankarjev dom.Od 27. marcado 4. aprila 1996.Razstava starihBayerjevih posterjev,oglasov in letakov.
V pričakovanju100-letnice Aspirina,najbolj slavnegazdravila na svetu,praznujeBayer Pharma25-letnico.Podjetje, ki ve, kajhoče in kam gre.Podjetje zanaslednjih sto let.
Stoletje Aspirina

StudioModerna
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Šumeče tablete
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 jemanju 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. UPORABNOST Označena na embalaži. lek


