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PIKOMIL J je prilagojeno mleko za dojenčke od rojstva do dopolnjenega 5. mesecastarosti in popolnoma zadošča otrokovim prehrambenim potrebam v prvih mesecih življenja.
PIKOMIL 2 je delno prilagojeno mleko za dojenčke in otroke od dopolnjenega5. meseca starosti dalje. Ob vedno bolj raznoliki prehrani zagotavlja Pikomil 2 nemoten otrokov razvoj.

PIKOMIL soja je prilagojeno mleko iz sojinih beljakovin visoke biološke vrednosti.Namenjen je otrokom, ki so alergični na beljakovine v kravjem mleku ali preobčutljiviza laktozo. Zelo dobrodošel pa je tudi v prehrani otrok iz vegetarijanskih družin.
PIKOMIL cereal so obogatene mlečno-žitne kaše.Pripravljene so iz instant žit in delno prilagojenega mleka.Kašam Pikomil cereal je dodano železo ter vitamina A in D.Ker že vsebujejo mleko, je priprava enostavna - samo z vodo.

RIŽ Z MLEKOM Pikomil cereal ne vsebuje glutena in je dveh okusov:po vaniliji in po banani. Priporočamo ga po dopolnjenem 4. mesecu starosti kot samostojen obrok za zjutraj ali zvečer.
PŠENICA Z MLEKOM Pikomil cereal je prav tako dveh okusov:po vaniliji in po mešanem sadju, priporočamo pa jo po 6. mesecu starosti.
Vsi izdelki iz družine Pikomil so sestavljeni in izdelani po najnovejših mednarodnih priporočilih in standardih.

I p KRKk
Podrobnejše informacije dobite pri proizvajalcu. Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto
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DDOGA
V majhnem kletnem prostoru,
v bloku sredi mesta
se zbirala je vsa dolina,
ki jim dom bila je CE&TA.
Okna so bila razbita,
vrat sploh ni bilo,
stene so bile ožgane
in popisane s KRVJO:
“Hej, fantje in dekleta,
zakaj počnete to?
Je res tako nevzdržno,
je res tako hudo?”

Silvija KRALJ

Avtorica slike na naslovnici:Marija Oberstar, višja medicinska sestraSeptember '98 UWP 3
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DELO ZBORNICEUTRIP POLETNIH DNI NAZBORNICI
Petra KersničIn potem je prišlo poletje - vsi so šli na morje, vplanine in širom sveta ter pisali samo še raz¬glednice. Taka je najpogostejša predstava oplavanju skozi poletje, o paši duše sredi gora alipotepanju po širjavah te zemeljske oble.Naše aktivnosti so v juliju bile še v polnemzamahu. V začetku julija smo imeli dva sestanka,na katerih smo oblikovali pripombe in predlogena posredovane podlage za oceno direktiv privključevanju v EU.Dvakrat se je v mesecu juliju sestala tudi De¬lovna skupina za oblikovanje terminološkegaslovarčka.6 .7 . smo se udeležili uvodnega srečanja pro¬jekta Sekcije študentov zdravstvene nege s tujimištudenti, ki so prišli v sklopu mednarodne izmen¬jave študentov na počitniško prakso.10 .7 . in 20 .7 . smo sodelovali s Centrom zapoklicno izobraževanje, Socialno zbornico, Mi¬nistrstvom za delo, družino in socialne zadeve inSindikati v skupini za oblikovanje izobraževalnihprogramov za oskrbo na domu.Julij je bil tudi vroč sindikalni mesec. Z vesel¬jem smo lahko v anketi nedeljskega Dela prebraliizjavo javnosti, ki bi v 62,5 % (700 anketiranih)podprla stavko medicinskih sester. Prišlo je tudido podpisa Kolektivne pogodbe za zaposlene vzdravstveni negi, in tudi do podpisa Aneksa hkolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in so¬cialnega varstva Slovenije.Predsednica sindikata delavcev v zdravstveninegi Slovenije in vodja pogajalske skupinesindikatov, Jelka Černivec, je ob podpisu v iz¬javi za medije poudarila: »Kolektivno pogodbo vsedanji verziji, ki je prvi uradni dokument za me¬dicinske sestre in zdravstvene tehnike v Sloveni¬ji, smo se po tehtnem razmisleku odločili pod¬pisati iz treh razlogov: dosegli smo priznanjepolurne priprave na delo za medicinske sestre inzdravstvene tehnike, sredstva za njihovo izo¬

braževanje pri delodajalcih bodo od sedaj zelonatančno določena, prav tako pa bodo zaposleni,ki opravljajo delo na terenu, zavarovani. Prav senam je zdelo, da te spremembe uveljavimo šepred jesenjo, saj smo bili v našem sindikatu ved¬no pripravljeni na dogovarjanje tudi poposameznih fazah. Poudarila pa bi rada, da tavmesna postaja še ne pomeni izpolnitve naših za¬htev, zato smo se odločili, da se moramo dogo¬voriti o novem tarifnem delu in dodatku zazdravstveno nego do 15. septembra. Če se to nebo zgodilo bomo lahko spoznali, da je Vladakršila sporazum, ki smo ga podpisali danes, inzačeli s stavko.«16 . 7. smo skupaj s predstavniki Sindikata vzdravstveni negi in Ministrstva za zdravstvo sode¬lovali v radijski oddaji “ Studio ob 17 h ”, v katerismo pojasnjevali in utemeljevali pomembnostlastne - poklicne kolektivne pogodbe in prizade¬vanja stroke za zakonsko opredelitev dejavnostizdravstvene nege. Neposredni stik s poslušalcinas je prepričal, da je med ljudmi prepoznavnavrednost našega dela in prispevka v celotnempostopku obravnave posameznika.Sindikat delavcev v zdravstveni negi je vzačetku avgusta poslal matičnemu odboruDržavnega zbora - Odboru za zdravstvo, delodružino in socialne zadeve predlog besedila no¬vele Zakona o zdravstveni dejavnosti, s kateroželijo doseči, da bi se rešilo vprašanje opravlja¬nja, vrednotenja in nagrajevanja pripravništva zamedicinske sestre in zdravstvene tehnike v višje¬šolsko, visokošolsko in univerzitetno izobrazbo.V Uradnem listu št. 60/1998 - 28.8.1998 je ob¬javljena Kolektivna pogodba za zdravstvenonego.23. 7. smo se na povabilo medicinskih sesteriz Zdravstvenega doma udeležili informativnegasestanka, na katerem so sodelovali tudi pred¬stavniki Sindikata delavcev v zdravstveni negi inSeptember '98 UWP 5



DELO ZBORNICE
pravna svetovalka in na katerem so nas seznanilis svojim delom in nekaterimi težavami.Kot gostitelji smov tem času imeli tudi številnedogovore in usklajevanja za organizacijo med¬narodnega strokovnega srečanja predstavnikovnacionalnih združenj medicinskih sester izEvrope ( PCN - Permanent Standing Committeeof Nurses of the EU), ki bo potekal novembra naBledu.Mnogi ste nas klicali in obvestili o prispevku -članku Ali se procesa zdravljenja in zdravstvenenege razhajata ?, ki je bil objavljen v julijski revijiZdravniške zbornice - Isis. Nanj smo se takoj odz¬vali z obširnim odgovorom, katerega objavopričakujemo v oktobrski številki Isisa.Tik pred oddajo gradiva za Utip smo prejeliZdravstveni statistični letopis za leto 1997. Statis¬tika oziroma njeni podatki so zagotovonajvečkrat zlorabljena matematika, ki se pogostone izteče v korist razpravljalca. In ker te podatkeuporabljajo načrtovalci zdravstvene politike, znjimi ni mogoče postaviti načelne trditve - po¬manjkanje kadrov. Kot na dlani je pred nami ak¬cija o oceni realne kadrovske zasedbe in zaradiobsega in značaja delokrogov potrebna kadrovs¬ka zasedba. Podatki o zaposlenih izvajalcihzdravstvene nege govorijo:višje medicinske sestre - skupaj 3187(v letu 1996-3098)_- bolnišnice -1795 (1996-1723)- zdravstveni domovi -1018 (1996 -1005)- zdravilišča - 22 (1996 - 22)- posebni zdr. zavodi - 23 (1996 - 22)- IVZZZZV-51 (1996-49)- zaposleni pri zasebnikih - 63 (1996 - 47)- drugi zavodi - 220 (1996 - 220)zdravstveni tehniki-skupaj 10126(v letu 1996-9953)_- bolnišnice-5686 (1996-5435)- zdravstveni domovi - 2631 (1996 - 2713)- zdravilišča-110(1996-115)- posebni zdr. zavodi -28(1996 - 42)- IVZ ZZZV - 67 (1996 - 65)- zaposleni pri zasebnikih - 610 (1996 - 430)- dmgi zavodi -994 (1996-1152)

Če smo prejšnja leta zasledili iz leta v leto večjiporast bolničarjev, kaže sedanje stanje zmanjše¬vanje teh profilov -1997-823 (19961025).29. junija 1998 je v Uradnem listu št.47/1998izšel Zakon o strokovnih in znanstvenih naslo¬vih, ki ureja strokovne in znanstvene naslove, kisi jih diplomanti visokošolskih zavodov pridobi¬jo po končanem dodiplomskem ali podiplom¬skem študijskem programu z veljavnostjo.DOPISANO V medijih smo v teh poletnihdneh lahko večkrat prebrali, da Evropa od nas za¬hteva kakovost v zdravstvu. Na to temo so to po¬letje tudi potekala mnoga srečanja strokov¬njakov. Pri tem sem vmislih seštevala številne ak¬tivnosti, ki smo jih izvajalci zdravstvene nege žepred mnogimi leti na vseh mogočih in orga¬niziranih ravneh v zdravstveni negi aktivirali in stempričeli s svojo bitko za kakovost v zdravstveninegi. Kako? S tem, ko zahtevamo svoj zakon, ki je15. julija že praznoval prvi rojstni dan, odkar smoga oblikovali in v njem zapisali vse, s čimer bomolahko kakovost dosegli in merili. Dnevno bere¬mo, da po vsem svetu in tudi v Evropi državetemeljito spreminjajo sisteme zdravstva, pred¬vsem pa so aktivnosti usmerjene v zmanjševanjestroškov - tukaj se le postavlja vprašanje - načigav račun? Varovančev ali naš? Govori se tudi okrizi zdravstva, ki jo marsikje rešujejo tudi sspreminjanjem zdravstvene zakonodaje. Raz¬lične so tudi opredelitve in odnos države do za¬sebnega dela. Zelo so zanimivi podatki iz VelikeBritanije, kjer po nekajletnem zasebništvu os¬novnega varstva prepoznavajo njegovo vrednostin ga podržavljajo nazaj. Ali nismo pri nas nekajzelo dobrega in vzorčnega na področju osnovne¬ga zdravstva in preventive že imeli? Vprašanje jetudi v državni strategiji, ki je bila oblikovana,mnogokrat spreminjana in do zdaj še ne sprejeta!Za nas je pomembno, da uveljavimo učenjeabecede kakovosti v procesu izobraževanja - sajlahko le z znanjem v svoje delo nenehno vgraju¬jemo strokovnost, racionalnost, ekonomičnost,etičnost in človečnost.Jeseni nas čaka veliko dela - zavedajmo se, daza vsem, kar počnemo, ostane sled!6 mip September '98



DELO ZBORNICE
ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESKLEPI POSVETA:IZOBRAŽEVANJEV LUČI NOVE ZAKONODAJEin USTVARJANJE POGOJEVZAVSTOPVEVROPOLjubljana, 17.6.19981 . Izobraževanje medicinskih sester - nosilk strokezdravstvene nege - mora potekati le na eni ravni in sicer vvisoko strokovnem programu, ki mora trajati najmanj trileta in poteka v sklopu Univerze.2. Vpis v dodiplomsko izobraževanje za poklic medi¬cinske sestre je možen po uspešno zaključenem sred¬njem izobraževanju. Pogoji za vpis morajo biti enaki kotza vpis v druge univerzitetne programe, kar pomeni tudienako začetno starost pri vstopu v izobraževanje zazdravstveno nego.3. Medicinske sestre s fakultetno izobrazbo, ki dajemožnost akademizacije, pokrivajo delovna področja vo¬denja in upravljanja, pedagoškega dela, zdravstvenovzgojnega ter raziskovalnega dela.4 . Zaradi spremembe šolske zakonodaje je nastalaspremembav izobraževalnih ravneh za nosilko poklica. Vprehodnem obdobju se izvede akcije, ki bodo diploman¬tkam višješolskih izobraževalnih programov omogočileenakovredne možnosti vpisa v fakultetne programe inprograme specializacij, kot je to omogočeno diplomant¬kam visokostrokovnih izobraževalnih programov.5. Medicinska sestra potrebuje za izvajanje zdravstvenenege le en profil pomočnika, kar je v slovenskih razmerahzdravstveni tehnik, ki je član negovalnega tima. Zato jeizobraževanje bolničarjev in načrtovano izobraževanjenovega profila kadrov v višjih zdravstvenih šolahstrokovno in ekonomsko neutemeljeno in nepotrebno.6 . Izobraževanja monovalentnih profilov v zdravstveninegi ne podpiramo, saj je s tem onemogočena osebnapromocija v poklicu in onemogočeno prehajanje iz enedejavnosti v drugo (npr. iz bolnišnične v zunajbolnišničnodejavnost). Zato priporočamo, da se za specialna po¬dročja zdravstvene nege uvede speicalistično podiplom¬sko izobraževanje.7 . Kompetence medicinske sestre morajo biti zakonskoopredeljene, saj je le tako možno izdelati ustrezne vse¬bine izobraževalnih programov in zagotoviti ustreznopraktično usposabljanje v procesu izobraževanja. Zatonujno potrebujemo Zakon o zdravstveni negi, saj nimožno tako obširnega področja ustrezno zajeti v že ob¬stoječo zakonodajo. V zakonodaji je potrebno opredelititudi vlogo in funkcijo medicinskih sester pri ohranjanju inkrepitvi zdravja posameznikov in lokalnih skupnosti.

8. Izobraževanje medicinskih sester mora biti interdisci¬plinarno in multiprofesionalno, s čimer je zagotovljenoučinkovito timsko sodelovanje vseh, ki sodelujejo v siste¬mu zdravstvenega varstva.9. Izobraževalne institucije za zdravstveno nego in tudiinstitucije, v katerih poteka klinična praksa, morajo biti for¬malno akreditirane, kot to določa ustrezna zakonodaja inkar pomeni, daje institucijam potrebno zagotoviti tudi us¬trezne materialne, kadrovske, finančne in druge pogojeza kakovostno izvajanje izobraževanja.10. Reforma izobraževalnih programov za medicinskesestre se mora izvajati v skladu z usmeritvami Svetovnezdravstvene organizacije in Evropske unije. O njej nemorejo odločati le izobraževalne institucije in pristojnoministrstvo, temveč morajo biti v reformo vključeni tudipredstavniki stroke zdravstvene nege, člani lokalne skup¬nosti vključno z bolniki, Ministrstvo za zdravstvo ter us¬trezna zakonodajna telesa.11. Pripravništvo za medicinske sestre in zdravstvenetehnike mora potekati po enakih kriterijih kot za drugepoklice v zdravstvu, pri čemer mora biti zagotovljenaenakopravnost plačila dela za čas pripravništva izdržavnega proračuna.12. Bolničar, ki ni član negovalnega tima, je profil, ki iz¬vaja storitve s področja oskrbe v socialnih zavodih, zatose mu povsod črtajo vse naloge, ki opredeljujejo vsebinonjegovega dela s “pomočjo pri zdravstveni negi”.13. Zbornica zdravstvene nege in Sindikat delavcev vzdravstveni negi bosta na podlagi v Razširjenem stro¬kovnem kolegiju za zdravstveno nego oblikovanih inZdravstvenem svetu predlaganih kadrovskih normativovizvedla projekcijo po kadrih v zdravstveni negi za obdob¬je 1999 - 2009.14. Zbornica zdravstvene nege si bo pridobila podatkeo številu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov naštevilo prebivalcev v drugih evropskih državah.15. Vsi sklepi posveta se posredujejo Ministrstvu zazdravstvo, Ministrstvu za šolstvo in šport, Ministrstvu zadelo, družino in socialne zadeve, Skupnosti socialnih za¬vodov, Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, Visokizdravstveni šoli v Mariboru, Srednjim zdravstvenimšolam ter Ministrstvu za evropske zadeve.
September '98 UWP 7
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NOVICA 12SVETOVNEZDRAVSTVENEORGANIZACIJE(SZO)
Iz medijev povzelaPetraKersnič7*1 Letos 7. aprila je Svetovnazdravstvena organizacijapraznovala 50 - letnico.Morda niste vedeli - njensoustanovitelj in prvipredsednik, ki so ga 1948izvolili izmed 53 držav članicin 12 opazovalk, je bil dr.Andrija Štampar (1888 -1958), hrvaški strokovnjak za socialnomedicino iz tedanje Jugoslavije.Letošnje leto bo v zgodo¬vino organizacije vpisa¬no tudi po tem, da je prvič, odkar organi¬zacija živi, njeno krmilo prevzela ženska - dr. GroHarlem Brundtland, ki je bila kot edina kandidat¬ka izvoljena na skupščini SZO v maju 1998 in jesvoje delo pričela v juliju 1998.Dr. Gro Harlem Brundtland je zdravnica, spe¬cialistka za javno zdravstvo in prihaja izNorveške. Rodila se je leta 1939 v Oslu. Svoje de¬lo je do sedaj opravljala na Norveškem kot trikrat¬na ministrska predsednica za zdravstvo inpredsednica Svetovne komisije za okolje inrazvoj.

Predsednica Norveškega združenja medicin¬skih sester, Laila Davoy, je s ponosom izjavila, daje prepričana, da bo nova direktorica upoštevalapomen zdravstvene nege pri zagotavljanju zdrav¬stvenega varstva in jo tvorno vključevala in pove¬zovala z vsemi aktivnostmi SZO pri zagotavljanjuin uresničevanju projekta “Zdravje za vse“.Besede nove generalne direktorice “ Vmedi¬cini in tudi v vseh lokalnih inmednarodnihorganizacijah je v ospredju isto: identi¬fikacija in lokalizacija problema in simpto¬mov, prepre-čevanje in zdravljenje*, kažejona to, da bo njena osrednja naloga namenjenapovezavi vseh, ki skrbijo za človeka in okolje.

8 mtp September '98



NOVICEVESTI O DELU ZDRUŽENJAZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE
LJUBLJANA, NJEGOŠEVA 8

INFORMACIJA 0 NEKATERIH POSLOVNIH PODATKIHZDRAVSTVENIH ZAVODOVZA OBDOBJE 00 1.1.1998 DO 31.3.1998I nformacija je izdelana na podlagi Trimesečne¬ga poročila za obdobje od 1.1.1998 do31.3.1998, ki so ga zavodi po določilih zakonao računovodstvu dolžni posredovati Agenciji zaplačilni promet, informiranje in nadziranjeSlovenije in v katerem so podatki o poslovnih pri¬hodkih, o obračunanih plačah in o zaposlenih vtem obdobju, rezultata poslovanja pa se za to ob¬dobje ne ugotavlja.Poslovni prihodki zdravstvenih zavodov,ugotovljeni na podlagi računov in poročil, ki sojih zdravstveni zavodi izstavili Zavodu zazdravstveno zavarovanje za to obdobje na podla¬gi pogodb za leto 1997, so v tem obdobju znašaliskupaj 36.629.603 tisoč SIT in so bili za 9,1 % večjiod prihodkov, doseženih v enakem obdobjupreteklega leta in enaki glede na povprečneposlovne prihodke leta 1997.Prihodki bolnišnic so bili ugotovljeni v višini24.014.236 tisoč SIT in so bili v primerjavi z lan¬skim trimesečjem večji za 9,3 %, prihodkizdravstvenih domov pa so v tem obdobju znašali10.232.410 tisoč SIT in so bili glede na enako ob¬dobje leta 1997 večji za 8,3 %. Prihodki zavodovza zdravstveno varstvo so v prvem trimesečjuznašali 1.114.603 tisoč SIT in so bili večji za 13,8 %v primerjavi z enakim obdobjem lani.Zdravstveni zavodi so v prvih treh mesecih le¬ta 1998 obračunali plače v skupni višinil6.440.311 tisoč SIT, kar je 8,3 % več kot vtrimesečju leta 1997. Po podatkih Statističnegaurada R Slovenije so se cene življenjskih

potrebščin v prvem trimesečju leta 1998 v primer¬javi z enakim obdobjem leta 1997 povečale za 9,2%, kar pomeni, da so v tem obdobju plače realnonazadovale. Sredstva za plače pomenijo vletošnjem prvem trimesečju 44,9 % poslovnih pri¬hodkov, v enakem lanskem obdobju pa so plačepomenile 45,2 % poslovnih prihodkov.Obračunana skupna poraba je znašala skupaj510.121 tisoč SIT, kar je bilo za 27,6 % več kot venakem lanskem obdobju, predvsem zaradi iz¬plačevanja odpravnin ob odhodu v pokoj.Povprečna mesečna bruto plača na delavca jev tem obdobju znašala 195.327 SIT in je bila vprimerjavi z enakim obdobjem lani večja za 11,2%, v primerjavi s povprečno plačo v letu 1997 paza 4,3%.V bolnišnicah je povprečna mesečna brutoplača na zaposlenega znašala 186.233 SIT in je bi¬la večja za 11 %, v zdravstvenih domovih 209-069SIT, kar je bilo za 12,3 % več in v zavodih zazdravstveno varstvo 244.312 SIT, kar je 10,3%večkot v prvem trimesečju leta 1997.Število zaposlenih v zdravstvenih zavodih,ugotovljenih na podlagi delovnih ur v tem ob¬dobju je bilo 28.056 in se je v primerjavi z enakimobdobjem lani zmanjšalo za 2,7 %. Zaposlenih vbolnišnicah je bilo 18.074, kar je 2,4 % manj, vzdravstvenih domovih 8.689 oziroma 3,8 %manj,v zavodih za zdravstveno varstvo brez Inštituta zavarovanje zdravja 711, kar je 1,3 % več in v skup¬nostih zavodov 102 zaposlena, kar je bilo 2,9 %manj kot v prvem trimesečju 1997.September '98 UWP 9



DOJENJE
Gordana NieniicVZ e dolgo nisem poročala o dojenju v našidržavi, sedaj bom to storila z veseljem. Zad¬njič sem o dojenju pisala lani, ko je bil prviuvodni seminar za nosilce akcije za pridobitevmednarodnega naziva »Novorojencem prijaznaporodnišnica« (NPP). Tedaj smo dobili jasnesmernice, kaj bo treba narediti za NPP. Največ na¬log je dobil seveda Nacionalni odbor za spodbu¬janje dojenja (NOSD), ki naj bi akcijo za prido¬bitev naziva v vseh slovenskih porodnišnicahspodbujal, jim na tej poti pomagal ter jih podpiral.Na učni delavnici smo zadali konkretne naloge:- organizirati 18-urni tečaj Svetovne zdravstveneorganizacije (SZO) in UNICEF-a za »Vodenje inspodbujanje dojenja v NPP«, ki naj bi se gaudeležilo vse osebje porodnišnic. Cilj tečaja jebila dopolnitev sedanje skrbi porodnišnic da bibila resnično prijazna novorojenčkom;- izdelati enotna strokovna navodila za dojenje vporodnišnicah, ki bodo lahko kasneje prilago¬jena razmeram in potrebam v posameznihporodnišnicah;- vzpostaviti sistem spremljanja pogostnostiizključnega dojenja v Sloveniji kot merila zaoceno učinka akcije NPP;- spodbuditi sprejemanje in udejanjenje «Med-narodnega kodeksa o trženju z nadomestki ma¬terinega mleka«;- po svojih močeh prispevati, da bi družba kotcelota postala dojenju prijaznejša in biomogočala najboljši možen razvoj vsakemuposamezniku, da bi z najboljšim pričetkomživljenja (dojenjem) lahko razvil svoje prirojenezmožnosti.Slovenski NOSD si je zato zadal za prednost¬no nalogo, da omogoči čim več porodnišnicam vdržavi doseči ustrezne standarde za NPP. Na¬pisani so bili vsi pravilniki in organiziran je bil še18-urni tečaj za ostalo osebje, ki bo uvajalo pobu¬do NPP v porodnišnice. Ta tečaj je potekal v de¬cembru 1997 na Ginekološki kliniki v Ljubljani.Predavateljica je bila dr. Nada Maronič Fischer iz

Osijeka. Kot mednarodna ocenjevalka in supervi-zor nam je veliko pomagala, tako s svojimiizkušnjami kot s praktičnimi nasveti. Večinaslovenskih porodišnic je njene nasvete sprejela zodprtimi rokami in že tedaj je bilo videti, da lahkokmalu pričakujemo prve prijave za mednarodnoocenjevanje ter podelitev prestižnih mednarod¬nih plaket NPP.Za ocenjevanje so potrebni tudi domači ocen¬jevalci ki jih je bilo potrebno izšolati na tečaju vtujini.Tak tečaj je potekal v Osijeku med 4.in 7. 21998, kjer je ena prvih NPP porodnišnic naHrvatskem.Tečaj, ki ga je organiziral hrvaški UNICEF s po¬močjo mednarodne ocenjevalke dr. Nade Ma-ronič-Fischer iz Osijeka, sta uradno nadzirala in vnjem tudi aktivno sodelovala UNICEF-ova med¬narodna svetovalka za dojenje gospa ElizabethHormann iz Bostona in profesorJosip Grgurič, kivodi NPP pobudo na Hrvatskem. Ob domačihudeleženkah se je tečaja udeležilo tudi petslovenskih kandidatov (neonatologi BorutBratanič, Zlata Felc in Andreja Tekauc-Golob,medicinska sestra - babica Gordana Njenjič ingospa Vesna Savnik iz Slovenskega odbora zaUNICEF). Vsi smo že na začetku prejeli zajetnemape z uradnimi, v hrvaški jezik prevedenimioriginalnimi gradivi SZO in UNICEF-ovega tečajaza ocenjevalce NPP. Program sicer petdnevnegatečaja je bil izpeljan v treh dneh in pol, vendarsmo delali zelo aktivno od jutra do poznegavečera. Majhna skupina 11 udeležencev, kije bilaizbrana izmed 36 hrvaških in 5 slovenskih kan¬didatov, je bila precej heterogena glede izo¬brazbe. Med intenzivnim skupnim delom pa jepridobila veliko vzpodbud in novih pogledov naprastaro dogajanje, kot je dojenje.Prvi dan smo takoj po pozdravnih nagovorihpričeli s tečajem: poslušali smo več zelostrokovnih predavanj. Zanimiva tema zelo dolge¬ga predavanja je bila »politika dojenja in izobraže¬valni programi za osebje porodnišnic«.V njem jedr. N. Maronič-Fischer opisala obseg in teme 18-urnega tečaja za osebje porodnišnice, kakršnegaje potrebno redno prirejati v ustanovah, ki želijoprejeti naziv NPP. Veliko časa smo posvetili prak¬tičnim navodilom in obsežni potrebni doku¬mentaciji za ocenjevanje porodnišnic. Obrav-10 1/TRfP September '98



NOVICE
navali smo posebne vprašalnike ter do po¬tankosti obdelali način izdelave končnih poročilocenjevanja zdravstvene ustanove. Izkušeni članiocenjevalskih moštev iz hrvaškega UNICEF-a, kiso sodelovali predvsem s strogimi in natančnimimadžarskimi mednarodnimi ocenjevalci, so namteorijo popestrili z lastnimi izkušnjami.Zadnje, sobotno dopoldne, smo si ogledaliosiješko porodnišnico, ki upošteva vsa načelaNPP porodnišnice vvsakdanjem delu. Na vsakemkoraku je bila očitna skrb za spodbujanje dojenja,za mir ter zadovoljstvo otrok in njihovih mater, kisobivajo vseh 24 ur dnevno. Program NPP ures¬ničujejo z majhnimi vloženimi sredstvi. Tako sodokazali v praksi trditev, da za uvajanje in vz¬drževanje NPP niso potrebna velika sredstva,temveč le veliko novega znanja in premiki vmišljenju zdravstvenih delavcev ter ostalih ljudi(matere, očetje, prijateljice, stari starši... ). Tečajsmo svečano zaključili s podelitvijo diplom inskupnim kosilom.Ko smo se odpravili domov, je nad slavonskoravnico že zahajalo sonce in promet po avtocestije bil redek. Sprva živahno izmenjavo vtisov opravkar zaključenem tečaju je z nastopajočimvečerom nadomestilo razmišljanje o prihodnjihnačrtih v zvezi z NPP v Sloveniji. Bomo kmalulahko ocenjevali prvo slovensko porodnišnico?Kako bi pomagali čim več porodnišnicam doNPP? Ali bomo vsaj malo premaknili odstotkeizključnega dojenja na bolje tudi pri nas?In kaj sedaj? Sama, kot predstavnica največjeporodnišnice v Sloveniji, sem se morala z velikonovega znanja in izkušenj spoprijeti s tem, kakolastno porodnišnico pripeljati do NPP. Vedelasem sicer, da je veliko strokovnih zahtev, ki sobile predpisane s pravili SZO in UNICEF-a, v našiustanovi že doktrina. Porodnišnica Ljubljana je zarazliko od večine drugih slovenskih porodnišnicnamreč že od selitve vnovo zgradbo (torej večkot10 let) novorojenčkom in materam prijazna. Inčeprav plaketa NPP ni povezana z otipljivimiugodnostmi, pomeni po vsem svetu razpoznavniznak za kakovost in prosvetljenost porodnišnice.Zato je bilo potrebno ta navodila sprejeti inprogram speljati preko 10 korakov ki so splošnikriteriji SZO in UNICEF-a. Kakšne spremembe bizahtevala prilagoditev desetim korakom in s temnazivu NPP pri nas?

1. Na vidnih mestih bi morali nalepiti pravila 10korakov ter odstraniti oz. prepovedati vsakr¬šno reklamiranje nadomestkov materinegamleka in druge prehrane novorojenčka.2. Vse osebje bi moralo opraviti izobraževanje spodročja, katerega vsebina je določena z 18-urnim tečajem.3. V ambulantah za nosečnice in šolah za staršebi morali poudariti prednosti dojenja terpogovor o tem zapisati v karton oz. materin¬sko knjižico.4. Še bolj zgodaj kot doslej bi morali omogočitikožni stik matere in otroka, tudi pri porodu scarskim rezom.5. Še večjo pozornost naj bi namenili materam, kiimajo težave pri dojenju.6. Pripraviti bi morali pisna navodila - medi¬cinske indikacije za dohranjevanje oz. prehra¬no z nadomestki materinega mleka.7. Tudi v prvih dneh po carskem rezu, ko je ma¬ma na enoti intenzivne nege, naj bi omogočilirooming-in, torej prisotnost otroka v postelji¬ci ob materi (ne le pristavljanje v rednihčasovnih razmakih, vmes pa otrokezdruževati na štacijah.8. Kot doslej bi spodbujali dojenje po želji in nebi omejevali pogostnosti ali trajanja dojenja.9. Odstraniti bi morali stekleničke, dude, do¬datke čaja ali raztopine glukoze (morebitnaizjema bi bili le nedonošenčki), dodatek bismel otrok dobiti le, če bi bil medicinsko indi-ciran; dati bi ga smeli le z brizgo, kapalko,žličko, kozarcem.
v10. Soli za starše naj bi izobrazili laične svetovalkeza dojenje, ki bodo stalno na voljo materam, kiimajo po odpustu domov morebitne težave zdojenjem (po telefonu).Vse naštete prilagoditve so lako hitroizvedljive, finančno niso zahtevne. Edina ovira bibila lahko nestrinanje zdravstvenega osebja. Intako sem s sodelavci, ki so opravili 18-urni tečaj,in s podporo slovenskega odbora za UNICEF ak¬cijo tudi uspešno izpeljala. 24. in 25. 6. 1998 jeposebna komisija, ki so jo sestavljali predstavnicaUNICEF-a Vesna Savnik, mednarodna ocenjeval¬ka dr. Nada Maronič Fischer in predsednik Na¬cionalnega odbora za spodbujanje dojenja dr.

September '98 UWP 11



NOVICE
Borut Bratanič, ocenila ljubljansko porodnišnicoin ji brez zadržkov podelila mednarodni nazivNovorojencem prijazna porodnišnica. Tako se jenaša porodnišnica pridružila več kot 12.700porodnišnicam po vsem svetu, ki že imajo talaskavi naziv.Predsednik komisije dr. Borut Bratanič jevsem navzočim povedal, da so si razmere v ljub¬ljanski porodnišnici natančno ogledali in da sozelo zadovoljni, saj so ugotovili, da v tem deluEvrope ni mobena tako velika porodnišnica takoprijazna novorojenčkom in mamicam, kot jeljubljanska - zato jo bodo predlagali celo zavzorčno ustanovo. Vse osebje porodnišnice je bi¬lo zelo veselo, da je bilo njihovo vsakdanje delopohvaljeno in potrjeno za uspešno. Upravičenopa tudi komaj čakamo še plaketo iz Ženeve, ki boslavnostno predana naši porodnišnici v jeseni.

Plakete iz Ženeve pa se veseli še ena slovens¬ka porodnišnica - ljubljanski in tisočim porod¬nišnicam po vsem svetu se je kot druga NPP vSloveniji pridružila celjska porodnišnica.Njenoosebje je pod vodstvom dr. Zlate Felc izpeljalovse zahtevane kriterije SZO in UNICEF-a, zato jebila vanjo povabljena skupina sedaj že sloven¬skih ocenjevalcev NPP, ki smo jo sestavljali dr.Borut Bratanič, Vesna Savnik in jaz. Z anketiran¬jem delavcev in pacientov v dopoldanskih in za¬tem še v popoldanskih urah smo izpolnjevalipotrebno dokumentacijo in obrazce za NPP. Pouspešnem delu smo bili veseli, da smo lahkopredstojniku ginekološko porodniškega oddelkadr. Vladimirju Webru, dr. Zlati Felc in vsem nav¬zočim zdravnikom, medicinskim sestram in babi¬cam čestitali za njihovo prijazno delo z novoro¬jenci in njihovimi mamicami.PROGRAM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI STERILIZACIJSKEGA PROCESA—VERIGA POPOLNE ZANESLJIVOSTI.Neodkrita napaka v postopku sterilizacije ogroža na prvem mestu bolnika,sodelavce in nenazadnje tudi finančno stabilnost zdravstvene ustanove.Dodatni stroški zaradi postoperativnih infekcij in druge vrste stroškov in odgov¬ornosti zdravstvene ustanove narekujejo zelo natančno delo in posebno skrbenotam sterilizacije.3M-ov program za zagotavljanje kakovosti sterilizacije predstavlja razumen invseobsegajoč pristop h kontroli sterilizacijskih metod in nadzoru postopkov, kimorajo biti popolnoma zanesljivi in zmanjšati možnost pojava neodkritih napaksterilizacije.3M-ov program za zagotavljanje kakovosti sterilizacije je sestavljen iz petihločenih, pa vendar medsebojno odvisnih postopkov:- NADZOR OPREME,- NADZOR IZPOSTAVITVE,-NADZOR POLNITVE (ŠARŽE),- NADZOR PAKETOV,-DOKUMENTIRANJE.V tej in še štirih naslednjih številkah Utripa bom opisal vsako vrsto nadzora pose¬bej. Danes je na vrsti:NADZOR OPREMENadzor opreme predstavlja zelo pomemben del nadzora ster¬ilizacijskega procesa. Za ta namen uporabljamo kemične in¬dikatorje, s pomočjo katerih nadziramo pravilno delovanjesterilizacijske opreme, sterilizatorjev.Nadzor opreme izvajamo preden začnemo s tekočim dnevnim delom, pred pr¬vo sterilizacijo, pri ogretem sterilizatorju, praviloma vsak dan.Mehanično delovanje opreme sicer nenehno spremljamo s pomočjo vgrajenihmehaničnih in elektronskih merilcev, ki podatke beležijo na ekranu ali jih izpišejona neskončni papir (čas, temperatura, koncentracija sterilanta, vlaga). V resni¬ci je skoraj nemogoče meriti vse naštete parametre samo z fizikalnimi instru¬menti, ki lahko sčasoma postanejo netočni in zahtevajo ponovne kalibracije.Rezidualni (zaostali) zrak, prodiranje sterilanta v pakete in kakovost pareuspešno merimo in nadzorujemo s pomočjo kemičnih indikatorjev v oblikiBowie-Dick testov. 3M nudi na slovenskem tržišču paleto testov te vrste, s po¬močjo katerih lahko zanesljivo in precizno spremljamo ustvarjene pogoje v ko¬mori avtoklavov, kjer poteka parna sterilizacija s pomočjo predvakuumskih faz.Po jutranjem ogrevanju avtoklava naravnamo aparat na program, ki ustrezaBowie-Dick testu (134°C za 3,5 min). V sredino prazne komore postavimo test¬

ni paket, ki ga lahko pripravimo sami tako, da med po standardu (EN285) do¬ločeno količino zloženih kompres vstavimo testno polo s kemičnim indikatorjemin poženemo program. Namesto “doma” pripravljenega paketa lahko uporabi¬mo industrijsko pripravljenega, ki je lahko za enkratno ali večkratno uporabo. Pripaketih za večkratno uporabo moramo vsakič zamenjati testno polo, ki se na¬haja v sredini paketa.Po končanem procesu iz paketa vzamemo testno polo in jo odčitamo. Vakuum¬ska črpalka v avtoklavu dobro deluje takrat, kadar celotna površina testne pole,na kateri je po posebnem vzorcu nanos kemičnega indikatorja, enakomerno inznačilno spremeni barvo. Slabo delovanje črpalke pa se kaže v neenakomernispremembi indikatorja ali celo lisah, kjer se barva sploh ni spremenila. Na tehmestih je zaostal zrak, ki ni dovolil sterilantu (pari) prodreti do sicer najtežjedostopnih delov v paketu.Slab rezultat Bowie-Dick testa nakazuje nezadostno delovanje vakuumskečrpalke ali slabo tesnitev komore. Možni vzrok je lahko tudi slaba kakovost pare.Tak avtoklav je potrebno takoj izločiti iz obratovanja in poklicati na pomočstrokovno usposobljen tehnični servis.Dober rezultat pomeni zeleno luč za začetek sterilizacije.3M izdelki za nadzor opreme:1. Lantor Cube™ avtoklav testni paket tipa Bowie-Dick za 25-kratnouporabo. (BS7720)2. 3M™ Comply™ avtoklav testni paket tipa Bowie-Dick za enkratnouporabo. (BS7720)3. 3M™ Comply™ (ATI™) Bowie-Dick Plus™ testni paket za zgodnjeopozarjanje.4. 3M™ Comply™ Bowie-Dick testne pole. (EN867/3)
Matjaž PREŠEREN 3Mvišji strokovni svetovalec 3M (East) AGPodružnica v LjubljaniTrg republike 3,1000 Ljubljanatel.: 12-56-414, faks: 12-57-286

3M, Comply, ATI in Bowie-Dick Plus so zaščitene blagovne znamke družbe 3M.Lantor Cube je zaščitena blagovna znamka Lantor (UK) Ltd.
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uma AKTUALNOINŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBUKE SLOVENIJESPOROČILO ZA OBJAVOPOLETNAAKCIJAEVROPA PROTI AIDSUP oletje je čas počitnic in potovanj, spozna¬vanje novih krajev in ljudi pa še posebejprivlači mlade ljudi. Vsako leto v poletnemčasu po Evropi potuje več milijonov mladih, kiiščejo novih doživetij in zabave, pogosto pa se znovimi znanci zapletejo tudi v kratkotrajneljubezenske avanture. Raziskave kažejo, da imaspolne odnose z novimi prijatelji več kot 30odstotkovmladih popotnikov in da jih le okoli 14odstotkov uporabi kondom. Takšno tvegano ob¬našanje zagotovo botruje tudi zastrašujočim po¬datkom o razširjenosti okužbe s HIV in aidsa medmladimi. Več kot polovica od 30,6 milijonaokuženih z virusom HIV in tretjina obolelih zaaidsom na svetu je namreč starih od 10 do 24 let.Da bi mlade popotnike spomnili ne nevarnostokužbe s HIV in uporabo kondoma kot naj¬učinkovitejšega preventivnega sredstva, se je v

državah Evropske zveze želeta 1994 začela obsežna po¬letna kampanja Evropa protiaidsu, Slovenija pa se ji letos pridružuje že četrtič.S pomočjo študentskih organizacij v Ljubljani inMariboru, Centra za mladinski turizem in regi¬jskih zavodov za zdravstveno varstvo bomo
* 4mladim tudi tokrat razdelili okoli 2000 potnih lis¬tov, v katerih poleg kondoma najdemo še na-'jpomembnejše informacije o njegovi uporabi,kako ga v različnih evropskih jezikih imenujejo,kje lahko kondome v tujini kupimo in kolikostanejo ter podobno.Ob tem upamo, da bo vsakoletna poletna ak-

*cija pripomogla k varnejšemu vedenju na počit¬nicah, ki jih bodo mladi še dolgo ohranili v lepemspominu.
i .alpos medingLeona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur - tel.: 063/743-113,063/743-220, fax: 063/743-619Vabimo Vas, da nas obiščete na sejmu MEDILAB od 27.-30.10.1998 v hali B.Predstavili Vam bomo:- celovito opremljanje prostorov (medicinski in laboratorijski aparati ter pohištvo)- sterilizacijsko opremo C.B.M. (kontejnerji, namizni sterilizatorji in inox pohištvo)- kirurški instrumentarij MEDIN (širok izbor z zelo ugodnimi cenami)- talne protiprašne filtre DYCEM (najbolje očisti stopala in kolesa vozičkov pred vstopom včisto cono - dimenzija neomejena)- laboratorijske aparate in reagente HUMAN in HELENA (klinična biokemija, ELISA testi,elektroforeza,.)- urinski trakovi in testi nosečnosti HUMAN (ugodna cena)- široka ponudba potrošnega materiala (pooblaščeni prodajalec za program Behring,Sartorius, Abbott,...)Za dodatne informacije pokličite na tel.: 063/743-113 ali 063/743-220

September '98 umtp 13



PREDSTAVLJAMO VAMPREDSTAVLJAMO VAMVODJO KATEDRE ZDRAVSTVENENEGE NAVISOKI ŠOLI ZAZDRAVSTVO UNIVERZE VLJUBLJANIga.GELI HAJDINJAK, v.med.sr., dipl. soc., predavateljico
Marija BOHINCGa. Geli Hajdinjak jediplomirala na Višji šoli zazdravstvene delavce vLjubljani 1.1968. Po diplomise je zaposlila kotoperacijska medicinskasestra na Kirurški kliniki vLjubljani. Kasneje je bilasvetovalka za zdravstvenonego v študijsko programskiskupini Medicoinženiringa vLjubljani.V obdobju od 1. 1975 do 1.1980 je poučevala zdrav¬stveno nego kirurškegabolnika, dojenčka in je vodila vaje vdiagnostičnem laboratoriju naSrednji zdravstveni šoli Juga Polaka v Mariboru.Od 1. 1980 je zaposlena na Višji šoli zazdravstvene delavce Univerze v Ljubljani, sedajnaVisoki šoli za zdravstvo. V tem obdobju je vodi¬la vaje v Kliničnem centru v Ljubljani na torakalnikirurgiji, travmatologiji in je predavateljica ternosilec temeljnega predmeta ZDRAVSTVENANEGA. Leta 1987 je diplomirala na Fakulteti zadružbene vede Univerze v Ljubljani in je pridobi¬la naziv diplomirani sociolog. Od L 1986 do L1991 je bila predstojnica oddelka za zdravstvenonego in od leta 1991 je vodja katedre zazdravstveno nego, odgovarja za razvoj in napre¬dek izobraževanja zdravstvene nege. Sodelovalaje pri pripravi in izvedbi fakultetnega študijazdravstvene vzgoje, pri pripravi in izvedbipodiplomskih študijev specializacije, podiplom¬skega izpopolnjevanja vodilnih medicinskih ses¬ter iz managementa in sodobne zdravstvene nege

in pri izpopolnjevanju učiteljic v srednjihzdravstvenih šolah. Opravila je mentorstvo in re¬cenzijo diplomskih del številnim uspešnim diplo¬mantom.Objavila je številne strokovne in znanstveneprispevke s področja razvoja izobraževalnega sis¬tema zdravstvene nege, sodelovala je s predavan¬ji na konferencah, kongresih doma in v tujini.Kot članica ekspertne skupine sodeluje vmednarodnem projektu Lemon, v projektu Kon¬tinuirana zdravstvena nega, pri pripravi termino¬loškega slovarčka, pri izdelavi pripravništva zamedicinske sestre. Na mednarodnem področjusodeluje z uglednima Univerzama iz Umea navŠvedskem in s Fakulteto iz Nijmegna na Ni¬zozemskem v okviru Mednarodnega projekta inpri sodobnih oblikah podiplomskega izobraže¬vanja.
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PORTRET MESECAIRMA RENAR
Petra KERSNIČPrejela sem prijazno pismo, v katerem me je gospa Irma Renarzaprosila za sodelovanje. Ker se je odpravljala na potovanje poKanadi, je želela vedeti, če naj bo na študijski poti pozorna na kaj, karbi stroki in strokovnemu združenju prišlo pri delu prav. Ker sem obtem pozivu začutila, da gre za odgovorno sodelavko in njeno željo poaktivnemu prispevku, sva se dogovorili za sodelovanje. Ker zdaj delav zasebni zdravstveni mreži, sem se odločila, da jo predstavim vportretu, na kar je takoj pristala. Irma RenarI rma Renar se je rodila v Postojni. Gimnazijo jekončala v Kopru. Po diplomi na Višji šoli zazdravstvene delavce se je zaposlila v Bol¬nišnici Koper najprej na pediatričnem oddelkunato pa v dispanzerju za predšolsko in šolskomladino. Za kratek čas jo je služba popeljala naOnkološki inštitut, nato pa je delala v dispanzerjuza žene v ZD Bežigrad. Od leta 1987 je bila za¬poslena v obratni ambulanti Slovenijalesa. S spre¬membami v zdravstvenem sistemu je prišlo do za¬prtja obratnih ambulant. Zdravnica, s katero jepred tem delala v tej ambulanti, si je pridobilakoncesijo, vzela prostore v najem, je Irmo Renarzaposlila, in pri njej dela še zdaj.Ali ste že od nekdaj želeli postati po pok¬licu “medicinska sestra”?Ne. V četrtem letniku gimnazije v Kopru semse odločila, kje nadaljevati študij. Zanimala me jeslavistika, knjižničarstvo, biologija in fizioterapi¬ja. Splet okoliščin, posebno pa potrebe po kadrihv južno, primorski regiji so me pripeljale naVŠZD. Ker leta 1975 ni bilo vpisa v oddelek zafizioterapijo, sem se vpisala v smer za medicinskesestre in v letu 1978 diplomirala.Kje in kaj delate?Delam v zasebni ambulanti kot višja medicin¬ska sestra v preventivni in kurativni dejavnosti. Vletu 1992 sem tudi uspešno zaključila enoletnopodiplomsko izpopolnjevanje iz medicine dela,prometa in športa, karmi pri vsakodnevnem deluzelo koristi.Ali ste imeli kdaj v ]n islihkateri drugpok-

Da. Bila bi rada biologinja in raziskovala našprimorski svet.Kako občutite poklic, ki velja za “ženskipoklic”?Nikoli nisem ločevala, kaj je moško in kaj žen¬sko delo. Vsak naj opravi tisto delo, ki bo koristi¬lo njemu in drugim za dosego skupnega cilja. Vsaleta delam pretežno v ženskem kolektivu, avčasih pomislim, da je mešani kolektiv nekolikobolj uravnotežen.Kako ocenjujete položaj zdravstvenenege v Sloveniji?Reorganizacija zdravstva in uvedba novegazavarovalniškega sistema sta zdravstveno negopotisnili na rob dogajanja. Ker delamvzasebni or¬dinaciji, kjer se je že uveljavila vloga družinskegazdravnika, je delo višje medicinske sestre - izva¬jalke zdravstvene nege malo vidna. Znanje in de¬lo sta premalo cenjena, odgovornost medicinskesestre pa je ravno tako velika (saj dela v zasebniordinaciji!). Vidno je le delo zdravnika, ki jenosilec dejavnosti. Ker delo ni dokumentirano,tudi ni vidno. Ostane ti le lastno zadovoljstvo, dasi varovancu dobro svetoval in ga mogoče tudirešil iz stiske. Še sreča, da sčasoma dobra besedasvoje mesto najde in jo ljudje vse bolj cenijo in ve¬do, kdo si in kaj znaš. Vedno se trudim, da obobilici administrativnega dela kljub računalnikune pozabim, da delam zaradi varovancev in za nji¬hovo zdravje.Kakšno prihodnost napovedujetezdravstveni negi do leta 2000?Ne bi se omejila le na leto 2000, ampak nabližnjo prihodnost, ker je pred menoj še kar nekajlet delovne dobe. Z razvojem moderne družbe
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PORTRET MESECA
raste delež starejše populacije, narašča brezposel¬nost, povečuje se obolevnost za kroničnimiboleznimi in travmatizem, kar vodi v invalidnost.Povsod vidim dovolj dela za vse, ki izvajamozdravstveno nego. Naše delo mora postati vidno.Varovanci morajo čutiti, da je njegovo zdravje vred¬nota, ki ga zdravstveno osebje ceni in spoštuje.Kaj počnete v prostem času?Prostega časa imam med tednom zelo malo.Dnevne delovne obveznosti so vedno od devetdo deset ur, če želim, da je na delovnemmestu redin da vse nemoteno teče. Ostale urice posvetimsvoji družini in odraščajočima sinovoma. Enkratna teden si vzamem dve urici za rekreacijo.Nedelje pa so vedno namenjene družinskim izle¬tom po planinskem svetu. Poleti plavam, pozimismučam, zelo rada pa grem tudi v gledališče.Kateri kraj na svetu bi radi obiskali?Bila sem že v mnogih evropskih mestih, ven¬dar moram priznati, da me tujina ne mika preveč.Slovenija ima še toliko neraziskanih kotičkov, kibi jih rada zaužila. Letos z družino planiram (če bo

seveda šlo vse po načrtu) enomesečno potovanjepo vzhodnem delu ZDA.Katere lastnosti najbolj cenite pri sebi?Tu sem nekoliko v zadregi. Bolje bi bilovprašati moje varovance, kako me vidijo oni. Mis¬lim, da sem delovna, zanesljiva, dosledna, poštenado sebe in do drugih. Rada pomagam ljudem.Kaj drugim najbolj zamerite?Verjetno imam srečo, da nisem nikoli znikomer prišla v spor. S hinavci, povzpetniki,karieristi se ne družim. Lenoba in površnost pavsakega enkrat kaznujeta. Vsak lahko sam ve, ko¬liko lahko sočloveku pogleda v obraz.Katero knjigo trenutno berete?Trenutno nimam časa za leposlovje. Obnav¬ljam pa znanje angleščine in listam po knjigah inpotopisih, da bi se seznanila z Ameriko, ki jo na¬meravam letos julija obiskati.Kakšne so vaše največje želje?Želim si veliko trenutkov v krogu svojedružine in zdravja vsem, ki me vsak dan sprem¬ljajo. Želim si zdravja tudi sama, da bi imela velikodrobnih malih srečic in osebnega zadovoljstva.

■MOSPITALIA PREDSTAVLJA PROGRAM RAZŠIRJENE PONUDBE
V podružnici za Bežigradom, na Kržičevi 10,sanitetne trgovine še ambulanta za negostopala in pedikura.
Vabimo Vas, da nas obiščete na lokaciji:ZD Bežigrad, Kržlčeva 10,1000 LjubljanaTel.: 061/134-32-28 ali 134-39-29

kjer je polegdiabetičnega
Medicinska pedikura stopala Vam nudi:Sladkorni bolnik ali osebe z deformacijami stopal so lahkodeležni medicinske pedikure, ki jo izvaja višja medicinskasestra. V primeru potrebe le-ta napoti oskrbovanca k nje¬govem lečečem zdravniku, sicer mu sama priporoči primer¬no nego.Na istem mestu se lahko vsak oskrbi tudi s primernimipripomočki (dermatološka sredstva, sanitetni materiali,razbremenitvene ortoze, ortopedski vložki, medicinskenogavice, ortopedska obutev, medicinska kozmetika,...)Naročanje za pedikuro poteka po telefonu 061/134-39-28vsak dan od 8.-17. ure od ponedeljka do petka.Povdarek naše ostale ponudbe Je na:+ pomožnih zdravilnih sredstvih* pripomočkih za nego+ inkontinenčnem programu$ saniteti in obvezilnem materialupripomočkih za stornirane osebe+ programu za ženske po operaciji dojk+ program ortopedskih pripomočkov in obutveNa osnovi priporočil zobozdravstvenega oddelka zdrav¬stvenega doma Bežigrad je stalno na zalogi izbor sredstev zanego in vzdrževanje ustne higiene.Nosečnicam je namenjen širok izbor nederčkov ih pasov,otročnice pa lahko kupijo hrano, plenice ter kozmetiko zasvoje dojenčke.
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RAZMIŠLJANJAEtične dileme in etični problemiv očeh študentov zdravstvene negeMarija BOHINCP ri predmetu Filozofija in profesionalna eti¬ka študentje na osnovi teoretičnega znanja, kiga pridobijo na predavanjih, aplicirajo toznanje pri seminarskih vajah. Študent pripravi se¬minarsko nalogo, v kateri teoretično opredeli etičniproblem, postavi etične dileme in alternativereševanja ter opiše proces etičnega odločanja.Najpogostejše teme, ki smo jih obravnavali na se¬minarskih vajah:1. Ravnanje medicinske sestre v kadar bolnik za¬vrača terapijo;2. Stiska matere ob rojstvu novorojenčka z obolen¬jem Mb. Down;3. Odnos medicinskih sester do bolnika v neza¬vesti po prometni poškodbi;4. Uporaba pleničnih predlog pri bolnikih, ki šelahko kontrolirajo fiziološke potrebe v domustarejših;5. Odnosmedicinske sestre do splava pri ženski, kiga želi, in sodelovanje med. sestre pri posegu;6. Oživljati da ali ne, ali se ravnati po navodilihnadrejenih ali po lastni vesti;7. Stališče medicinskih sester do evtanazije;8. Zagovorništvo bolnikovih pravic, ali se ravnatipo navodilu zdravnika;9. Odnos medicinske sestre do bolnice, ki uživavegetarijansko prehrano;10. Odnos do umirajočega bolnika, kako dolgo najbolnik uživa zdravila;11. Pomoč medicinske sestre bolniku, ki je poskusilsamomor, ne želi v bolnišnico;12. Ali je v vseh okoliščinah treba spoštovati pravicočloveka, da sam odloča o testiranju glede virusaHIV;13. Odnos medicinske sestre do hudo bolnih inumirajočih;14. Kako naj ravna medicinska sestra pri bolniku, kiodklanja zdravilo, ki je nujno potrebno za ohra¬nitev vitalnih funkcij;15. Agresivna bolnica in odnos medicinske sestre(psihiatrična bolnica);16. Kako naj ravna medicinska sestra v kadar imabolnik hude bolečine v trebuhu ponoči, zdrav¬nik odkloni pregled bolnika in ordinira zdravilasamo po telefonu;17. Mladoletnica in nosečnost, kako svetovati, čedekle želi nasvet medicinske sestre;

18. Ali varovanko posessti, čeprav ona tega ne želi,je pa sposobna samostojnega sedenja? Ali jo bo¬mo po njeni želji dali v posteljo, kjer preživivečino svojega časa, vemo pa, da je to slabo zanjeno življenjsko vitalnost;19- Odnosi med negovalnim osebjem v zdravstve¬nem timu;20. Zdravstvena nega bolnice v terminalni fazi inodnos ter ravnanje osebja do nje in svojcev;21. Ali povedati bolniku resnico o bolezni, če želi,da mu medicinska sestra razloži;22. Kako ravnati z bolnico, ki z neverbalno komu¬nikacijo izraža, da ne želi uživati hrane;23. Problem splava pri mladoletnicah in odnosmedicinske sestre;24. Ali se pogovorimo samo z dekletom in se ne za¬vzamemo za njeno željo, ki smo jo odkrili medpogovorom? Smo pasivni pri svojem delu inpustimo dekle, da naredi splav, v katerega jeprisiljena? Ali v pogovor vključiti njene starše inbodočega očeta;25. Medicinska sestra in smrt novorojenčka, odnosdo staršev;26. Zdravstvena nega bolnika s HIV pozitivnim izvi¬dom;27. Umetna oploditev in etične dileme;28. Katere pravice so bile kršene pred posegomabortus;29. Stališča medicinskih sester do abortusa;30. Ali obdržati pacienta na njegovo željo v bolnišni¬ci ali ne;31. Ali ima mati pravico odločati o splavu pri mladolet¬nici;32. Spoštovati zdravnikovo naročilo, pa četudi greza neetično dejanje;33. Kako ravnati z bolnikom, ki odkloni transfuzijozaradi verskega prepričanja;34. Kam s starimi ljudmi in dolžnosti medicinske ses¬tre.
Opisane etične dileme je pregledala tudi urednicarevije Nursing Ethics, ga. Verena Tscudin, ki je pred¬lagala, da je potrebno etične dileme, vprašanja inokoliščine objaviti v glasilih medicinskih sester.Znanje o etiki je medicinskim sestramv podporo priizboljšanju samopodobe, samozavesti in pri poklic¬nem delu.
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RAZMIŠLJANJAKako (pravilno) odmeriti razloge za in proti
Marjeta RUPAR1. Vse življenje me je spremljala "prava mera".2. Prav to mi prikliče na dan razno - različnezaplete okoli tiranije besed.3. Vedno so bili in so še drugi, ki želijo vdajo inizdajo mojega jaza.4. In tako sem začela največjo bitko, bitko zalastni jaz.5. Ker sem imela ubogljivost takoj pri roki, semkasneje to tudi obžalovala.Moja zaposlitev je bila že takoj na začetkuvezana na zdravstveno nego najtežjihbolnikov na kirurgiji. Takrat še nismo“poznali” sob za intenzivno nego, enostavno smorekli - šok sobe. Potrebno je bilo kar dinamičnopristopiti tudi h kakšni nalogi, ki pravzaprav nisodila k (moji) izobrazbi (tekanje po RTG izvide,laboratorijske izvide itd.).Kar precej kirurgov je vsak dan obiskovalo(vizita) “svoje” bolnike tudi po delovnem urniku(popoldan, zvečer), med njimi je bil tudi zelo za¬hteven in neprijeten zdravnik. Ko sem bila že karopazno noseča in sem zelo težko hodila, semmorala na njegov ukaz po RTG sliko v višje nad¬stropje. Medtem je klepetal na hodniku ssodelavcem. Oba sta me neprizadeto gledala. Po¬hitela sem po stopnicah (vedno se je mudilo),sicer bi se vsul plaz nestrpnih opazk. Tisti hipnisem nič mislila ... (letos bo štiriintrideset let, obsinovem rojstnem dnevu se tega vedno spom¬nim).Šele kasneje sem se osvestila. Obžalovala semgospoda, ker sta bila prikrajšana za življenjskospoznanje, vezano na sodelavko.Nista vedela, da radostno pričakujem otroka,nista vedela, da rada živim, da imam rada ljudi.Nič nista vedela, sicer bi me vsaj eden gledal sčloveškimi očmi. Tudi nista poznala Pavčkovihverzov: “In vse prihaja in vse nezadržno odhaja”...Moja zagrizena ljubezen do pedagoškegadela me je spremljala ves delovni vek. Takoj poreformi šolstva in uvedbi usmerjenega izobraže¬vanja smo na klinikah ugotovili, da bodočisodelavci premalo znajo. Pogovarjali smo se iniskali vzroke (žal jih še vedno iščemo...). Dobrosem vedela, da se vodstva naših šol (in vse

kolegice na šolah) hrabro borijo v korist stroki.Vsi napori so bili prezrti.Ker sem bila takrat na eni izmed kirurškihklinik glavna medicinska sestra, sem enkratnadomeščala glavno medicinsko sestro kirurškihslužb in tako sem se udeležila kolegija glavnihmedicinskih sester. Kolegica, ki je kolegij vodila,je veliko govorila o šolstvu. Zame je bil neprijetenpogovor, ker sem dobro poznala zgodovinonašega šolstva. Oglasila sem se in malo ostrejepovedala svoje mnenje. In potem še enkrat.Kolegice so bile tiho. Nekatere so me ogledovale,v njihovem pogledu se je zrcalilo vprašanje:“Kako si upaš?”V meni se je naselil nemir. Nemir izrečenih inneizrečenih besed o šolanju prihodnjih tehnikov.vČutila sem na duši težo, nekaj takega, kotpričakovanje poletne nevihte. In res, po dvehdneh me je glavna tajnica poklicala in z resnim,uradnim tonom povabila na razgovor. Vibracijeglasu so napovedovale zagovor in ne razgovor.Ko sem prišla in sem stala pred kolegico, semvidela samo njen prst, ki je pokazal sedež. Spom¬nila sem se na očeta, ki mi je tako pokazal mestoza “sodbo”.Bilo je zelo mučno. Moj uporniški zagovorzdravstvenih šol ni imel namena rušiti, žaliti ...njeno avtoriteto. Ni imel namena ocenjevatinjenega dela, še manj žaliti njenega dostojanstva.Žal mi je, ker bi me lahko bolje spoznala “zdruge” strani. Lahko bi spoznala, da imam zelo ra¬da pedagoško delo, da imam tudi svojo vizijo ...Lahko bi smehljaje odprla razgovor in ga vodila zmislijo na tisto, kar bi morda lahko poznejedosegli vsi skupaj.Ljudje smo bitja, ki imajo (imamo) na voljoneskončno število odločitev.Don Juan Carlos Castaneda v Umetnosti san¬janja pravi: Večino energije porabimo za to, dapodpiramo svojo pomembnost...
Spomin na dobra dela je kruhek, spominna krivice je trdenVečkrat imam občutek, da ljudje nič ne raz¬mišljamo, kako naj bi se pogovarjali. Razgovor
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RAZMIŠLJANJA
enostavno moramo opraviti. Bolj, ko ga moramo,bolj smo prepričani, da mora biti kratek inučinkovit.Kadar smo slabe volje, zadirčni in iščemoizhod s cikcak besednim zakladom - takrat smozanesljivo notranje negotovi.Vsi želimo pravo mero vibracij, pravo meroenergije. Točno vemo, da lahko darujemo drugdrugemu nekaj, kar polepša dan. Dobro tudi čuti¬mo, če se hvala izčrpa v obrabljenih vljudnostnihoblikah.Prav bogastvo naših pozitivnih izkušenj nambi moralo biti vedno na voljo. Predvsem pavprašanje, ki ima širok razpon (velja za znance,neznance, v službi, na cesti, doma... “Ali vam (ti)lahko pomagam?”
Preprosto kakor otroške risbeMarsikaj bi se lahko naučili odpreprostih ljud¬stev.Znana zdravnica Mario Morgan je daljše ob¬dobje (imela je poseben vzrok) živela z do¬morodci v neraziskani puščavi v Avstraliji.

Naučila se je marsikaj, tudi medsebojnihodnosov. Vsa doživetja je opisala. Zanimiv je opisokrogle mize ... “sedeti v krogu in opazovatidruge ljudi, zlasti tistega, ki sedi nasproti. Menijo(domorodci), da je tvoj duhovni odsev. Lastnosti,ki jih občuduješ na njem, odsevajo tiste v tebi, kijih želiš razviti. Dejanje pojavnosti in vedenja, kite odbijajo, pa so odsevi v tebi, ki jih morašpopraviti...”Ne moreš soditi, kaj je dobro ali slabo, odrugih, če na neki ravni svoje biti nimaš enakihmoči in slabosti...Prepričani so, da se je mogoče spreminjati le vskladu z lastno odločitvijo.To prepričanje jih spodbuja, da se nenehnoTRUDIJO postati boljši.Zelo ljubeče so se mi zdele besede ob slovesu,ko so se domorodci po daljši dobi spoznavanjarazšli s “svojo učenko”, (razvajeno gospo). Pre¬prosto so ji želeli: “Pojdi v miru in naše misli te bo¬do varovale.”
ROKAVICE SAFESKIN- za gladek gib in mehak dotik

ZSSANOLABOR Leskovškova 4, LjubljanaTel.: 061 185 42 1 1 Fax : 061 140 13 04

• LPE - (lightly pozvdered)lahko pudrane preiskovalne rokavice iz lateksa• SATIN PLUS - (pozvderfree)nepudrane preiskovalne rokavice iz lateksa• PFE - (pozvderfree textured)nepudrane preiskovalne rokavice iz lateksa• NITRILE - (pozvderfree)nepudrane preiskovalne rokavice iz nitrila• SAFESKIN 2000 - (pozvderfree)nepudrane kirurške sterilne rokavice iz lateksa• TACTYLON - (pozvderfree)nepudrane kirurške sterilne rokavice brez lateksa• PFE-XTRA - (pozvderfree)specialne rokavice za pripravo citostatikov

Bottom line protection.
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RAZMIŠLJANJAPOTEZE , KI PUSTIJO SLEDIPoročilo iz likovne kolonije
lože MATTAŠECLjudje se zbiramo vsepovsod: na ulici, vslužbi, na seminarjih... Zadnji vikend vmesecu maju se nas je 7 medicinskih sesterin zdravstveni tehnik DMSZT Ljubljana zbraloskupaj z mentorjem Marjanom Zaletelom,akademskim slikarjem, na likovni koloniji v vasi¬ci Krka na Dolenjskem.Likovna kolonija na Krki je sledila zaključkutečaja ob koncu šolskega leta. Bila je izziv - poštudiju v učilnici slikanje v naravi.Bili smo družba samih pozitivnih ljudi, ki sojim bila rdeča nit pogovora predvsem poteze, kipustijo sledi. Razveseljevale so nas tudi drugestvari: že prvi večer smo se srečali z znanimmirovnikom J. Borštnikom v njegovem lokalu.Pokazal nam je zahvalna pisma mnogihdržavnikov, ki jim je poslal svoje žganje. Zaigralnam je tudi na citre in mi smo zapeli, le naše do¬mače pesmi. Kako čudovit začetek druženja!Obiskali smo tudi akademskega slikarja FrancetaSlana v njegovi galeriji in ateljeju. Spoznali smo likčloveka, ki nekaj pomeni v slovenski likovniumetnosti. Z nami se je pogovarjal kot s starimiprijatelji in bili smo počaščeni.Krka, vasica in reka - motiv za slikarsko pred¬logo so nekateri iskali ob izviru reke, nekateri vkrajini ob njej, drugi so občudovali nekaj tretjega,da bi to izrazili z likovno govorico. Mene je Krkanagovorila že ob različnih priložnostih, tokratponovno s svojo tirkizno gladino, razbeljenimislapovi in lesenimi, že trhlimi mostovi. Kajti gla¬dino reke doživljam kot zrcalo, pred katerim sepodobe stalno spreminjajo; slapovi mi izražajodrugačno razsežnost; mostovi pa, ob njih se mivedno poraja vprašanje - nas povezujejo aliločujejo.V Marjanu Zaletelu - Janču, akademskemslikarju, smo imeli odličnega mentorja. Vedno je

bil pripravljen pomagati: z nasveti in tudi s pripra¬vo platen. Lahko mu pripišem mnogo naših raz¬mišljanj in pogovorov na temo likovna umetnost:od abstraktne-naših priznanih umetnikov, do lju¬biteljske, katere predstavniki smo sami.DMSZT Ljubljana se udeleženci likovnekolonije zahvaljujemo, ker nam je skoraj v celotiporavnala stroške bivanja v Krki, na turističnikmetiji Magovec. Zahvaljujemo se tudi ge. MarijiGomsi, tajnici Likovne sekcije KUD KC in MF Dr.Lojz Kraigher, ki je kolonijo organizirala in se tudimed letom veliko žrtvovala, da je likovni tečajpotekal v najlepšem redu. Udeleženci kolonije pasmo se oddolžili s tem, da smo odstopili DMSZTLjubljana eno svojih slik.V septembru bomo znova začeli s tečajem - vtorek, 8., v predavalnici IV. Potekal bo vse leto.Ob tej priložnosti vabim vse, ki imate željo, da senam pridružite.Dovolite mi, da bom na koncu zapisa neko¬liko oseben: slikanje mi pomeni nenehno iskanjeosebnega notranjega zadovoljstva, kjer čutnost inzavest neprestano iščeta skupno točko in medse¬bojno ravnotežje. Ko slikam, skušam združiti vsarazpršena čutila, v katerih s delci končne slike, ata končna slika nastaja in nastaja in vsaka nasled¬nja je bližja temu ravnotežju.
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RAZMIŠLJANJASPOMINI SE NAREDIJO IN OSTANEJO
Zvonka DAVIDRada se vračam v Prekmurje,kjer sem preživela otroštvo inobiskovala srednjozdravstveno šolo v Rakičanu.Dva majska dneva, ki smo jučlani Društva medicinskihsester in zdravstvenihtehnikov Novo mesto preživeliv Murski Soboti, sta mi ostalav nepozabnem spominu. Obrazi povedo vec, kot besede!D vorana Kina Park, kjer se jeodvijala proslava, je bila napolnjena dozadnjega kotička. Vrstili so se mnogi poz¬dravni govori. Posebno toplo pa mi je bilo pri sr¬cu, ko sem zaslišala prekmurske pesmi, recitacijeučenk srednje zdravstvene šole, šege in plese,začutila prekmursko gostoljubnost in odprtost.Kolegice iz Prekmurja so, kljub utrujenosti odpriprav, pokazale iskreno radost in veselje, dagostijo medicinske sestre in zdravstvene tehnikeiz vse Slovenije. Bila sem res ponosna nanje. Medodmorom smo okusili prekmursko pecivo, sadje,vino. Prijeten je bil tudi klepet z nekdanjimisošolkami, s katerimi smo si imele toliko pove¬dati. Dan smo zaključili z večerjo v Hotelu Diana,kjer smo zaplesali ob dobri glasbi. Bilo je nadvseradostno in veselo.Predstavljene strokovne teme 5. simpozija sobile zanimive in aktualne. Vsak udeleženec jeprejel tudi prevod knjige Virginie Henderson Os¬novna načela zdravstvene nege.Druženje smo zaključili s piknikom na Muri vvasici Ižakovci. Prekmurci imenujemo ta del vasi“Otok ljubavi”. Ponovno smo bili deležni iskrene¬ga prekmurskega gostoljubja, predstavili so namsvoje šege in običaje. Z brodom smo se popeljaliprek Mure. Dan se je kar prehitro prevesil v večerin misel je že hitela k vrnitvi domov.

vSe enkrat hvala in pohvala kolegicam prek¬murskega društva. Naslednje leto bomo gos¬titeljice Dolenjke, zato vas že sedaj vabim, da sesrečanja udeležite.
Edini specializirani razstavno-prodajnisejem kozmetike v Slovenijiin13. kongres kozmetikov SlovenijeiiJ-M izJjOČZ '/o
- dekorativna kozmetika- nega rok- modni dodatki- negovalna kozmetika- parfumi- solarij- zdravaprehrana-fitness- nega nog- savna

sejemskipopustidemonstracije ličenja,manikure, pedikurein masažnih tehniknovosti s področjakozmetike

GENERALNIPOKROVITELJ:Krka kozmetika'Ha vaši pote & lepoti:Otočec 26. in 27. september 1998Informacije: Zavod za tehnično izobraževanjetel: (061) 1253-120,337-800
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UDELEŽILI SMO SEVTISI S 5. SREČANJA STROKOVNE SEKCIJEMEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOVV DERMATOVENEROLOGIJI v PortorožuBreda Božič, Ivanka Pupis ŠkapinZ e na četrtem srečanju naše sekcije je steklabeseda tudi o naslednjem, petem srečanju.V kratkem času obstoja smo pripravilesrečanja - vsako v drugem kraju in tudi preda¬vatelje smo vabile k sodelovanju na enaknačin.Tako smo skupaj gostovali v mariborskibolnišnici, kjer je tudi dermatološki oddelek. Vprijetnem okolju Atomskih toplic smo bili gostjein poslušalci celjskih kolegic.5. strokovno srečanje je bilo 29. maja v Kon¬gresnem centru hotela Bernardin. Za sodelovan¬je in pripravo smo se tokrat dogovorili s kolegica¬mi dermatološke službe v SB Izola ter vodjemdr.Gustavom Weilgunyjem.Srečanja so se udele¬žile predvsem članice naše sekcije. Kar lepoštevilo udeleženk je bilo iz mariborskega inceljskega dermatološkega oddelka ter klinike vLjubljani, kar je zasluga glavnih sester, ki soomogočile kolegicam udeležbo.Za uvodno presenečenje je poskrbela UrškaAščič iz Glasbene šole Koper, učenka harfe vrazredu prof. Lučke Joksič Perič, ki se je prijaznoodzvala vabilu predsednice sekcije in odigralanekaj skladb.Strokovni del srečanja je pričela s predavan¬jem Breda Božič in predstavila delo dermato¬loške ambulante na koprskem od samega začet¬ka delovanja do zdaj. V nadaljevanju smo po¬slušali predavanja o perioralnem dermatitisu inrozaceji, kar nam je odlično predstavil GustavWEILGUNY,dr.med. Patologinja Vivjana SNOJ,dr. med., je dopolnila predavanje s prikazomhistopatoloških sprememb želodčne sluznice, kijih povzroča Helicobacter pylori in povezavo zzdravljenjem rozacee.O pomembnosti sodelovanja vseh zdravstve¬nih delavcev s starši otrok s perioralnim dermatiti¬

som nam je spregovorila v predavanju MarušaMARKELJ, v.m.s., z Dermatološke klinike.Predstavnica podjetja Hoffman La Roche,gospa Julijana Zuchiatti GODINA, dr. med., je za¬nimivo prikazala uporabo in učinkovitost kom¬pleta Loceryla pri zdravljenju mikoze nohtov.Sledil je odmor, ki so ga nekateri izkoristili tu¬di za ogled Bernardina in okolice ter razstave firmNovartis, Valencie in Hoffman La Roche. Poodmoru smo poslušali predavanje o diagnostikiin zdravljenju aken, kar je obširno predstavilMarko VOK, dr. med. Nadaljevali sta Martina ZU¬PANČIČ in Verica SMUKAVEC, v.m.s. z Dermato¬loške klinike v Ljubljani s predavanjima ozdravstveni negi obolelih z aknami in izkušnjamimedicinske sestre pri zdravljenju bolnikov z Roa-cutanom.Po končanem strokovnem delu srečanja jepredsednica predstavila novo članico 10 sekcijevZdenko KOLAR JERIC, glavno sestro Dermato¬loškega oddelka SB Celje.Zaključili smo s poznim skupnim kosilom vrestavraciji hotela Bernardin. Za slovo pa smoodšli na kavico v portoroško Zlato sidro in sizaželeli nasvidenje na šestem srečanju v jeseni.22 umtp September '98



UDELEŽILI SMO SE
Vtisi z 12. kongresa svetovnegazdruženja enterostomalnihterapevtov - junij 1998 - Brighton,Velika Britanija“MISS SLOVENIA”

TelenaALKHATIBS predsednico Sekcije kirurških medicinskihsester in ZT Slovenije sva se udeležili 12.kongresa Biennial Congress of the WorldCouncil of Enterostomal Therapists v Veliki Bri¬taniji. Kongres je potekal v simpatičnem ob¬morskem turističnem mestu Brighton. Udeleže¬nih je bilo okoli 1.300 medicinskih sester iz vsegasveta. Slovenijo je zastopalo 13 medicinskih ses¬ter in 1 zdravnik. Med nami je bila tudi prva en-terostomalna terapevtka v Sloveniji, gospaMetkaZima, VMS. Bile smo je zelo vesele, saj nas je pravona pred mnogimi leti prva začela učiti zdrav¬stvene nege bolnikov z različnimi stomami in bi¬la je tudi prva sekretarka Sekcije kirurških medi¬cinskih sester. Predavanja so bila zelo zanimiva,kvalitetna, temu primerni so bili tudi odzivi.Tretji dan kongresa, natančno v torek, 9- juni¬ja 1998, je imela svoje predavanje predsednicaSekcije kirurških medicinskih sester in zdrav¬stvenih tehnikov Slovenije, Greta Zver, VMS, dipl.org. dela.Predavala je o Hranjenju bolnikov po gastro-in jejunostomi. V prvih nekaj minutah je pred¬stavila našo malo, mlado državo, z vsemi njenimilepotami in značilnostmi. Strokovni del je podalana visoki strokovni ravni, suvereno, natančno, vlepi, čisti angleščini. Poudarila je pomembnostpočasnega hranjenja, položaja bolnika med in pohranjenju. Opozorila je na vzdrževanje prehod¬nosti stom, pri gastrostomah pa pred hranjenjemna obvezno merjenje zaostanka. Zaključila je, dani dovolj samo strokovno delo, ampak damoramo imeti tudi human odnos do bolnika -človeka, če želimo doseči zastavljene cilje vzdravstveni negi.Ob zaključku predavanja je bila deležna ve¬likega aplavza, čestitke in pohvale so kar

deževale. Naslavljali so jo z “Miss Slovenia” in toje ostala tudi do konca kongresa. S ponosomlahko povem, da se navdušenje nad predavanjempredsednice Sekcije kirurških medicinskih sesterin zdravstvenih tehnikov Slovenije Grete Zver nipoleglo do konca samega kongresa. Kjerkoli svase pojavili ob kakršnemkoli času v naslednjihdneh, povsod je bila deležna čestitk in pohval.Najbolj veseli sva bili pohval od domačinkAn-
>gležinj, Američank, Avstralk, Irk, Francozinj, Švi¬cark, Fink in vseh ostalih. Kolegice iz Avstralije soji podarile v spomin kengurujčka. Ni bilo kolegi¬ce, ki ne bi kadarkoli izrekla pohvalo in zahvaloza njeno odlično predavanje.Omenila bi rada, da je imela tudi gospa ZlataRebolj, VMS, lepo predavanje z videospotom odelu enterostomalnih terapevtov v Bolnici dr. Pe¬tra Držaja. Tudi ona je zelo lepo predstavila našodržavo Slovenijo in delo medicinske sestre pribolnikih s stomami.Povabili so nas spet čez dve leti, z aktivnoudeležbo, v Singapur, kamor ste vabljene tudi ve,saj želimo imeti interdisciplinarno usposobljenemedicinske sestre.Po končanem kongresu smo se vrnili vSlovenijo zadovoljni, z nepozabnimi spomini.Prevzemal me je občutek, kako lepo je imetikolegice, medicinske sestre, ki so široko stro¬kovno izobražene, ki svoje delo opravljajo suv¬ereno, predvsem pa z ljubeznijo do svojega pok¬lica, brez zavisti.Na koncu bi se rada zahvalila vsem sponzor¬jem, ki so nama omogočili udeležbo na tem kon¬gresu.September '98 umip 23



UDELEŽILI SMO SEZdravstvena negaočesnega bolnika
funkcionalno izobraževanjez učno delavnico

Meta MOŽEKV letošnjem letu smo na Očesni kliniki vokviru oftalmološke sekcije medicinskihsester Slovenije ponovili programfunkcionalnega izobraževanja z učno delavnico11. in 12.6.1998. Program je bil objavljen v maj¬skem Utripu. Kljub temu, da je bila ponovitevprograma po številu udeležencev - 59, lahkosklepamo, da je tovrstno izobraževanje koristnoin zanimivo. Izobraževanja so se udeležile medi¬cinske sestre in zdravstveni tehniki, ki izvajajozdravstveno nego očesnega bolnika v bolnišni¬cah, zdravstvenih domovih ali pa v domovih zaostarele.Prvi dan so bila predavanja namenjena sez¬nanitvi udeležencev z osnovami anatomije infiziologije očesa, pripravi bolnika na očesni pre¬gled ter dajanje očesne terapije, pregled bolezniin poškodb očesa. Drugi dan pa je potekala učnadelavnica v 4 skupinah. Višjemedicinske sestre invišji fizioterapevt so pokazali s posebnimipostopki in posegi s področja zdravstvene negeočesnega bolnika, kako naj se ukrepa pri nuden¬ju prve pomoči pri očesnih poškodbah, kakozdraviti oči. Ravno tako so bili seznanjeni tudi zvstavitvijo in odstranitvijo kontaktnih leč ter očes¬nih protez.Udeleženci so bili s predavanji in potekomučne delavnice zelo zadovoljni, zato bi se rada vnjihovem imenu zahvalila predavateljem: doc. dr.Branki Štirn - Kranjc, dr. med., prim. mag. Alek¬sandri Kraut, dr. med., doc. dr. Brigiti Drnovšek -Olup, dr. med. VMS Sonji Šinkovec, VMS TatjaniNendl, VMS Milici Cafuta ter višji fizioterapevtkiAlenki Sterle.

KONFERENCAOCELOSTNI OBRAV¬NAVI BOLNIKOV ZRAKOMB. Skela SavičP o uspešnem zaključku 1. mednarodne kon¬ference o celostni obravnavi bolnikov zrakom (Comprehensive cancer čare) naCipru leta 1997, je bila druga organizirana nazgodovinskem otoku Rodos v Grčiji, v času od30.4.-2.5.1998.Celostna obravnava bolnikov z rakom jerazdeljena na različna strokovna področja dela,kot so diagnoza bolezni, določitev ustrezne te¬rapije in podporne terapije, rehabilitacija bolni¬ka, “follow up” po končanem zdravljenju, itd.Pomembno mesto pri celostni obravnavi bolnikaima vsekakor ZN, ki se kot samostojna strokavključuje s svojimi postopki in metodami dela vsam proces zdravljenja in rehabilitacije. Zlastipomemben je poudarek na paliativni ZN in ZNterminalnih bolnikov, ne smemo pa tudi pozabitina težo zdravstvenovzgojnega dela, ki ga oprav¬ljajo medicinske sestre pri delu z onkološkimibolniki in pomembno vpliva na potek zdravlje¬nja in celostno rehabilitacijo bolnika.Program konference je bil skrbno izbran in jedopuščal izmenjavo stališč, mnenj in sugestij nasamih predavanjih in na učnih delavnicah, saj jebil strokovni program isti za medicinske sestre inzdravnike. Pomembna je bila izmenjava znanj inizkušenj med zdravniki in medicinskimi sestrami,ki je potekala zelo živahno, zlasti prvi dan kon¬ference, ko je bila tema dneva bolečina, obravna¬vana iz različnih aspektov. Zelo odzivno je bilopredavanje z naslovomMultidisciplinarni pristopk postoperativni bolečini pri bolnikih z rakom,avtorja Paula Vogelarja, R. N. iz Univerzitetne bol¬nišnice NIJMEGEN, Nizozemska. Predstavil jepsihične, socialne, psihosocialne in spiritualnedimenzije bolečine in k temu dodal še vpliv per¬cepcije in predhodnih izkušenj na . bolečino.Navedel je tudi metode ocenjevanja prisotnostioz. jakosti bolečine, ki jih izvaja MS in nefarma-cevtske intervencije, ki so v kompetenci MS.24 mtp September '98



UDELEŽILI SMO SE
Drugi dan strokovnegaprograma je bil namenjen po¬dročju prehranjevanja onko¬loških bolnikov. Izguba tekaje enako pogost pojav prionkoloških bolnikih, kot po¬jav bolečine, zato so mu pre¬davatelji posvetili posebnopozornost. Natančno je bilapredstavljena tudi patofizio¬logija in terapija kaheksije inanoreksije. Eden od zaključ¬kov tega tematskega sklopa jebil, da mora biti dietetik aktivno vključen vreševanje prehran-skega statusa onkološkegabolnika.V popoldanskem delu so sledila predavanjana temo “Fatique” (sindrom izčrpanosti, brezvol-je, utrujenosti, itd.).Ena od definicij, ki je bila predstavljena, se jeglasila: “Fatique” je subjektivni samoocenitvenifenomen, ki se kaže z občutkom utrujenosti, po¬manjkanjem energije, znižane mišične moči,slabo koncentracijo in pešanjem spomina (dr.Heidi Knobel).Kar 70 % onkoloških bolnikov se sreča s “fa-tique-om”, zlasti je pojav le tega odvisen od vrsteraka, stadija bolezni oz. razširjenosti bolezni inseveda načina zdravljenja.“Fatique” je pa lahko tudi odraz normalnereakcije pri pretiranih psihičnih ali mentalnih na¬porih, lahko je tudi simptom psihiatričnihbolezni, lahko pa nastane tudi zaradi neodkritegavzroka.Tretji dan konference je bil posvečen raku doj¬ke. Predavali so s področja diagnostike in terapi¬je raka dojke, predstavljene so bile novosti na po¬dročju zdravljenja raka dojke s poudarkom na vi-sokodozni kemoterapiji in stranskih učinkihtakšnega zdravljenja.Konference sva se aktivno udeležili dve med¬icinski sestri z Onkološkega inštituta Ljubljana,vodilna sestra za področje prehrane Helena Drolcin pomočnica direktorice za ZN Brigita SkelaSavič.Predstavili sva poster z naslovom Timskosrečanje prehranske problematike bolnika,zdravljenega s citostatiki (avtorji: M. Skela Savič,H. Drolc, M. Velepič).Skupno število prijavljenih udeležencev iz 15

držav je bilo 430, od tega je bi¬lo 25 % medicinskih sester indietetikov.Čeprav je bil program zelo na¬trpan, je bilo tudi nekaj časa zaogled znamenitosti otoka Ro¬dos. Rodos je največji do-dekaneški otok. Zanj je značil¬no veliko sonca, bogato zelen¬je in sveži gorski studenci, kipredstavljajo prijetno alterna¬tivo peščenim obalam in mest¬nemu vrvežu.Otok je na stičišču vzhoda in zahoda.Markantni spomeniki iz obdobja antičnegaBizanca in srednjeveške Grčije pričajo o njegoviburni zgodovini. Staro mesto Rodos in Palačo ve¬likih mojstrov nad mandraškim pristaniščemčuvata dva bronasta jelena. To naj bi označevalomesto, na katerem je nekoč stal legendarni Kolos,eno od sedmerih čudes antičnega sveta.Posebno pozornost so prireditelji namenilidružabnimvečerom, kjer smo ob bogatem izboruraznolike grške hrane in glasbe izmenjavali našamnenja in izkušnje in spletali nova poznanstva.

<tb©£)©(3
1000 Ljubljana, Koprska 72/f, Tel.: 061/123-70-40,123-70-45
Izvajamo naslednje storitve:
- kemično čiščenje in pranje vseh vrst tekstilij,- čiščenje in barvanje usnjenih oblačil,- čiščenje krzna in krznenih oblačil,- čiščenje preprog in talnih oblog,- pranje zaves, lamelnih zaves, šotorov ipd.,- različne impregnacije in plemenitenje tekstilij.
Edini v Sloveniji čistimo z novo, okolju in ljudemprijazno OVT tehnologijo. Če ste nam v pranjezaupali občutljivo tkanino, jo operemo po novempostopku "mokro čiščenje".
Stranke Laboda lahko izkoristijo tudi klubsko kartico.
V čiščenje oziroma pranje sprejemamo izdelke vLabodovih poslovalnicah v Ljubljani, Kranju, Kamnikuin Domžalah.
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UDELEŽILI SMO SEŠTUDENTV ŠVICI
Lucija MATIČS ekcija študentov zdravstvene nege se že dol¬go ukvarja z mednarodnimi aktivnostmi. Or¬ganiziramo mednarodne izmenjave in po¬letne šole za evropske študente pri nas. Občasnoimamo tudi sami priložnost, da gremo v drugoevropsko državo. Letos smo srečo poskusili v Švi¬ci, kamor smo poslali svoje želje in predvidenprogram strokovnega izleta. Obrnili smo se nanašega zdravnika Andreja Trampuža, ki je bil vtem času v Baselski kantonalni bolnišnici na spe¬cializaciji. Zaradi njegove osebne zavzetosti innjegove motivacije so se naše želje uresničiletako, kot si niti sami nismo predstavljali.Po celonočni vožnji z vlakom nas je 13 štu¬dentov na železniški postaji v Baslu pričakal An¬drej Trampuž. Po kratkem počitku in okrepčilunas je že čakal strokovni del izleta. Odpravili smose v Šolo za zdravstvo in zdravstveno nego vBaslu, kjer nas je sprejel Charles Graf. Precej sonas presenetili nekateri pogoji študija zdrav¬stvene nege, ki so v kratkem videti tako: izo¬braževanje medicinskih sester poteka na dvehravneh. Za vpis se zahteva 10-letna predizobraz-ba. Asistent ZN se izobražuje eno leto, medi¬cinske sestre pa 3-4 leta. Po končanem študijugredo lahko specializirat na različna področja(učitelj ZN, management, operacijska, intenziv¬na...), vendar ves čas ostajajo na isti ravni, ki nienakovredna fakultetni. Njihov sistem je bistvenodrugačen od našega. Učne vsebine so razdeljenena teme (priprava bolnika na operacijo, hranjen¬je bolnika ...), ki jo vsako za sebe obdelujejo enteden. Charles Grat pravi, da so izredno usmer¬jeni v prakso zaradi kompetenc, ki jo dobijo pokončanem izobraževanju. Izobraževanje medi¬cinskih sester v Švici koordinira in nadzorujedržavni Rdeči križ. Na teden imajo 32 učnih ur, odkaterih je četrtek namenjen evalvaciji naučenegain petek prostovoljen glede udeležbe, kjer lahkosnov ponovijo ali poglobijo. Prakso lahko opravl¬jajo šele, ko so opravili izpit iz določene snovi.Šolanje medicinskih sester je brezplačno, skozivse svoje šolanje dobivajo celo štipendijo (1000

CHF = 100.000 SIT) in so po končanem študijupopolnoma samostojni pri opravljanju svojegapoklica in nimajo, tako kot mi, obveznega pri¬pravništva.Zelo presenečeni nad organizacijo samegaštudija in pa statusom študenta v Švici smo se zmalce grenkim priokusom zaradi lastnega statusaposlovili od Charlesa. Precej za šalo, malce pa tu¬di zares, smo se tudi pozanimali o možnostihštudija tujih študentov pri njih.Nato smo se odpravili v Kantonsko bolnicoBasel, ki je ena izmed univerzitetnih bolnic. Tuditam smo izvedeli mnogo novosti. Seznanili smose z dokumentiranjem ZN, ki je mnogo obsežnejšikot pri nas, hkrati pa zajema le najpomembnejšeinformacije o bolniku. Negovalna dokumentacijaje medicinski dokumentaciji enakovredna in ob¬vezna. Slišali smo, da so uspeli prevalenco MRSAzmanjšati iz 26% na izpod 1 %. Predvsem naj bi bi¬lo pomembno in učinkovito - drugače kot smonavajeni - razkuževanje rok namesto umivanja.Umivanje rok naj bi se uporabljalo le ob vidniumazaniji. Nato smo si ogledali medicinski od¬delek (interni oddelek) 7/II, ki nam ga je razkaza¬la Ester Gory.Andrej Trampuž nam je razkazal tudi malomanj strokovne, zato pa nič manj pomembne ko¬munikacijske vode, ki so uporabljeni v tej bol¬nišnici. Počutili smo se kot naMarsu, ko smo prišliv eno od mnogih kletnih nadstropij in se znašli izoči v oči z roboti. Robot se glede na vtipkano ko¬do sam sproži, sam pripelje do ustreznega mestain tovor razloži ter jo pošlje na ustrezen oddelek.“Aha”, smo si rekli in skrbno pazili, da nas kakšenod njih ne bi “slučajno” spregledal in mirnopovozil. Poznajo pa tudi sistem, ki ga imajo prinas na AMZ. Ljubkovalno mu rečejo STA (spon¬tana transportna...). Faks, kopirni stroji, računal¬niki so bili nekaj običajnega in vsem dostopni.Za en dan je bilo res zadosti, zato smo seodpravili “domov”, kjer sta nam Natalie in Andrejpripravila piknik, zadolženim kuharjem pa so do¬brote kar naprej padale na travo in na žerjavico.vNaslednji dan je bil v Švici praznik, zato smo šliv ZOO in anatomski muzej Basel. Popoldan pasmo se odpravili v bližnjo Francijo v Eco muzej priMulhouse v Alzaciji. Tretji dan smo se še enkratodpravili v Kantonalno bolnišnico Basel, kjer26 mtp September '98
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smo si ogledali posebne prostore, ki so na voljovsem - največ pa študentom medicine. Vnajvečjem je velika predalna omara, v kateri sovideokasete in pa diapozitivi + avdio kaseta, nakaterih so predavanja profesorjev o različnih vse¬binah. Druge manjše sobe so opremljene s TV invideo napravami, diaprojektorji, mizo in udobn¬im stolom s ključem na notranji strani vrat. Vse toje namenjeno temu, da si posameznik vzame že-ljeno vsebino, odide v eno izmed sobic, si zago¬tovi mir s tem, da se lahko zaklene, si predvaja tovsebino in nato lahko študira naprej po literaturi.Zanimivo, da te sobe niso zaklenjene, tudi nas ninihče vprašal, kdo smo in kaj želimo, ko smovstopili v te prostore. Se bolj zanimivo pa je, da tekasete, diapozitivi, tv-ji, videorekorderji itd. neizginejo, kot bi se znalo zgoditi marsikje drugje...Potem smo si ogledali MUP (medicinsko uni¬verzitetno polikliniko), kjer smo slučajno našli tu¬di Ano Kratz, medicinsko sestro, doma iz SlovenjGradca. Razložila nam je sistem naročanja in spre¬jema bolnikov - ki nikoli ne čakajo več kot 15 mi¬nut (razen, če sami zamudijo), povedala nam jeveliko o delu medicinske sestre na polikliniki,razkazala prostore in opremo, s katero delajo.Malo pa smo spregovorili tudi o delovnih in živ¬ljenjskih razmerah ter jih primerjali z našimi do¬ma. Tako kot smo se mi čudili njihovim, se je tudiona čudila, kaj vse se je spremenilo, odkar je odšlaod doma. Vidno ganjeni smo se poslovili od nje inmislim, da smo ji vzbudili željo, da po dolgemčasu spet obišče Slovenijo in dom.To je bilo vse, kar smo videli in doživeli. Za vsoorganizacijo, oglede in predstavitve se moramozahvaliti predvsem in največ Andreju Trampužu.Ves čas našega bivanja pa so nam bili stalno navoljo tudi Natalie in njeni starši, ki so nam izkaza¬li gostoljubje in prijaznost, za katerega jim bomovedno hvaležni.Zahvalili bi se tudi tistim, ki so nas pristrokovni ekskurziji finančno podprli - našemusponzorju 3M in pa DMSZT Ljubljana inMaribor.Odšli smo iz Basla z nalogami, da o svojihizkušnjah pripovedujemo drugim in pa z naj¬pomembnejšo nalogo - da potem, ko smo vzpo¬stavili stike, poskušamo organiziratimednarodneizmenjave za naše študente - upamo, da že letos.

POROČILO O SEMINARJU SEKCIJESPLOŠNE MEDICINENAŠE OČI -KVALITETAŽIVLJENJA
Marta FAIFŽTo je bil okvirni naslov strokovnega srečanjasekcije medicinskih sester in zdravstvenihtehnikov splošne medicine.Ali se tega dovolj zavedamo? Ali je zdravstve¬na nega, ki jo izvajamo medicinske sestre inzdravstveni tehniki splošne medicine s področjaoftalmologije dovolj kakovostna in strokovna?yZal ni, ravno zaradi pomanjkljivega znanja s tegapodročja smo se odločili za to strokovno vsebino.Srečanje, ki je potekalo v ŠPORT hotelu naOtočcu, smo otvorili z lepim kulturnim pro¬gramom, ki ga je izvedla mlada in uspešna citrar¬ka. V uvodnem delu je predsednica VesnaBožiček vse pozdravila in seznanila z naslednjimiugotovitvami: strokovnjaki SZO opozarjajo, dabosta v prihodnjih 25 letih slepota in hudaslabovidnost, ki že predstavlja javno zdravstveniproblem, postala po vsem svetu veliko socialnoekonomsko breme. Pravijo, da se bo število ljudis hudo slabovidnostjo do leta 2020 podvojilo.Trenutno je po svetu 150 milijonov ljudi, ki trpijozaradi hude slabovidnosti, od tega jih je 38 mili¬jonov slepih. Naloga zdravstvene službe je vpreprečevanju in ustreznem ter pravočasnemzdravljenju.Na našem seminarju so aktivno sodelovalipriznani strokovnjaki oftalmologi. O očesnemozadju, ki je ogledalo kroničnih nenalezljivihbolezni, nam je spregovorila as. mag. Mirnay VStabuc - Šilih. Med ostalim je poudarila pomenpreventivnega dela, ki se posebej odraža v dobrovodeni sladkorni bolezni v smislu preprečevanjadiabetične retinopatije, ki je glavni vzrok slepotepri odraslih.September '98 UWP 27
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Prim. Aleksandra Kraut je na začetku ponovi¬la anatomijo očesa in nadaljevala o vnetjih oči. Dasta siva in zelena mrena velik problem vida vstarosti in o preprečevanju in postopkih zdrav¬ljenja, nam je povedala prim Marija Zupan.In na kocu smo z velikim zanimanjem prisluh¬nili dr. Petru Dovšaku, ki nam je spregovoril opoškodbah oči. Poudaril je, kako pomembno jepravilno in hitro strokovno ukrepanje in natan¬čno vzeta anamneza.Posebej dragocena so nam bila predavanja spodročja zdravstvene nege očesnega bolnika.Višja med. sestra Anka Pucelj nam je povedala,kako pomembna je skrb za zdrav vid, ki se začneže v prenatalni dobi in se nadaljuje ob in po poro¬du. Z detekcijo vida v tretjem in petem letuotrokove starosti se odkrije največ ambliopij.Milica Cafuta, višjamed. sestra, nas je seznani¬la z zdravstveno nego pri nošenju kontaktnih leč.Spoznali smo načine vstavljanja leč in higienskovzdrževanje leč.V zdravstveni negi očesnega bolnika jepomembno, da se pravilno zdravi in ob določe¬nih časovnih presledkih. Bolnika tudi poučimo ohigieni, predvsem o pomenu čistih rok.O vsem tem nam je predavala Vojka Macura,višja med. sestra.Da so uspehi fizioterapije pri očesnih bolnikihin rehabilitacija pri enukleaciji zares veliki, smospoznali iz predavanja Alenke Sterle, višje fizio¬terapevtke.Tudi slepim in slabovidnim je namenjenaposebna skrb. Kako to poteka, smo spoznali odvišje med. sestre Silve Bizjak, ki dela na tem po¬dročju.Zaključila bi z ugotovitvijo, da je bilo tostrokovno srečanje potrebno in koristno. Vimenu organizacijskega odbora in vseh slušatel¬jev se najlepše zahvaljujem odličnim predavatel¬jem za razumljiva in skrbno pripravljena preda¬vanja.Hvala tudi glavnemu sponzorju Tovarnizdravil Krka za njihovo gostoljubje.Hvala tudi naši skrbni predsednici VesniBožiček, višji med. sestri, prof. zdravstvene vzgo¬je za njen veliki trud, ki ga vlaga v pripravo semi¬narjev.

IZLET NA SLOVEN¬SKO PRIMORJE
Breda PODBOTUpokojene medicinske sestre ljubljanskeregije smo se 20. maja po daljšem premoruspet odpravile na potep. Tokrat na sloven¬sko primorje: Trst zMiramarom, Piran in Strunjan.Ob prvem jutranjem “kofetku: na Ravbar Ko¬mandi nam je prijazno sončno jutro obetalo, dabo dan prijeten in z vremenom ne bo težav.Ker smo se odločile, da v Trstu ne bo nakupo¬vanja, je večina to opravila na Fernetičih v brez¬carinski prodajalni. Domov je pač treba prinestitudi kak odpustek!Po prestopu državne meje je bil naš prvi ciljgrad Mirmar pri Trstu.Iz zgodovinskih podatkov smo izvedeli, da gaje dal zgraditi avstrijski nadvojvoda Maksimilijan,brat cesarja Franca Jožefa sredi 19. stol. Belino jedvorcu poudaril marmor iz Vrsarja, bogato no¬tranjščino, predvsem polno lesenih rezbarij, pakrasijo številni dragoceni eksponati, ki jih je Mak¬similijan prinesel s svojih popotovanj po svetu.Res paša za oči, le škoda, da je časa premalo.Vožnja skozi tržaško mestno jedro je bilatokrat drugačna od običajne. Vodička nas je opo¬zorila na marsikaj zanimivega.Ponovno prestopimo državno mejo, sedaj priŠkofijah in nadaljujemo vožnjo proti Piranu. Pi¬ran, saj veste, ne prenese prometa v svojih nedr¬jih, še najmanj avtobusnega. Do slikovite cerkvesv. Jurija na rtu se kljub opoldanski vročiniodpravimo peš. Prelep razgled na vse strani in napiranske ulice pod nami poplača ves napor.Prav prijetno bi bilo malo posedeti v sencienega od lokalov na Tartinijevem trgu, toda vo¬dička meni, da se je treba podvizati, saj nas vStrunjanu - v zdravilišču že pričakujejo. Tako Por¬torožu utegnemo poslati le prijazen pogled in žese obrnemo proti Strunjanu.Tu nas je zanimalo predvsem Krkino ob¬morsko zdravilišče, kjer zdravijo predvsem
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alergijske respiratorne bolezni in stanja po op¬eraciji na dihalih. Zvedeli smo, da deluje že 30 letin ga nameravajo letos obnoviti in usposobiti.Čas se je pomaknil že krepko v popoldne in nanekaterih obrazih se je že zaznala utrujenost. Vo¬dička, ki je to opazila, nam je poslala v zvočnikvzpodbudno obvestilo o prijetni gostilni v Hrva¬tinih, kjer nas čaka dobro kosilo.5. mednarodnisimpozij o urgentnimediciniPortorož, 17. do 20. junija 1998

MihaelaVerbičS lovensko združenje za urgentno medicino jev sodelovanju z Evropskim združenjem zaurgentno medicino, Evropskim svetom zareanimacijo, Sekcijo medicinskih sester inzdravstvenih tehnikov urgentne medicine, Sekci¬jo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov -reševalcev, Ministrstvom za zdravstvo RepublikeSlovenije pripravilo zanimiva in strokovno pri¬pravljena predavanja, tako za zdravnike kot zamedicinske sestre. Prisotnih je bilo 840udeležencev različnih profilov, ki delajo na po¬dročju urgentne medicine, od teh 380 medicin¬skih sester in zdravstvenih tehnikov.V prvem delu prvega dne smo poslušali skup¬na predavanja in sicer o motnjah srčnega ritma ino uspavalih in mišičnih relaksantih.Po krajšem predahu in po lepem in mirnempogledu na slovensko morje smo popoldne dozadnjega kotička zasedli predavalnico, kjer so sezačela ločena predavanja za medicinske sestre inzdravstvene tehnike. Poslušali smo sklop preda¬vanj o reanimaciji in spoznali različne vloge me¬dicinske sestre. Posebej pa je bilo obravnavanopodročje dela medicinske sestre pri otroku v ur¬gentni medicini. Večer smo zaključili na slovesnivečerji, kjer so se najbolj živahni zavrteli ob zvok¬ih skupine Faraoni.Tudi drugi dan je bila predavalnica navsezgo¬daj polna. Na sporedu je bila tema o aplikacijizdravil v urgentni medicini in sicer od pripravezdravil, aplikacije infuzijskih tekočin do urgentne

Res je bilo dobro; potešile smo lakoto in preg¬nale utrujenost. Užitek polnega želodca pa je bil,verjemite, prava banalnost ob čudovitem razgle¬du, ki se nam je ponujal s hrvatinskega pobočja podobršnem delu slovenskega primorja. Dveurnavožnja proti Ljubljani je bila enim prijeten klepet,drugim zadovoljen dremež, vsem pa najbržobčutek, da nam je bilo v stari družbi spet lepo.

transfuzije. Gostje iz Italije so predstavilibolnišnico iz Vidma (Udine), kjer imajo zelo do¬bro razvit triažni računalniško informacijski sis¬tem. Videli smo tudi, kako deluje triažnodispečerski center v pokrajini Friuli Venezia Giu-lia. Pripravljen je bil zanimiv filmski zapis ogledaEMS Videm.V drugem delu dopoldanskega programasmo sledili prostim temam. Predavatelji so nampredstavili delo in probleme v urgentnih ambu¬lantah.Strokovni program se je zaključil z video kon¬ferenco o tekočinski reanimaciji v povezavi NewYork - Dunaj - Portorož.Zadnji dan smo se zbrali v učnih delavnicah,kjer smo se praktično usposabljali v različnihveščinah. Učne delavnice so obravnavale nasled¬nje teme: oživljanje odraslih, posebnosti oživljan¬ja otrok, reševanje utopljenca iz vode, simulacijopoškodbe, oskrbi in imobilizaciji ter “MEGAC-ARDE” - dodatni postopki oživljanja pri prsnibolečini.Zaključek: simpozij je bil organizacijskoodlično pripravljen, strokovno bogat, pridobilismo na strokovnem področju in imelimožnost iz¬menjave mnenj v diskusijah. Odlično so bilapripravljena tudi družabna srečanja.
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Poročilo 6. posvetovanja o teoriji in praksi ZN vDobrniPSIHIATRIČNA IN NEVROLOŠKA SEKCIJA je letos izbrala naslednji strokovni temi:Oblikovanje in uvajanje standardovvZN ter Stres in izgorevanje MS in ZT.

Marija MRAK
6. posvetovanje je potekalo 28. in 29-05.1998v lepi Kongresni dvorani Zdraviliškega doma vDobrni, majhni oazi narave, miru in tišine, ki namje omogočala intenzivno strokovno delo, spros¬titev, skratka, veliko priložnosti narediti kaj zase.Vsakoletno tradicionalno posvetovanje v Do¬brni, z vedno aktualno tematiko za vsa področjaZN, z različnimimetodami dela, uspešno povezu¬je in motivira k sodelovanju MS in ZT in drugesodelavce z najrazličnejših področij ZNv Sloveni¬ji. S širjenjem strokovnega znanja in izkušenj takovsako leto s skupno pripravljenostjo in aktivnos¬tjo veliko prispevamo k zagotavljanju kakovostiZN. To pa je tudi temeljni cilj našega posvetova¬nja.Vsi prispevki posvetovanja so bili teoretičnoin izkustveno na visoki strokovni ravni. Vzpod¬budili so intenzivne celodnevne rasprave vsehudeležencev.A. Tema: Oblikovanje in uvojanjestandardov ZNKer je bila tematika zelo pomembna, diskusi¬ja zelo intenzivna, bom navedla pomembnejšaspoznanja, do katerih smo prišli lastnim teo¬retičnim znanjem, povezanim že z veliko izku¬šnjami iz dela.1. Sstandard je eden od pomembnejših doku¬mentov ZN, s katerim omogočamo razvojkakovosti ZN, predstavitev stroke, njenoodgovornost in kompetence, s tem večjo pok¬licno kreativnost, vidnost in samostojnost MSin ZT.2. Proces standardizirala je stekel v nekaterihustanovah, na nekaterih oddelkih posame¬znih strokovnih področjih in je v različnihfazah (izredno dragocena izmenjava izku¬

šenj!). Izraženo je bilo nezadovoljstvo zaradipremajhne aktivnosti pri oblikovanju standar¬dov na državni ravni.3. Razlogi za oblikovanje in uvajanje standardovso notranji (hitro razvijajoča se stroka) in zu¬nanji (pravni, ekonomski).4. Razvoj standardovmora potekati na nacional¬ni ravni (osnovne smernice - varna ZN) zaposamezna strokovna področja, kateregastrokovno koordinacijo prevzemajo strokov¬ne sekcije tistega strokovnega področja priZZNS.Program in proces standardizacije poteka šena ravni inštitucije in ravni oddelka.5. Na vseh ravneh se je izoblikovala oziroma senaj izoblikuje posebna delovna skupinastrokovnjakov, specialistov za posameznastrokovna področja, s koordinatorjemskupine, s šolsko MS - svetovalko. Potrebno jenarediti izbor teorij in metod dela za tistostrokovno področje.6. Standardizirale je strokovno in časovno za¬htevno in dolgotrajno delo, ki zahteva postop¬nost, kontinuiteto in sodelovanje na vsehravneh.7. Poudarjena je bila pomembnost postopnegaoblikovanja in uvajanja standardov, ker topomeni uvajanje velikih sprememb vrazmišljanje, odnos in delo MS in ZT na prvemmestu in ostalih strokovnih, predvsem vodil¬nih delavcev.Ta proces povzroča velik odpor, z različnimitežavami, ki nas ne smejo odvrniti od jasno za¬stavljenih ciljev, ki zahtevajo vztrajnost in tve¬ganje. Rezultati so vidni zelo postopoma inpomenijo spoštovanje dela izvajalcev ZN in stem našo samozavest. (S prispevki so bile30 mtp September '98
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predstavljene konkretne izkušnje iz Splošnebolnišnice Jesenice, Celje, Golnik, patro¬nažne ZN iz Maribora, iz Kliničnega centra iniz Psihiatrične bolnišnice v Ljubljani in dru¬god).8. Pri oblikovanju in uvajanju standardov jepomembno permanentno izobraževanje,pogovori in sodelovanje na vseh ravneh.Predstavljen je bil standard stalnega izobraže¬vanja.9. Potrebno je dobiti povratno informacijo izprakse (standard je živ dokument, standar¬dizirale je dinamičen proces). Standard jeobvezujoč, ko ga kot dokument potrdi KolegijZN in Svet zavoda, (predstavljene so bileizkušnje iz nekaterih ustanov).10. Patronažna služba iz Maribora čuti potrebo postandardu ZN za psihiatričnega bolnika.B. Tema: Stres in izgorevanje MS in ZTCilj drugega dneva posvetovanja je bil, da spomočjo strokovnih predavanj in pogovorov vmanjših skupinah omogočimo udeležencemvečje osveščanje o stresnih situacijah in procesuizgorevanja, iskanju možnosti lastnega vpliva napreprečevanje, spoznavanje in omiljenje teh pro¬cesov.Temeljiti teoretični in izkustveni strokovniprispevki so namvzpodbudili mnogo razmišljanj,ki so nam omogočila intenzivne pogovore vmanjših skupinah.Udeležba in aktivnosti na 6. posvetovanju jebil velik prispevek k zagotavljanju “krogakakovosti našega življenja” in tako preprečevan¬je negativne stresnosti in procesa izgorevanja.Vsak udeleženec je dobi zbornik dokumenti¬ranih prispevkov posvetovanj o teoriji in praksiZN.Pripravljenost MS in ZT za kakršnokoli sode¬lovanje na posvetovanju je bila velika. Veliko jebilo udeležencev. Jasno je bilo sporočilo prisot¬nosti notranje motivacije za razvoj in predstavitevstroke, večjega zavedanja lastne strokovne iden¬titete in pripadnosti. Pa tudi zavedanja, da jesodelovanje in povezovanje teorije in prakseneizogibno in nujno potrebno.Ta motivacija je bila polega ostalih okoliščinmočna pri diskusiji vseh udeležencev posveto¬

vanja. Veliko vprašanj in razmišljanj smo prejelitudi preko telefona, pošte in elektronske pošte odkolegov in kolegic, ki se posvetovanja niso mogliudeležiti. Po naših zmožnostih smo želeli s po¬močjo “zlatih sponzorskih nagrad” nagraditi tomotivacijo. Zato smo v večernem družabnemdelu srečanja izpeljali nagradno žrebanje vseh, kiso poslali svoja vprašanja oz. sodelovali nepo¬sredno na okrogli mizi. Izžrebani so bili:1. Zdenka Hitejc, Center Dolfke Boštjančič, Dra¬ga Ig - verižica z obeskom (oboje zlato 14K)2. Jacinta Doberšek Mlakar, Psihiatrična klinikaLjubljana - prstan (zlato 14K)3. Ema Matevljič Mešiček, Bolnišnica Sežana -obesek (zlato 14K)Naj se v imenu strokovno - organizacijskegaodbora letošnjega posvetovanja: Ivice Balkovec,Ivanke Breznik, Radojke Kobentar, Livia Kocina,Jacinte Dobršek - Mlakar, Marije Mrak, MarijeGorše - Muhič, Branke Mikluž, Ladi Škerbinek inDraga Voriha zahvalim VSEM udeležencem zaprispevek k uspešnosti posvetovanja v Dobrni.

Z vami smo že

PERITEKSNegovanje tekstila d.0.0.Blatnica 2, 1236 Trzin, Slovenijatel: 061/162 18 47, 162 1850, 162 1851faks: 061/162 18 49UWP 31



ŽIVLJENJE IN DELOBolnišnica vGeorge-townu vGuyani
Olga ČERNE
NadaljevanjeD o slapa smo imeli kar kos poti podeževnem gozdu. Pilot je bil naš vodič.Dobro se spozna na rastlinje in drevesa. Zživimi bitji v deževnem gozdu se ukvarja lju¬biteljsko in ga je res veselje poslušati.V gozdu je mračno, drevesa so visoka in ovitaz ovijalkami. Fikus je mogočno drevo z velikimibelimi cvetovi. V podrasti cvetijo orhideje. Respaša za oči, vendar pa tu živijo tudi številni insek¬ti, metulji, ptice, strupene kače in opice. Kraljživali v deževnem gozdu je jaguar. Zelo zanimiveso mi bile številne mesojedke z lepimi lepljivimicvetovi. Zaradi izredne ponudbe - številnih in¬sektov so v letih spremenile svoje prehrambenenavade.Termiti obešajo svoje vrečaste tvorbe kar nadrevesa. Gozd je prepreden s številnimi studenci,potočki in rekami. Vse vode so rjavordeče in sovideti kot coca cola. Rdečkasti tolmuni v bujnemzelenju so nekaj čudovitega.S skalne police smo si ogledovali slap, ki buči160 m v globino. Ob njem se je raztezala mavrica,ki je mogočnosti narave dajala čarobnost. Gva-janci so silno ponosni na svojo naravno znameni¬tost in moram reči, da povsem upravičeno. Po¬leteli smo proti reki Orinoko. Pod nami je deževnigozd prehajal v savano. Pristali smo v Orandiuku.Na naš pristanek so čakali otroci. Majhenamerindijanski deček me je spremljal do reke intudi pri kopanju pod slapovi sva bila nerazdružlji-va. Voda je bilo čudovito topla. Dečku sem dalapest bonbonov in ko smo vzleteli, mi je pomahalv slovo. Lepa so ta prijateljstva in takih sem imelav Guyani kar nekaj. Otroci so mi peli in jaz sempela njim. Pripovedovali so mi o svojih željah vprihodnosti. Skoraj vsi bodo zdravniki, seveda,ko odrastejo.Govorila sem jim o Sloveniji, majhni državi vEvropi, z dvema milijonoma prebivalcev. Vsi some občudujoče pogledali in mi rekli, da smo veli¬ka država, ker imamo toliko ljudi (Guyana jih imaveč kot pol manj). Vse je relativno, kako za koga.

Leteli smo domov, sončnemu zahodu naspro¬ti. Bila sem srečna. Za mano je bil čudovit dan.Nemiren človek sem in rada potujem. Tokratsem se odločila za potovanje z barko na enegamanjših otočkov na reki Eseqibo. Do reke smopotovali s kombijem. Vozili smo se mimo riževihpolj in vasic. Prečili smo reko Demeraro čez edinipantonski most. Reka Demerara je na tem mestuširoka 1500 m. Pluli smo vzdolž obale reke Eseqi-bo. Pokrajina je čudovito zelena. Ob obali solesene hiške amerindijancev. Pristali smo naotoku Bartica, na katerem se zbirajo iskalci zlatain diamantov. Mimogrede naj omenim, da zlato indiamante pridobivajo iz rečnega peska.Potniki so se porazgubili po otoku in kernisem vedela, kaj bi, me je krmar povabil na svojdom. Živi v skromni leseni, vendar udobni hiški.Spoznala sem njegovo ženo in duhovnika, ki jebil na obisku. Bilo je zanimivo srečanje. Številnizanimivi pokali na policah pričajo, da je krmaruspešen tekmovalec na vsakoletnih hitrostnihdirkah z motornimi čolni na reki Eseqibo.Odpluli smo dalje, do otoka Baracara, ki je resmajhen. Za pot okoli njega sem porabila pet mi¬nut. Na pesku, belem kot sneg, je zgrajen majhenhotel in restavracija.32 umip September '98



NOVO NA KNJIŽNIH POLICAHPRVI PREVODVIRGINIE HENDERSONV SLOVENŠČINO
Vera Grbec.časopisno založniška dejavnost ZZNSV irginia Henderson: Osnovna načela zdrav¬stvene nege: prevedla Dunja Kalčič, Zbor¬nica zdravstvene nege Slovenije, Ljubljana1998,88 strani, naklada 1500 izvodov; cena 2.000SIT.Knjigo lahko naročite pri Zbornici zdrav¬stvene nege, Vidovdanska 9 v Ljubljani.Temeljno delo Virginie Henderson Osnovnanačela zdravstvene nege je bilo doslej prevedenov več kot 29 jezikov, zdaj pa se jim pridružuje tudislovenski prevod celotnega besedila.Knjiga je postala svetovna uspešnica in nepredstavlja samo osnove za sodobni študijzdravstvene nege, ampak v njej najdemo tudirazumljivo in dosledno filozofijo stroke, ki so jomedicinske sestre vzele za svojo.V delu skuša avtorica odgovoriti na enobistvenih vprašanj, in sicer na vprašanje, katera jevodilna vloga in edinstvena funkcija medicinskesestre.V timskem pristopu je mnogo vlog skupnihvsem članom tima hkrati, vendar pa si vsakdo želiimeti še svojo, edinstveno funkcijo, takšno, ki jozmore opraviti bolje kot ostali. Na temelju teh raz¬mišljanj je V. Henderson oblikovala definicijozdravstvene nege, ki je tako znana, da se marsik¬do ne zaveda niti njenega izvora niti časa, vkaterem je nastala. Posebna vloga medicinskesestre je pomoč bolnemu ali zdravemuposamezniku pri opravljanju tistih dejavnosti, kipripomorejo k boljšemu zdravju (ali mirni smrti)in ki bi jih le-ta opravil brez tuje pomoči, če bi imelza to dovolj moči, volje ali znanja. Medicinska ses¬tra vse to opravlja tako, da posamezniku pomagak čimprejšnji samostojnosti.Zdravstvena nega je utemeljena v analizičlovekovih osnovnih potreb, ki jih avtorica opre¬deli v štirinajstih življenjskih aktivnostih. V nadal¬jevanju poglobljeno razpravlja o vsaki od teh ak¬tivnosti. Pivih devet se nanaša na zadovoljevanjefizičnih potreb, naslednje tri na področje

psihičnih in zadnji dve na področje socialnihpotreb varovanca.Ker izobraževanje medicinskih sester inzdravstvenih tehnikov tudi pri nas, tako kot dru¬god v svetu, v veliki meri temelji na delih V. Hen-dersonove, smo prepričani, da bo pričujoča knji¬ga naletela na dober odziv, še posebej zato, ker vslovenskem jeziku nimamo veliko strokovne li¬terature. Na tem področju bomo morali še velikonarediti, še posebej pa bi se moral bolj aktivnovključiti izobraževalni sistem. Tisti, ki iščetestrokovno literaturo v tujini, boste pritrdili mojiugotovitvi, kolikšno bogastvo s področjazdravstvene nege že obstaja. Ko v knjigarni natopregledujete vse to bogastvo, pozabite na čas inomejena finančna sredstva in si želite, da bi vsajnekaj tega odnesli s seboj.Nova strokovna knjiga na slovenskem trgupredstavlja košček tega bogastva, ki naj bi gaimela za svojega vsaka medicinska sestra in vsakzdravstveni tehnik.September '98 umtp 33



NOVO NA KNJIŽNIH POLICAHNA KNJIŽNIH
KODEKS ETIKE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIHTEHNIKOV SLOVENIJE
Cena: 300 SIT

MOJE PRIPRAVNIŠTVO
Vsebina znanj in veščin zdravstvene nege za zdravstvene tehnike

Cena: 750 SIT

4 PROGRAM PRIPRAVNIŠTVA
VIŠJE MEDICINSKE SESTREVIŠJI ZDRAVSTVENI TEHNIKI za višje medicinske sestre / zdravstvene tehnike

Cena: 800 SITPROGRAMPRIPRAVNIŠTVA
Tila Sekavčnik: RAZVIJANJE STANDARDOVIN KRITERIJEV KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE NEGE

Cena: 2.000 SIT
‘'MZBORNICAZDRAVSTVENINECESLOVENIJE

Tita Sekavčnik»‘•12'JijUllj
thiFilL)!/m Bw|wiifijJiiJlVUUlJ
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Virginia Henderson:OSNOVNA NAČELA TDDAVCTVENE NEAE

OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE
Strokovna revija

Naročnina:- redni naročniki 2.900 SIT- študenti in upokojenci 1.500 SIT- ustanove 8.500 SIT
m

NAROČILNICA
Ime in priimek ali ustanova oziroma podjetje
Naslov in poštna številka
Naročam(o):_ izvodov publikacije:

Kupnina bo poravnana: a) po povzetju b) z računom na podlagi priložene naročilnice
Kraj indatum:_ Podpis:_

Naročilnico pošljite na naslov: Zbornica zdravstvene nege, Vidovdanska 9, 1000 Ljubljana.September '98 UWP 35



NOVO NA KNJIŽNIH POLICAH

Priročnik za medicinske sestre in zdravstvene tehnike
t/ _UREDNIKI: Milena Bohnec, Ana Cerpnjak, Franc Mrevlje

Priročnik Sladkorna bolezen je namenjenmedicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom,ki se pri svojem vsakdanjem delu srečujejo ssladkornimi bolniki in njihovimi zdravstvenimiproblemi.V knjigi nudimo bralcu nekaj teoretičnih osnovglede vzrokov in mehanizmov nastanka bolezni,sodobne klasifikacije, diagnostike, zdravljenja itd.V besedilih smo poudarili praktične vidikediagnostike, npr. tehnike jemanja krvnih vzorcev,izvedbo obremenilnih testov itd. Tudi v poglavjiho zdravljenju smo osvetlili predvsem praktičnevidike, npr. zdrave prehrane, zdravljenja stabletami in insulinom, s podrobnim opisomsredstev in tehnike dajanja insulina, opisompostopkov in tehnik samokontrole, telesnedejavnosti itd.Velik del knjige je posvečen zdravstveni vzgoji in zdravstveni negi sladkornegabolnika, kar je še posebej pomembno področje za medicinske sestre in tehnike.Nismo pa v knjigi pozabili tudi na opis preventivnih metod, socialno-medicinskihvidikov itd.Prisrčno vabljeni k branju tega prvega celovitega priročnika s področja sladkornebolezni za medicinske sestre in tehnike v Sloveniji.
ime in priimek ali ustanova oziroma podjetje
naslov in poštna številkaNepreklicno naročam(o):_priročnik(ov) SLADKORNABOLEZENCena priročnika je 5.000,00 SIT + poštnina. Kupnino bom poravnal(a) popovzetju.
Kraj in datum:- Lastnoročni podpis:_
Naročilnico pošljite na naslov: Klinični center, Klinični oddelek zaendokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, dispanzer za diabetike,Njegoševa 4,1000 Ljubljana, Elizabeta Stepanovič ali pokličite na telefon:061/743-501.
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OBVESTILA
PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANAStudenec 48,1000 LJUBLJANApripravlja

dopolnjen program funkcionalnegaizobraževalca zdravstvenih tehnikov inmedicinskih sester iz psihiatričnezdravstvene nege,
ki bo potekal v Psihiatrični kliniki, Studenec 48, Ljubljana,v jesenskem roku od 2.11. -13.11.1998 za prvo skupinoin od 16.11. ■ 27.11.1998 za drugo skupino (80 ur).

Udeležba na tečaju je verificirana in se šteje za strokovno izobraževanje.Število kandidatov v posamezni skupini je omejeno,zato prosimo, da svoje kandidate pravočasno prijavite.Urnike predavanj in razporeditev v skupini bodo kandidati prejeli po pošti.

PRIJAVNICA
za tečaj iz psihiatrične zdravstvene nege, ki bo organiziran v zgoraj navedenih rokih.
Ime inpriimek_
Poklic in delovnomesto_
Naslov delovneorganizacije_
Kotizacijo, ki znaša 70.000 SIT, je možno poravnati na žiro račun številka: 50103-603-000-0403974 sklic 00-297C04.
Izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti ali oddajte osebno do 15.10.1998 na naslov:
Radojka Kobentar, Psihiatrična klinika, Studenec 48,1000 Ljubljana.
V_,dne_1998. Podpis:_Prisrčno vabljeni!September '98 UWP 37



OBVESTILA
DMSZT LjubljanaGREMO NA MORJE!

Podaljšajmo si poletje in si privoščimodan na slovenskem morju.Zbrali se bomo v petek, 25. sept. 1998ob 7.30 uri na Kongresnem trgu vLjubljani. Pot nas bo najprej vodila dogradu Socerb, kjer si bomo ogledalitržaško zaledje, nato nadaljevali do Ko¬pra. Po krajšem sprehodu po mestu sebomo vkrcali na ladjo in se popeljali obslovenski obali do Pirana.Po ogledu mesta bomo odpluli naodprto morje in si privoščili pravi mors¬ki piknik.Povratek v Ljubljano je predvidenokrog 22. ure.Prijave s prispevkom 1.000 SIT spre¬jema Komaps (ga. Irena BRUNČEK,tel. 1327-127, int. 33-76 od 8.30-14.00 ure 21., 22. in 23. sept. 1998).Predsednica DMSZT Ljubljana:Darinka Klemenc

10.55-11.1511.15-13.30

Vabimo Vas, da se udeležite seminarja iz ciklusaČLOVEK KOT CELOSTNO BITJESeminar, ki šteje za strokovno izboraževanjeČLOVEK KOT CELOSTNO RITJE VlilSREDA, 14. oktobra 1998Teme na seminarju09.00 -10.55 Prof. dr. Janek Musek: Telesna, psihosocialna in duhovnarazsežnost osebnosti- Osebnostna rast in življenjski smiselodmorDr. Zdenka Zalokar Divjak: Logoterapija in smisel življenja- Skrb za svoje duševno zdravje- Doživljajske vrednote kot preventiva proti “hitrosti” vsakdana-Narava-kot zdraviloodmor za kosiloProf. dr. Maks Tušak: Psihosomatske bolezni današnjega časa- Značilnosti osebnosti bolnic z rakom na dojkiVlil. SEMINAR IZ CIKLUSA ČLOVEK KOT CELOSTNO BITJE BO 14.10.1998 v hoteluTransturist v Škofji Loki. Kotizacijo, ki znaša 11.865,00 SIT, lahko nakažete na ŽR: 50105-603-42791 ali jo poravnate eno uro pred začetkom seminarja.NE PREZRITE: vsredo, 18. novembra 1998 bo prvi od 10 seminarjev iz ciklusa OSEBNOSTIN ZDRAVJE. Seminarje smiselno nadaljevanje ciklusa ČLOVEK KOT CELOSTNO BITJEin je prav tako odobren s strani Zbornice zdravstvene nege za strokovno izpopolnjevanje.Organizator seminarjev je podjetje EDUCY d.o.o.,Trebinjska4, p.p. 3251, LjubljanaDodatne informacije: Marijan Musek, tel. 061 1234 447,1234 446 ali 0609 620 721

13.30-15.0015.00-16.55

Za boljši sluhSIEMENS slušni aparati!
Privoščite vašim ušesomsamo najboljše - PRISMA
Avtomatski, popolnomadigitalni slušni aparati

Naš novi naslov:

Zbornica zdravstvene nege SlovenijeDruštvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikovLJUBLJANASekcija upokojenih medicinskih sesterVARILOVljudno Vas vabimo, da se udeležite jesenskega izleta poneokrnjenem koščku Slovenije, ki ga organiziramo skupaj sKompas Holidaysv SREDO 7. OKTOBRA 1998.Odhod iz Ljubljane bo ob 7. uri zjutraj s Kongresnega trga. Potnas bo vodila preko Novega mesta do Metlike, kjer si bomoogledali Metliško klet in poskusili njene dobrote. Ustavili sebomo tudi v tovarni Beti, kjer bo možen tudi nakup. Pot bomonadaljevali mimo Črnomlja in Dragatušaterse ustavili na cilju- to je v prelepem krajinskem parku LAHINJA, kjer nas čakaveliko presenečenje. Kosilo bomo imeli v Župančičevem hra¬mu v Dragatušu. V Ljubljano se bomo vrnili v večernih urah.CENA IZLETA: polna cena 5.250 SIT - prispevek posamezni¬ka s člansko izkaznico ZZNS - 2.630 SIT.PRIJAVE: 1.-2. oktober - Irena Brunček - Kompas Holidays -tel. 1327127 int. 33-76 - do zasedbe 50 mest v avtobusu.Pričakujemo Vas in se veselimo srečanja z Vami v Beli krajini!Predsednica Sekcije upokojenih medicinskih sesterDMSZT LjubljanaCilka Potokar
38 UTRIP September '98



Društvo za oralno zdravje Slovenije6. DNEVI ORALNEGA ZDRAVJASLOVENIJEKulturni dom Krško, Trg Matije Gubca 26. in 7. novembra 1998
PROGRAM:PETEK, 6. november 199808.00 - 09.00 Registracija udeležencev09.00 ■ 09.40 Kulturni program: glasbeni točkiOtvoritev srečanja: B. Markovič, D. HomanPozdravni nagovori častnih gostovKulturni program: otroci VVZ Krško ■- skeč na temo zobozdravstvo09.40 • 10.20 Dunja Piškur ■ Kosmač:Preventivno zdravstvo - nov izziv v naslednjem ti¬sočletju10.20 -10.40 Vesna - Kerstin Petrič:Program Svetovne zdravstvene organizacije zazobozdravstvo10.40-11.05 Odmor11.05 -11.10 Kulturni program: glasbena točka11.10 -11.30 Podelitev priznanj in častnega članstva11.30 -11.50 Razglasitev rezultatov IV. državnega tekmovanja vposterjih in podelitev nagrad in priznanj11.50 -14.30 Odmor za ogled razstav in degustacija zdravju pri¬jazne hrane in pijače14.30 -14.50 Marjan Premik: Analiza mladinskega zobozdravst¬va v prehodnem obdobju14.50- 15.10 Edita Gubenšek: Problemi zdravstvene prehrane vvrtcih in osnovnih šolah15.10-15.30 Silva Berk: Izvajanje zobozdravstvene preventive vvzgojnovarst. ustanovah15.30 -15.50 Petra Kersnič: Preventiva - smeh in zdravje15.50- 16.00 Razprava16.00 -18.00 izlet v Kostanjevico - zbor pred Kulturnim domom19.00 Skupna večerja v hotelu Sremič - KrškoSOBOTA, 7. november 199810.00 -10.05 Kulturni program: glasbena točka10.05 -10.20 Metka Benčič: Preventivno zobozdravstveno varst¬vo v VVZ10.20 -10.40 Alojz Ihan: Bakterije - ljubezen - karies10.40 -11.10 Zdravko Rajič: Preventiva v času nosečnosti11.10 -11.50 Marja & Tone Strojin: Pristop k boječim pacientom -socialno problematične družine11.50 RazpravaZAKLJUČEK SREČANJA

OBVESTILA
Tekmovanje učencev osnovnih šol Slovenije v posterjih natemo zobozdrav. preventive in razstava likovnih del otrokVVZ bo potekalo v sejni dvorani Kulturnega doma Krško,06. novembra 1998 od 9.30 do 11.00.Ves čas srečanja bo v avli ogled videokasete o zoboz¬dravstveni preventivi v občini Krško in likovna razstava natemo zdrava hrana likovnega društva OKO iz Krškega.Zdravniška zbornica Slovenije bo udeležbo na seminarjuupoštevala za podaljšanje licence.
PRIJAVA ZA UDELEŽBO NA SREČANJUKOTIZACIJA: 15.000 SIT za člane, 18.000 SIT zanečlane, 6.000 SIT za učitelje, vzgojiteljeKotizacije v primeru neudeležbe ne povrnemo.Plačilo kotizacije do 30. oktobra 1998 na žiro računDruštva za oralno zdravje Slovenije pri Agenciji za plačilnipromet Celje, številka žiro računa: 50700 - 687 - 80737ali eno uro pred začetkom srečanja. V tem primeru je cenakotizacije za 5.000 SIT višja.Prijave zbirata: B. Markovič in T. Smolej, ZD Krškotelefon: 0608/21-204, faks: 0608/22-037Rezervacija namestitve: Hotel Sremič, Trg M. Gubca 3,8270 Krško - telefon: 0608/21 -838, faks: 0608/31 -006Častni pokrovitelj: Ministrstvo za zdravstvo R SlovenijeGeneralna pokrovitelja: Občina Krško, Zdravstveni domKrškoGeneralni sponzor:Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike SlovenijeOrganizator: Društvo za oralno zdravje SlovenijeKlanjškova 7,3000 Celje, tel,: 063/471 -747
Častni organizacijski odbor:prim. Dunja Piškur - Kosmač, dr. med. - državna sekretar¬ka Ministrstva za zdravstvo R SlovenijeVesna Kerstin - Petrič, dr. med,- svetovalka ministra zazdravstvo R SlovenijeFranc Košir, dipl. jur. - gen. direktor Zavoda za zdrav,zavarovanje R SlovenijeFani Čeh, prof. - Zavod R Slovenije za šolstvo in športDanilo Siter - župan Občine KrškoRudolf Ladika, dr. med. - direktor Zdravstvenega domaKrškodr. Stanislav Čuber, dipl. oec. direktor območne enote Za¬voda za zdrav, zavarovanje Krško
Organizacijski odbor:prim. D..Homan, dr. stom., prim. J. Ladjič, dr. stom.,prim. J. Rebec, dr. stom., M. Trop, L. KriterB. Markovič, dr. stom., D. Blatnik, dr. stom.S. Strgar, dr. stom., T. Smolej, D. GrubarSeptember '98 um 39



SREČANJA DOMA
ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESEKCIJA HEMATOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOVVABI2. in 3. oktobra 1998v PORTOROŽ-HOTELI BERNARDINna osmo strokovno srečanjeVLOGA ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENINEGI PRI DIAGNOSTIČNIH INTERAPEVTSKIH POSTOPKIHPROGRAM SREČANJAPetek, 2.10.199812.00 Registracija udeležencevPredstavitev in razstava farmacevtskih pripravkov inpripomočkov15.00 Otvoritev srečanja, pozdraviPredstavitev Splošne bolnišnice Jesenice; Lidija Ahec,vmsDiagnostični postopki za prepoznavanje bolezni krvi inkrvotvornih organov, vloga medicinske sestre,Vlasta Slabe, vms, Irena Kovač, vms.Pomembni dejavniki, ki jih upoštevamo pri pripravi bol¬nika na invazivno diagnostiko in terapevtske posege;Irena Škoda, vms.; Marjana Božjak, vms.Odvzem in priprava vzorcev za laboratorijskepreiskave; Darja Žontar, dipl. biol.Priprava otroka na posege; Marjanca Rožič, vms.Uporaba “EMLE” pri posegih; Marinka Purkart, vms.16.30 Odmor17.00 Štiriletna oskrba “Hickmanovega” katetra pri hemato¬loški bolnici, Meta Ražman, vms.Aplikacija krvi in krvnih pripravkov, vloga medicinskesestre; Dragica Šepetavec, vms.Terapevtska venepunkcija; Marjana Božjak, vms,;Branka Založnik, vms.Diagnostična in terapevtska lumbalna punkcija; IrenaKovač, vms.; Irena Škoda, vms.Razpravljanje20.00 Skupna večerjaSobota, 3.10.19989.00 Ogled Splošne bolnišnice Izola - Interni oddelekZaključek srečanjaINFORMACIJE UDELEŽENCEM:Kotizacija za člane Zbornice zdravstvene nege 14.000SIT, za nečlane 28.000 SIT. Kotizacijo lahko vplačate nažiro račun ZZNS: 50101-678-48641, sklic na številko122025-10, s pripisom - za hematološko sekcijo. Potrdiloo plačani kotizaciji prinesite s seboj. Znesek je možno po¬

ravnati pol ure pred začetkom seminarja. Zaradi usklaje¬vanja z ostalimi organizatorji in rezervacij vas prosimo, daudeležbo potrditev do 28.10.1998 na naslov: Vlasta Slabe,Klinični center, SPS Interna klinika, Klinični oddelek zahematologijo, Zaloška 7,1525 Ljubljana ali po telefonu:061 1320330.Za rezervacijo hotela pokličite: “Hoteli Bernardin”,telefon 066 475 5104, fax: 066 75 491 do 20.9.1998.Vljudno vabljeni!Predsednica sekcijeMarjana Božjak
SLOVENSKO ZDRUŽENJEZA INTENZIVNO MEDICINOORGANIZIRA V ČASU SEDMEGA MEDNARODNEGASIMPOZIJA INTENZIVNE MEDICINEČETRTI SEMINAR ZA MEDICINSKESESTRE V ENOTAH IIMTBVZIVNEMEDICINE
V SREDO, 23. SEPTEMBRA 1998 OB 9.30BLED, FESTIVALNA DVORANA, DVORANA A
Moderatorja: A. Spec-Marn, G. Voga
PROGRAM SEMINARJA- Elektrokardiogram pri intenzivnem bolniku - M. Horvat- Rentgenogram prsnih organov na intenzivnemoddelku - O. Cerovič- Ehokardiografija pri kritično bolnih - G. Voga- Bronhoskopija na intenzivnem oddelku - P. Hribar- Endoskopija na intenzivnem oddelku - B. Kocijančič- Urgentna koronarografija in PTCA na intenzivnemoddelku - M. Noč- Motnje acidobaznega ravnovesja - O. Cerovič- Motnje koagulacije pri kritično bolnih - A. Stecher- Zdravljenje s krvnimi pripravki - kirurški bolnik - T.Bukovac- Zdravljenje s krvnimi pripravki - internistični bolnik - H.Možina- Alternativni žilni pristopi pri otrocih - Š. Grosek- Možganska smrt - B. Kremžar- Delo medicinske sestre z medicinskotehnično opremov intenzivni enoti- G. Svilenkovič- Priprava bolnika in aparature za transezofagealno ul¬trazvočno preiskavo - D. VodopivecKOTIZACIJA: Medicinske sestre in tehniki 5700,00 SIT40 mip September '98



SREČANJA DOMA
Udeleženci lahko vplačate kotizacijo na dan seminarja od8.00 naprej na recepciji v preddverju Festivalne dvorane.Predhodne prijave so zaželene. Za prijavo lahko uporabitesplošno prijavnico, objavljeno v časopisu.DODATNE INFORMACIJE:Ognjen Cerovič, dr. med., Klinični center Ljubljana, Kliničniodd. za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnihstrok, Zaloška 7,1525 LJUBLJANA. Tel.: (061) 132 60 36;Tel./Faks (061) 133 72 62.
Zbornica zdravstvene nege SlovenijeSEKCIJA MEDICINSKIH SESTER V ONKOLOGIJIvabi na23. STROKOVNI SEMINAR IZONKOLOGIJE IN ONKOLOŠKEZDRAVSTVENE NEGE ZA MEDICINSKESESTREDOJKE - OKRAS ŽENSKE IN NJENAR0LEČINARadenci, 15. in 16. oktober 1998Vabimo vas na strokovni seminar, ki bo potekal 15. in 16oktobra 1998 v Radencih, Hotel Radin.PROGRAM15. OKTOBER 199808.00 Registracija udeležencev09.00 Pozdravni nagovor predsednice sekcije in gostov09.15-09.50 PSIHOSOCIALNI POMEN DOJKE ZA ŽENSKODr. Vesna Radonjič - Miholič, spec. klin. psih.09.55 -10.30 LEPOTNA KIRURGIJA DOJK, Prof. dr. ZoranArnež10.35 -11.10 KEMOPREVENTIVA RAKA DOJK IN PRESEJAN-JE, Doc. dr. Maja Primic - Žakelj, dr. med.11.10-11.40 odmor11.40 -12.15 DIAGNOSTIKA IN KIRURGIJA RAKA DOJKDoc. dr. Marko Snoj, dr. med.12.20 -12.55 REKONSTRUKCIJSKA KIRURGIJA DOJKE POMASTEKTOMIJI, Prof. dr. Zoran Arnež, dr. med.13.00-15.00 KOSILO15.00 -15.35 POOPERATIVNA ZN BOLNICE Z LEPOTNOOPERACIJO DOJKE, Majda Lužar, VMS15.40-16.15 POOPERATIVNA ZN BOLNICEZRAKOMDOJKE, Helena Uršič, VMS, stomaterapevt16.20-16.55 POOPERATIVNA ZN BOLNICE PO REKON¬STRUKCIJI DOJKE, Majda Lužar, VMS

17.00 -17.35 SAMOPREGLEDOVANJE DOJK IN VLOGAMEDICINSKIH SESTER PRI ZGODNJEM ODKRI¬VANJU RAKA DOJKTatjana Kumar, VMS18.00 -18.45 Sestanek Razširjenega izvršnega odbora Sekcijemedicinskih sester v onkologiji20.00 SKUPNA VEČERJA16. OKTOBER 19989.00 - 9.35 KOMBINIRANO ZDRAVLJENJE RAKA DOJKDoc. dr. Tanja Čufer, dr. med.9.40 -10.15 ZDRAVSTVENA NEGA BOLNICE Z RAKOMDOJKE MED OBSEVANJEM IN PO NJEM,Zdenka Erjavšek, VMS10.20 -10.55 ZDRAVSTVENA NEGA PRI SISTEMSKI TERAPI¬JI RAKA DOJKE, Albina Bobnar, VMS, dipl. defek¬tolog11.00 -11.30 odmor11.30 -12.10 VLOGA PSIHOSOCIALNE REHABILITACIJE PRIŽENSKAH Z RAKOM DOJKE, Prim. Marija Vegelj -Pirc, dr. med.12.15-13.00 DISKUSIJADrugi dan bo vzporedno s predavanji potekala UČNADELAVNICA SAMOPREGLEDOVANJE DOJK pod vod¬stvom Tatjane Kumar, vodilne medicinske sestre Centraza bolezni dojk Jože Žitnik. Učna delavnica bo potekala in¬dividualno, zato je število udeležencev omejeno in jepotrebna predhodna prijava po telefonu.Predsednica sekcijeBrigita Skela - Savič
NEKAJ SPLOŠNIH INFORMACIJUdeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnje¬vanje.Kotizacija: Kotizacija s skupno večerjo znaša 16.000 SITza člane zbornice, za nečlane 30.000 SIT, in jo nakažite nažiro račun ZDMSZTS: 50101 -678-48641 , sklic na številko00-122-16 s pripisom “za Sekcijo MS v onkologiji”, ali paznesek poravnate pred pričetkom seminarja.Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico ZZNS (člani)in potrdilo o plačani kotizaciji.Rezervacija prenočišča: Zdravilišče Radenci, tel. (069)65-331 ali 66-594.Organizacijski odbor: B. Skela - Savič, M. Velepič, A.Bobnar, M. LogonderPrijava in informacije: Slavica Hodžič, Onkološki inštitutLjubljana, stavba C,Zaloška c. 2,1105 Ljubljana - tel.: (061) 13 20 018faks: (061)1314180September '98 UTRIP 41



SREČANJA DOMA
ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESEKCIJA ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGEVABI NASUPERVIZIJSKO DELAVNICOki bo 22. in 23. septembra 1998 v Adergasu 1(blizu Cerkelj na Grenjskem).V dveh dneh bomo z aktivnim sodelovanjem v različnih va¬jah, z igranjem vlog spoznavali svoje funkcioniranje,potrebe, odzivanje, vedenje, komuniciranje...Delavnico bo vodila ga. Darja Thaler, predavateljica na Vi¬soki šoli za zdravstvo v Ljubljani.Časovni okvir delavnice:torek, 22.9.08.30 - 09.00 Registracija in nastanitev09.00- 12.30 Delavnica12.30-14.00 Kosilo14.00- 17.00 Delavnica17.00- 18.00 Odmor18.00- 19.00 Večerja19.00 Družabnostsreda, 23.9.8.30 - 9.00 Zajtrk9.00-13.00 Delavnica13.00 KosiloSeminar šteje za strokovno izpopolnjevanje.Kotizacija, ki znaša:-10.000 SIT za člane ZZNS- 20.000 SIT za nečlane,vključuje tudi nastanitev in prehrano.Nakažite jo na žiro račun SEKCIJE ŠTUDENTOVZDRAVSTVENE NEGE, št. 50101-678-48461 SM23 aliob registraciji. Ob registraciji potrebujete članasko izkazni¬co in potrdilo o plačani kotizaciji. Število udeležencev jeomejeno (samo 14), zato je obvezna predhodna pisna pri¬java do 18.9.1998 na naslov:SNSU- Mednarodna pisarna ŠOU, Kerstnikova 4,1000 LjubljanaVse prijavljene bomo pisno obvestili o prijavi, zato Vasprosimo za točen naslov. Vse dodatne informacije dobitena tel. št. 064-422-007 (Mateja Vreček).GOLIAS LABORTEHNIKAPLASTIKA V MEDICINI30 LETGolias s.p., tel: 061/129-12-51

ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikovurgentne medicineVABILO NASTROKOVNI SEMINAR IN UČNODELAVNICO15. in 16.10.1998 v Atomskih toplicahVsebina: PodhladitvePregretja bolnikovZastrupitvePoškodbePROGRAM15.10.1998, četrtek08.-10 Registracija udeležencev10.00 Uvodni pozdravi10.30 Spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med.: Vpliv povišanezunanje temperature na organizem10.45 Majda Cotič - Anderle, VMS, Slavica Klančar, VMS:Zdravstvena nega pregretega bolnikana urgentnem oddelku11.00 Prim. dr. Andrej Žmavc: Reanimacija pri podhladitvah11.15 Amalija Sazonov, VMS, dipl. org. dela: Zdravstvenanega podhlajenega bolnika11.30 Vida Dolžan, VMS: Triaža nujnih klicev11.45 Dr. Miran Kolar: Položaj bolnika pri transportu12.00 Razprava12.15 Odmor ob kavi12.45 Prim. asist. Martin Možina, dr. med.: Splošno o zas¬trupitvah13.00 Dr. Jamšek Marija: Zastrupitve z alkoholom13.15 Dr. Mirko Logar: Najpogostejše poškodbe prialkoholikih13.30 Dr. Marko Gričar: Nujni ukrepi ob akutnih zastrupitvah13.45 Razprava14.00 Odmor za kosilo16.00 Dr. Jamšek Marija: Zastrupitve z gobami16.20 Marjana Božič, VMS, Mojca Homar, VMS: Odvzem inshranjevanje materijala za toksikološkoanalizo16.40 Simona Smole, ZT, Maruša Brvar, VMS: Zdravstvenanega bolnika z zastrupitvijo na urgentnemoddelku17.00 Razprava20.00 Svečana večerja16.10.1998, petek09.00 Asist. mag. Matej Cimerman, dr. med., Draga Štroma¬jer, VMS: Organizacija travmatološke urgentne službeKC v primeru masovnih nesreč42 mtp September '98



SREČANJA DOMA
09.30 Melanija Plančak, VMS, dipl. org. dela: Stres v urgentnimedicini in njegovo obvladovanje09.45 Razprava10.00 Odmor ob kavi11.00 Učne delavnice:Posebnosti mavčenja in aplikacije ortoz pri nemirnihbolnikihPristop k bolniku z zastrupitvijo in lavaža želodca12.00 Sestanek izvršilnega odbora in članov sekcije13.00 Ogled krajevnih znamenitostiRezervacija prenočišč: Hoteli Atomske toplice,tel. 063/829000Udeležba se šteje za strokovno izpopolnjevanje.Kotizacija za člane zbornice je 14.000 SIT, za nečlane28.000 SIT in jo, prosim, vplačajte na žiro račun Zbornice:50101-678-48641 sklic na št.: 0012228 z obveznim pripi¬som: za sekcijo medicinskih sester in zdravstvenihtehnikov urgentne medicine ali pred pričetkom seminarjaob prijavi.Izpolnjene prijave pošljite na naslov: ga. Draga Štromajer,VMS, Urgentni blok, KC, Ljubljana.Dodatne informacije:Draga Štromajer, VMS, tel. 061 323160Majda Cotič - Anderle, VMS, tel. 061 323 991Programski odbor: Majda Cotič - Anderle, Maruša BrvarSlavica Klančar, Ivo Kovačič, Miha Okrožnik, MelanijaPlančak.Organizacijski odbor: Vojko Anderle, Vida DolžanMojca Homar, Erna Streš, Draga ŠtromajerBogdana VVinterleitnerVljudno vabljeni!Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenihtehnikov urgentne medicineSlavica Klančar, VMS
ZZN-PEDIATRIČNA SEKCIJAPROGRAM DVODNEVNEGA STROKOVNEGASEMINARJA"OTROK V DIHALNI STISKI,TBC PLJUČ PRI OTROKU"Škofja Loka od 15. do 16. oktobra 1998Četrtek: 15.10.199809.00 -10.00 Registracija udeležencev10.00 - RAZPOZNAVA OTROKA V DIHALNI STISKI,doc. dr. sci. Janez PrimožičNAŠ ODNOS DO STARŠEV HUDO BOLNEGAOTROKA V ZDRAVSTVENEMDOMU IN BOLNIŠNICI, prof. dr. Pavle Kornhauzer

11.00-11.45 Odmor11.45 - ODPRTA IN VZDRŽEVALNA PROSTA DIHALNAPOT, prim. dr. Andreja Gostiša12.30-14.00 Kosilo14.00 - VLOGA MEDICINSKE SESTRE V OTROŠKEMDISPANZERJU PRI OTROKU, KISE DUŠI, VMS Majda AnžurVLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI TEMELJNIHPOSTOPKIH OŽIVLJANJA, VMS Ela OkršlarKAJ PRIPRAVI MEDICINSKA SESTRA ZA SPRE¬JEM OTROKA V DIHALNI STISKIV BOLNIŠNICI, VMS Minja PetrovičVLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI IZVAJANJUDIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIHUKREPOV PRI OTROKU V DIHALNI STISKI,VMS Klavdija SosičZDRAVSTVENA NEGA OTROKA Z MIKOVISCI-DOZO, VMS Majda OštirNAČRTZDRAVSTVENE NEGE PRI OTROKU STRAHEOSTOMO V BOLNIŠNICI IN NA DOMU,VMS Mojca JakominPRIKAZ ASPIRACIJE NA LUTKI - Urjenje poskupinahPetek: 16.10.199809.00 - EPIDEMIOLOGIJA TBC PLJUČ, prim. dr. Alek¬sander Brunčko, dr. med.ETOLOGIJA IN KLINIČNA SLIKA PLJUČNE TBC,Maja Kavalar, dr. med.ZDRAVLJENJE TBC, prim. dr. AleksanderBrunčko, dr. med.ZDRAVSTVENA NEGAOTROKA S TBC PLJUČ,VMS Petra Žižek10.45 Odmor10.30 BRONHOSKOPIJA PRI OTROKU, VMS BredaPaplerNAVODILA ZA IZVEDBO IN OCENO TU-BERKULINSKEGA TESTA,VMS Marjana BratkovičINFORMACIJE:Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.Kotizacija za člane ZZNS znaša 14.000 SIT, za nečlane 28.000SIT. Vplačate jo lahko na žiro račun št.: 50101-678-48641, sklicna številko 0012205 s pripisom “za pediatrično sekcijo”, ali paznesek poravnate uro pred pričetkom seminarja. Ob registracijipotrebujete člansko izkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji.Rezervacije prenočišča in hotelskih storitev potrdite sami: HotelTransturist, Škofja Loka, tel.: 064/624-026 ga. Marjana Plešec.Rezervacije prenočišča do 10.10.1998.Dodatne informacije: Cvetka Meolic, tel. 069/32-010 Splošnabolnišnica M. SobotaPREDSEDNICA PEDIATRIČNESEKCIJE:Cvetka MEOLICSeptember '98 UWP 43



SREČANJA DOMA
ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESekcija MS in ZT v kardiologiji in angiologijiVas vljudno vabi na 3. strokovno srečanje 9. in 10. okto¬bra 1998 v hotel Casino Perla Nova GoricaTema: SRČNO POPUŠČANJEProgram:petek, 9.10.199809.00 -10.00 Registracija udeležencev10.00 -10.30 Pozdravne besede in kulturni program10.30 -11.00 Vzroki in epidemiologija srčnega popuščanjaprim. Herbert Bernhardt, dr. med. Zasebna kardiol.amb. Nova Gorica11.00 -11.30 Patofiziologija, preiskave, zdravljenje srčnegapopuščanjaas. Matjaž Klemenc, dr. med. Spl. bolnišnica NovaGorica11.30- 12.00 Diskusija in odmor12.00 -12.30 Zdravstvena nega bolnikov s srčnim popuščanjemAndreja Kvas, VMS KC Ljubljana12.30- 13.00 Posebnosti zdravljenja otrok s srčnimpopuščanjemas. Tomaž Podnar, dr. med. KC Lj. SPSPediatrična klinika13.00 -13.30 Zdravstvena nega otrok s srčnim popuščanjemMarija Les, VMS, Andreja Skok, ZT, KC Lj. SPSPediatrična klinika13.30- 15.30 Odmor za kosilo15.30 -16.00 Rehabilitacija bolnikov s srčnim popuščanjem inocena delazmožnostiprof. Irena Keber, dr. med. KC Lj. KO za žilnebolezni Trnovo16.00 -16.15 Psihične posebnosti bolnikov s srčnimpopuščanjemMarjanca Čuk, VMS KC Lj. KO za žilne bolezniTrnovo16.15- 16.45 Diskusija in odmor16.45 -17.15 Otrok - starši - zdravstveni delavci, oblikovanjemedsebojnih odnosovJelka Pačarič, ZT, Majda Mahmutovič, SMS, MarijaLes, VMSKC Lj. SPS Pediatrična klinika17.15- 17.45 Otroci in domska oskrbaMarjeta Bijec, VMS, Center za zdravljenje bolezniotrok Šentvid pri Stični17.45 -18.00 Bolnik s srčnim popuščanjem doma - delopatronažne sestreRenata Trampuž, VMS ZD Ajdovščina20.00 Družabno srečanje in slavnostna večerja vrestavraciji Mark

sobota, 10.10.199810.00 -10.30 Transplantacija srca10.30 -11.15 Zdravstvena nega bolnika po presaditvi srcaVera Čepon, VMS KC Lj. KO za kardiovask. krg11.15 -11.30 Življenje z novim srcem - osebne izkušnje11.30-12.00 Diskusija, zaključek seminarja in sestanek izvršil¬nega odbora sekcije12.00 Kosilo v hotelu Casino PerlaUdeležba na seminarju se prizna kot strokovno izobraževan¬je. Cena kotizacije je 15.000 SIT za člane in 30.000 SIT zanečlane ZZNS. Nakažite jo na ŽR ZZNS: 50101 -678-48641sklic na 0012231. V kotizacijo je všteta udeležba na seminar¬ju, zbornik predavanj, osvežilne pijače in prigrizek medodmori in skupna večerja v petek. Seminar bomo zaključili skosilom v soboto. Cena kosila je všteta v ceno petkovegapolpenziona. Prenočišče rezervirajte na tel.: 06512 630 do 2.oktobra 1998. Cena polpenziona v enoposteljni sobi je10.000 SIT, v dvoposteljni sobi pa 8.600 SIT. Pismene prijaveza seminar pošljite do 10. septembra 1998 na naslov:KC LJUBLJANA, Klinični oddelek za kardiologijoLidija Marinč, Zaloška 7,1000 LjubljanaInformacije: Lidija Marinč, tel.: 061 131 3113 int. 49-34Organizacijski odbor: Friderik Tratnik, Marjanca Čuk, IrmaUrh, Lidija Marinč VABLJENI!
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA vabi naTEORETIČNI DEL FUNKCIONALNEGAIZOBRAŽEVANJA IZ ZDRAVSTVENENEGE BOLNIKA, KI PREJEMASISTEMSKO TERAPIJOki bo v dneh od 18. - 20. novembra 1998na Onkološkem inštitutu Ljubljana,predavalnica, stavba CPROGRAM:SREDA, 18.11.1998I. UVOD08.50 - 9.00 PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVANJA,Marina Velepič, VMS9.00 - 9.45 KAJ JE RAK?, Doc. dr. A. Peter Fras9.50 -10.35 POGOSTNOST RAKA IN PREŽIVETJE RAKAVIHBOLNIKOV, Prof. dr. Vera Pompe - Kirn10.40-11.10 RAZVOJ ONKOLOŠKE ZN,Marina Velepič, VMSII. 10-11.30 odmor11.30 -12.15 SISTEMSKO ZDRAVLJENJE RAKA,Prim. Jožica Červek, dr. med.44 mip September '98



12.20-13.05 UVAJANJE NOVIH NAČINOV SISTEMSKEGAZDRAVLJENJA RAKA, Branko Zakotnik, dr. med.13.10-13.55 CITOSTATIKI,Monika Sonc, mag., spec. klinične farmacije13.55- 15.00 KOSILOII. STRANSKI UČINKI SISTEMSKEGA ZDRAVLJENJA15.00 -16.30 STRANSKI UČINKI CITOSTATSKEGAZDRAVLJENJA, Doc. dr. Tanja Čufer, dr. med.16.35-17.20 PODPORNO ZDRAVLJENJE OBCITOSTATSKEM ZDRAVLJENJU,Olga Cerar, dr. med.17.25 -18.10 STRANSKI UČINKI HORMONSKE TERAPIJE INIMUNOTERAPIJE, Doc. dr. Borut Štabuc, dr. med.ČETRTEK, 19.11.1998III. ZN BOLNIKA ZDRAVLJENEGA S SISTEMSKIMZDRAVLJENJEM08.00 - 8.45 PRIPRAVA BOLNIKA NA SISTEMSKOZDRAVLJENJE, Peter Koren, VMT08.50 - 9.35 OPAZOVANJE BOLNIKA OB APLIKACIJISISTEMSKE TERAPIJE, Peter Koren, VMT09.40 -10.25 ZN PRI POŠKODBI USTNE SLUZNICEBrigita Skela - Savič, VMS10.25- 10.55 odmor10.55 -11.25 ZN PRI ALOPECIJI IN POŠKODBI KOŽE,Breda Slekovec - Kolar, VMS11.30 -12.00 EKSTRAVAZACIJA IN VNETJE VEN,Jelka Piškur, VMS12.05 -12.35 ZN PRI PRIZADETOSTI PREBAVNEGASISTEMA, Olga Koblar, VMS12.40-13.40 KOSILO13.45 -14.15 ZN BOLNIKA Z NEVTROPENIJO, TROMBOCI-TOPENIJO IN ANEMIJO, Metka Zajc, VMS14.20 -14.50 ZN BOLNIKA S PRIZADETOSTJO UROPOET-SKEGA TRAKTA, Metka Bricelj, VMS14.55- 15.25 ZN BOLNIKA S PRIZADETOSTJO PERIFERNE¬GA IN CNS SISTEMA,Albina Bobnar, VMS, prof. defektologije15.25- 15.45 odmor15.45-16.15 ZN BOLNIKA, KI PREJEMA RASTNEDEJAVNIKE IN IMUNOMODULATORJE,Brigita Skela - Savič, VMS16.20 -17.05 VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI PSIHIČNIPODPORI BOLNIKA OB IN POSISTEMSKEM ZDRAVLJENJU,Albina Bobnar, VMS, prof. defektologije20.00 SKUPNA VEČERJAPETEK, 20.11.1998IV. PRIPRAVA IN APLIKACIJA CITOSTATIKOV8.15-8.50 VARNO DELO S CITOSTATIKIDarija Musič, VMS

SREČANJA DOMA
8.55-10.40 PRIPRAVA CITOSTATIKOV ZA APLIKACIJO INSTANDARDNI NAČINI APLIKACIJECITOSTATIKOV, Marika Horvat, VMSOGLED ENOTE ZA AMBULANTNOKEMOTERAPIJO10.40-11.00 odmor11.00 -12.30 NOVI NAČINI APLIKACIJE CITOSTATIKOV- venska valvula, arterijska valvula, elastomerskačrpalka, Brigita Skela - Savič, VMSGordana Lokajner, VMS, TatjanaŽargi, VMS12.30 -13.15 CENTRALNA PRIPRAVA CITOSTATIKOVMonika Sonc, mag. specialist klinične farmacije13.15 ZAKLJUČEKMarina Velepič, VMSIzobraževanje je namenjeno višjim medicinskim sestram,ki pripravljajo in aplicirajo citostatike in predstavlja prvi delfunkcionalnega izobraževanja, ki se bo v letu 1999 nada¬ljevalo s 120-urnim praktičnim delom.Cena tridnevnega izobraževanja z zbornikom je 50.000SIT. Kotizacijo se nakaže na žiro račun Onkološkegainštituta Ljubljana št.: 50103-603-45-793 s pripisom “izo¬braževanje VMS” ali znesek poravna pred pričetkom izo¬braževanja.Prosimo kandidatke, da se do 10.10.1998 pisno prijavijona naslov: Marina Velepič, Direktorica za ZNOnkološki inštitut Ljubljana, Zaloška c. 21000 LJUBLJANAZa dodatne informacijelahko pokličete na tel. 061/13 20 018.
ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESEKCIJA KIRURŠKIH MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJESTROKOVNI SEMINARKirurških medicinskih sester in zdravstvenih tehnikovSlovenijeVabimo Vas na strokovni seminar,ki bo 22. in 23. oktobra 1998 v Novi Gorici v prostorihPRIMORSKEGA DRAMSKEGA GLEDALIŠČAProgram:Četrtek, 22. oktobra 199809.00 Registracija udeležencev10.00 Svečani delKulturni programNagovor predsednice Sekcije kirurških medicinskihsester in zdravstvenih tehnikovPozdravi gostovPredstavitev mesta Nova Gorica - videokaseta10.45 Odmor s kavoSeptember '98 UWP 45



SREČANJA DOMA
Strokovni del11.00
11.45
12.3014.30
16.30
19.3020.30

Poškodbe udov in režnjiIgor Pavlin, dr. med., kirurg specialistPosebnosti zdravstvene nege bolnika zmikrovaskularnim režnjemDamjana Polanc, VMS, Valentina Rajsar, ZTOdmor za kosiloDokumentiranje v zdravstveni negiGreta Zver, VMS, dipl. org. delaIrma Rijavec, VMS, Anka Terseglav, VMSStrokovni ogled Bolnišnice dr. Franca Derganca vŠempetruOrganiziran prevoz v Staro Gorico (potni listi).Povratek v hotelSkupna večerja v Hotelu SabotinPetek, 23. oktober 199809.00 Rak mehurjaBogdan Brecelj, dr. med., kirurg specialist09.45 Zdravstvena nega bolnika z rakom mehurjaIrma Rijavec, VMS, Savin Hmeljak, ZT10.45 Odmor s kavo11.00 Komuniciranje v zdravstvenem timuG. Klara Ramovš, ELITE12.15 Zaključek seminarjaORGANIZACIJSKI ODBOR: Greta Zver, Irma Rijavec, Jele¬na Alkhatib in Ožji organizacijski odbor Kirurških medicinskihsester Splošne bolnišnice Šempeter pri Novi Gorici.INFORMACIJE UDELEŽENCEMUdeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevan¬je in se upošteva pri napredovanju.Rezervacije prenočišč sprejemata Hotel Perla in Hotel Parkdo 12.10.1998.Hotel Perla (Tel. št. 065/28-890)Hotel Park (Tel. št. 065/126-020)Kotizacija za člane Zbornice zdravstvene nege Slovenije je14.000 SIT, za nečlane 28.000 SIT.Kotizacijo nakažite na ZDMSZTS, na tekoči račun št.: 50101 -678-48641, z obveznim pripisom “za Sekcijo kirurških medicin¬skih sester in zdravstvenih tehnikov”, na sklicno št.: 0012214.Registracija: Ob registraciji potrebujete člansko izkaznicoZZNS in potrdilo o plačani kotizaciji.Prijave za seminarProsimo, da se za seminar prijavite pisno do 12.10.1998 nanaslov: Jelena Alkhatib, Ginekološka klinikaKlinični center Ljubljana/ll. nadstropjeZaloška 7,1525 LjubljanaVljudno vabljeni!Predsednica Sekcije kirurških medicinskih sester inzdravstvenih tehnikovGreta Zver

Zbornica zdravstvene negeEndokrinološka sekcija medicinskih sesterin zdravstvenih tehnikov Slovenijevabi nadvodnevno strokovno srečanje27. in 28. novembra 1998. Srečanje bo vveliki konferenčni dvorani hotela Terme v Čatežu.Posebnosti zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje prisladkornem bolniku.PETEK, 27.11.199810.00 -11.00 Registracija udeležencev in ogled farmacevtskerazstave11.00 -11.15 Otvoritev srečanja in pozdravi gostov11.15 -11.45 Prim. Miha Koselj, dr. med. - Diagnostika in novaklasifikacija sladkorne bolezni11.45 -12.30 Elizabeta Stepanovič, sms - Test OGT; pripomočkiin metode dela, kapilarni in venozni odvzem krvi12.30 -13.00 Marjeta Tomažič, dr. med. - Prehrana nosečnic ssladkorno boleznijo13.00 -15.00 ODMOR ZA KOSILO IN OGLED RAZSTAVE15.00 -15.30 Doc. dr. Marko Medvešček, dr. med. - Spontana hi¬poglikemija15.30 -16.00 Mojca Mikuš, vms - Zdravstvena nega bolnika z in-sulinom, predstavitev izvedbestradalnega testa16.00-16.30 ODMOR - KAVA - SOK16.30-17.00 Prim. Miha Koselj, dr. med. - Priprava sladkornegabolnika na preiskave in posege17.00 -17.30 Brigita Fritsch, sms - Zdravstvena nega sladkorne¬ga bolnika pri pripravi na preiskave inposege17.30 Aktualna problematika članic in članov Endokrino-loške sekcijeNovosti: Mateja Tomažin - Šporar, vmsMira Slak, sms20.00 SVEČANA VEČERJA z živo glasboSOBOTA, 28.11.199809.00 - 09.45 Prim. Franc Mrevlje, dr. med. - Zdravljenjesladkorne bolezni z zdravili09.45 -10.30 Prim. mag. Matjaž Vrtovec, dr. med. - Razlike vvsebini zdravstvene vzgoje zasladkorne bolnike tip 1 in tip 210.30 -11.00 Milena Bohnec, vms, prof. soc. ped. - Pomenzdravstvenovzgojnega dela pri sladkornihbolnikih, predstavitev posameznih učnih urter ob¬likovanje standardov edukacije11.00 -11.30 ODMOR - KAVA, SOK11.30 -12.00 Mira Slak, sms - Pomen zdravstvenovzgojnegadela na področju diabetičnega stopala48 mip September '98



SREČANJA DOMA
12.00 ■ 12.30 Mateja Tomažin ■ Šporar, vms, Klavdija Čuček ■Trifkovič, vms, prof. zdrav. vzg. -Prikaz možnih pripomočkov pri zdravstveno-vzgojnem delu, s poudarkom na izdelaviplakatov z različnimi vzgojnimi vsebinami12.30 -13.00 Doc. dr. Alenka Kobolt, dipl. psh. - Samopodoba;vpliv pozitivne samopodobe na uspehzdravstvenovzgojnega dela13.00 -13.15 Milena Bohnec, vms, prof. soc. ped. - Predstavitevvideokasete “Zdrava prehrana” -videoprojekcija13.15 Predstavitev priročnika “Sladkorna bolezen” zamedicinske sestre in zdravstvene tehnike.Zaključek z diskusijoKotizacija za člane ZZNS znaša 14.000 SIT, za nečlane28.000 SIT. Nakažite jo na ŽR 50101 -678-48641 sklic na 00-12218, s pripisom za Endokrinološko sekcijo. Ob registracijipotrebujete člansko izkaznico in potrdilo o vplačani kotizaciji.Dodatne informacije: MatejaTomažin-Šporar.vms.tel.: 134-31-68.Rezervacija prenočišča: Prenočišča so predhodno rezervi¬rana v hotelu Terme v Čatežu. Rezervacijo postelj opravitesami na telefonsko številko 0608 35 903 sklic: za Endokrino¬loško sekcijo. Prosimo, da do 09.11.1998 potrdite rezervaci¬jo sobe, kontaktna oseba je ga. Tatjana Pohar.Vljudno vabljeni!Predsednica sekcije: Helena Kristina Peric, vms.
ZBORNICAZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAV.TEHNIKOV V SOCIALNIH ZAVODIH vabi naPETO DVODNEVNO STROKOVNOSREČANJEki bo 22. in 23. oktobra 1998 v Mariboru- Zavarovalnica Triglav, Cankarjeva ulica 3.Četrtek, 22.10.199808.30 - 09.30 Registracija udeležencev09.30 -10.00 Uvodni govor predsednice sekcije in predsedniceorganizacijskega odboraPozdrav direktorice Doma upokojencev “DaniceVogrinec” Maribor, g. Marije Švajncer10.00 -10.30 Zdravstvena nega starostnika v prihodnosti, g.Marija Švajncer, vms, dipl. org. dela10.30-11.00 Odmor11.00 -11.30 Akutno poslabšanje zdravstvenega stanja starost¬nika v Domu upokojencev Maribor,Rosana Žveglič - Dimčič, spec. spi. med.

11.30 -12.45 Zdravstvena nega varovanca s povišano telesnotemperature v Domu upokojencev,Nuša Lenar, vms, in Tatjana Majerič, vms12.45 -13.00 Skinsept mucosa - sodobni antiseptik za sluznice,Milena Skubic, prof. zdrav, vzgoje13.00-15.00 Kosilo15.00 -15.45 Pomen in vloga fizioterapevtaSeifried, viš. fizioterapevt15.45 -16.30 Funkcionalna delovna terapija v obravnavi starost¬nika, Evalda Bizjak, viš. del. terapevt16.30 -17.00 Prikaz video kasete - Kakovost življenja v Domuupokojencev v Mariboru17.00 Družabno srečanje in skupna večerjaPetek, 23.10.199809.00 - 09.45 Zgodnje odkrivanje oseb z demenco, Igor Radovič,klin. psih.09.45-10.00 Odmor10.00 -10.45 Prisluhnimo sebi in varovancu - bodimo blizu težkobolnim in umirajočim,Majda Brumec, vms10.45 -11.30 Vloga prostovoljnega dela v Domu upokojencevMaribor, Danica Matjanec, dipl. soc. del.11.30 -12.00 Razprava in zaključek seminarjaOgled Doma upokojencev “Danice Vogrinec” Mari¬bor (enota Podbrezje in enota Tabor).Obvestila: Seminarje priznan kot strokovno izobraževanje.Kotizacija za člane Zbornice zdravstvene nege Slovenijeznaša 14.000 SIT, za nečlane 28.000 SIT. Plačate lahko nažiro račun ZDMSZT - ZZN Slovenije: 50101 -678-48641, sklicna štev.: 00122, s pripisom - sekcija v socialnih zavodih ali paznesek poravnate pred pričetkom seminarja.Ob registraciji potrebujemo člansko izkaznico in potrdilo oplačani kotizaciji.Prijave za seminar pošljite do 15. oktobra 1998 na naslov:VlastaMlekuž, Dom upokojencev “Danice Vogrinec” Maribor,Čufarjeva 9, Maribor.Hotel: Zaželena je individualna rezervacija prenočišča vhotelu OREL: (062) 26171, faks: (062) 28 497.Dodatne inf. dobite pri Vlasti Mlekuž, tel. št: (062) 511 251 alipri Mileni Križaj, tel. št. (061) 573 319.Predsednica org. odbora: Vlasta MlekužPredsednica strokovnega odbora: Milena KrižajPredsednica sekcije: Milena Križaj
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Zbornica zdravstvene nege SlovenijePsihiatrična in nevrološka sekcijaSODELOVANJE SVOJCEV V PROCESUZDRAVLJENJA IN ZDRAVSTVENE NEGEPETEK, 2.10.1998SB Maribor, Oddelek za psihiatrijo, Pohorski dvorPROGRAM09.15 ■ 10.00 registracija udeležencev z jutranjo kavico10.00 -10.45 Psihiatrični bolnik in družinska psihodinamikamag. Franček Smole, prof. def.10.50 ■ 11.35 Osebe s psihozo in njihovi bližnjiLadi Škerbinek, VMS, prof. ped., Brane Kogovšek,VMT, prof. def.11.40 ■ 12.25 Oblike in načini dela s starši otrok, ki so na zdravl¬jenju na oddelku Službe za otroškopsihiatrijo v LjubljaniJožica Peterka Novak, VMS, prof. soc. ped.12.25-13.00 odmor, prigrizek13.00 -14.00 Sodelovanje svojcev pri zdravljenju alkoholikova. Priprava svojcev za sozdravljenje v skupini,Ivana Bohak, viš. soc. delavka

b. Svojec v zdravljenju, Milena Drakšič, VMSc. (Ne-) Vključevanje svojcev z duševno boleznijoali osebnostno motnjo v sozdravljenjedr. Angelca Ficko Zalokar, spec. psihiaterdiskusijaogled Psihiatričnega oddelka Pohorski dvor16.00 konec srečanjaIzobraževanje je priznano kot strokovno izpopolnjevanje.Kotizacija za člane zbornice znaša 7.000 SIT.Nakažete jo lahko na ŽR ZZNS 50101 -678-48641, z ob¬vezno sklicno številko 0012207.Prijavite se lahko do 29.9.1998 na naslov:Marija Mrak, Klinični oddelek za mentalno zdravje, Za¬loška 29, Ljubljana.Dodatne informacije: Marija Mrak, tel. 061 140 20 30ali Livio Kocina, tel. 041 682111.Prosimo Vas, da s seboj prinesete potrdilo o plačani koti¬zacijo in člansko izkaznico ZZNS.Strokovno-organizacijski odbor:Marija Mrak, Ladi Škerbinek, Livio Kocina, Vera Edšid inDrago Vorih. Predsednica sekcije:Marija Mrak

PODJETJE ZA MARKETING ORTOPEDSKIH IN REHABILITACIJSKIHPRIPOMOČKOV, OPREME IN STORITEV
Naše poslovalnice:1. Glavni trg 9, Maribor; tel.: 062/224-5222. Splošna Bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor; tel.: 0609/624-4863. NOGICA-NOGA, Trg revolucije 9, Maribor; tel.: 062/3002-8804. POSLOVNI CENTER SONCE, Rogaška Slatina; tel.: 063/813-968SOČA MEDICO d.o.o,- UPRAVA: Partizanska 77, Maribor; tel.: 062/2295-240, 2295-241Kaj vse je v naših trgovinah:♦ širok program ortopedskih pripomočkov♦ celoten program rehabilitacijskih pripomočkov♦ velika izbira ortopedske obutve♦ posebna skrb za sladkorne bolnike in bolnike z inkontinencoDOSTAVA NA DOM ZA TEŽJE PRIPOMOČKE!SOČA MEDICO d.o.o. je POGODBENI PARTNER ZZZS.
ŽELIMO Sl SODELOVATI Z MEDICINSKIMI SESTRAMI. POKLIČITE NAS NA ŠTEVILKO 062 / 2295-240.

48 uim September '98



GOSPODARSKA ZBORNICASLOVENIJE
M SekcijaE D I L A B

OPISPODJETJA Smo edini slovenski proizvajalecnekaterih medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo. Vzadnjem obdobju smo se temeljito posvetili tehnološkimizboljšavam in kakovosti svojih izdelkov. Plod tehprizadevanj so nove tehnološke rešitve, s katerimi je našaintravenska kanila postala konkurenčna intravenski kanilinajbolj znanih svetovnih proizvajalcev.Poleg intravenske kanile z dvema vhodoma (Ukanila 2)ponujamo odslej tudi intravensko kanilo z enim vhodom(Ukanila 1) in mandrene. Novost v našem programu pa jetudi sistem za klizmo.Obiščite nas na sejmu "MEDILAB" in se prepričajte.
PROIZVODNI PROGRAM Serijska proizvodnja:injekcijske igle, intravenske kanile, mandreni za intravenskekanile, sistemi za natančno doziranje infuzije in transfuzije,priključne igle za hemodializo, seti za subanahroidnoanastezijo, set za vpihovanje kisika, katetri, sonde inpriključki. Posebni program: katetri za sklerozacijo varic,identihcirni trakovi, seti in igle za punkcijo toraksa,punkcijske igle in razne specijalne igle po naročilu.

TOVARNA IGEL KOBARID D.O.O.GORIŠKA CESTA 5A, 5222 KOBARID, SLOVENIJA, TEL.: 00386 (065) 85 020, FAX: 00386 (065) 85 142, E-MAIL: TIKKOBARID@SIOL.NETKontaktna osE'ba: Branko Veliščeh

20 let (1978-1998)

Voziček za razvoz zdravil

Razvoj in proizvodnja medicinske opreme za bolnišnice,zdravstvene domove in opreme za specialna vozila; nadgradnjavozil in predelava vozil v specialna vozila.
PROIZVODNI PROGRAM OPREME ZA BOLNIŠNICEIN ZDRAVSTVENE DOMOVE:- oprema za intenzivne nege in bolniške sobe: stropni stativiin nadposteljne linije s tirničnim sistemom- aparati v različnih izvedbah za-, kisikoterapijo, inhalacijo,aspiracijo, trajne drenaže, mobilne enote za reanimacijo- izvedbena dela z dobavo centralnih razvodov medicinskihplinov v objektu, vključno s signalizacijo za nadzordelovanja sistema.
PROIZVODNI PROGRAM SPECIALNIH VOZIL:oprema za specialna vozila, nadgradnja in predelava vozil vspecialna vozila:- za medicinske namene: urgentna, sanitetna in patronažnavozila- vozila za posebne namene: specialna policijska vozila indruga vozila po naročilu uporabnika.Generalno zastopstvo za-.marquette/HELLIGE in BERCHTOLDMED1C0P D.O.O.OBRTNA ULICA 43, 9000 MURSKA SOBOTA, TEL.: +386 / 69 31 725, 31 726, FAX: +386 / 69 31 203Kontaktna oseba:' Aleksander Podlunšek



ZAVARUJMO SE S CEPLJENJEM
Informacije: INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJAZAVODLZA ZDRAVSTVENO VARSTVO



Povoji Vivamax
;> ' ..Povoji Vivamax in Vivamax color so tanki elastični povoji iz mešanice viskozein poliestra, s tkanim robom. So 100% raztegljivi. Uporabljajo se kot pritrdilnipovoji, še posebej pa so zanesljivi pri povijanju členkov, zgibov, stožčastih inokroglih delov telesa. K

Povoji so posamično pakirani v celofanski ovoj, potem pa še v zloženke.So beli (Vivamax) in tudi rjave, modre in roza barve (Vivamax color). mum m
>>
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Vsi dodatni podatki so vam na voljo pri naših dobaviteljihali pa karvTosami (tel.: 061 714 611). TU O
ISO 9001 GMP



Lekadolparacetamol
Univerzitetna knjižnica MariborSP 2289/6,1998
199803746,9 COBISS oUČINKOVIT pri:• glavobolu• pooperativnih bolečinah• zniževanju vročine.VAREN za:• bolnike z ulkusno boleznijo, ker ne povzroča prebavnih stranskih učinkov.• astmatike, ker zelo redko povzroči bronhospazem.• otroke, ker ne povzroča Reyevega sindroma.• lajšanje pooperativnih bolečin§ ker ne vpliva na hemostazo.PRIMEREN

20 tabletLekadol
proti bolečinamin vročini

tudi za dojenčke in male otroke.
'25 ml

: Lekadol
Sirup prot jbolečinamIn vročini

■

Natančnejše podatke o zdravilu dobite pri proizvajalcu.

050696-SLO


