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DFUTURA

. ... ...Rutacid
Rutacidhidrotalcitžvečljive tablete po 500 mgRutacid odpravlja in blaži težave, kiso povezane s prevelikim izločanjemželodčne kisline ali z gastroezofageal-nim refluksom in se kažejo kot zgaga,spahovanje, pekoča bolečina v epigas-triju in gastritis.Rutacid pospešuje celjenje razjedena želodcu ali dvanajstniku. Učinkovitje tudi pri vzdrževalnem zdravljenjukronične ulkusne bolezni.
Tako prijeten okuskot bonbon,a v resniciučinkovita tableta.

Indikacije: Odpravlja in blaži težave, ki so povezanes prevelikim izločanjem želodčne kisline ali z gastro-ezofagealnim refluksom in se kažejo kot zgaga, spaho¬vanje in pekoča bolečina v epigastriju. Te težave in tudigastritis so lahko posledica stresa, nepravilnega prehra¬njevanja, čezmernega pitja alkohola ali jemanja neste-roidnih protivnetnih zdravil. Pospešuje celjenje razjedena želodcu ali dvanajstniku in je učinkovit tudi privzdrževalnem zdravljenju kronične ulkusne bolezni.Kontraindikacije: Preobčutljivost za hidrotalcit ali zakaterokoli sestavino zdravila, hujše motnje v delovanjuledvic. Skrajšano navodilo: Odrasli vzamejo 1 do 2tableti, običajno eno uro po obroku in pred spanjemoziroma ko se pojavijo opisane težave. Tablet nepogoltnemo celih, ampak jih dobro prežvečimo. Otroci,stari od 6 do 12 let, naj vzamejo polovični odmerek.Opozorila: Bolniki z oslabljenim delovanjem ledvicsmejo jemati zdravilo le krajši čas in v manjših odmerkih.Zdravila ne dajemo otrokom, mlajšim od 6. let.Interakcije: Hidrotalcit lahko, tako kot drugi antacidi,zmanjša absorpcijo tetraciklinov, kinolonov (cipro-floksacin, ofloksacin), železovih preparatov in kumarinov.Hidrotalcita ne smemo jemati sočasno z drugimi zdravili,ampak eno do dve uri prej ali kasneje. Stranski učinki:Večji odmerki od priporočenih lahko povzročijo redkoblato ali drisko. Pri ledvičnem odpovedovanju lahko prizelo velikih odmerkih in dolgotrajnem zdravljenjualuminij moti absorpcijo kalcija in fosfata. Poveča selahko tudi koncentracija aluminija in magnezija v krvi.Način izdajanja zdravila: Tudi brez zdravniškegarecepta.Embalaža in oprema: Zloženka z 20 žvečljivimitabletami po 500 mg v pretisnem omotu.Zloženka s 60 žvečljivimi tabletami po 500 mg vpretisnem omotu.
Podrobnejše informacije so na voljo pri proizvajalcu.
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INFORMATIVNI BILTENZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE -ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJEmipODGOVORNA UREDNICA:Irma Antončič
UREDNIŠKI ODBOR:Irma Antončič, Bojana Filej, Irena Istenič,Petra Kersnič, Veronika Pretnar Kunstek
LEKTORICA:prof. CvetanaTavzes
NAKLADA: 11550 izvodov
LETNA NAROČNINA ZNAŠA:4500 SITZa člane brezplačno
NASLOV UREDNIŠTVA:UTRIPZbornica zdravstvene nege SlovenijeLjubljana, Vidovdanska 9telefon, telefaks: 061/316-055e-mail: zveza.med.sester@siol.netŽiro račun: 50101 -678-48641
Po mnenju Urada vlade za Informiranje z dne 4.3.1993,št. 23/71 -93 sodi Utrip med proizvode, za katere seplačuje 5-odstotni davek od prometa proizvodov,
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JESEN
Cvetje med travo je vse že ovelo,veter čez planje zapihal hladan,sonce toploto je vso izgubilo,noči so vse daljšein krajša se dan.
Doline odete so v jutranji megli,vrhove sivina obdala je vse,v planinah nič več se živina ne pase,jesen se v škrlat pobarvala je.

Veronika Viltužnik
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SEPTEMBERNAZBORNICIPetraKersničZgodba o poletju se skoraj ne bi končala - pa se je 23.9. koledarsko poletje poslovilo, vremensko pa smoostali v indijanskem poletju. Pa vendar se že čuti utrip jeseni - odprla so se šolska vrata, porumenelo jelistje, zadišal je kostanj in v življenje se nam je vrnila naglica, s katero bo čas tekel hitreje. Do konec letaje potrebno pod streho spraviti še veliko strokovnih in mnogih drugih srečanj in dogodkov, nato pa nasčaka prehod v novo - tretje tisočletje.In kaj smo delali in s kom smo se srečali v sep¬tembru:1. september - 8. seja Upravnega odbora -člani Upravnega odbora so poleg številnih ak¬tualnih točk obravnavali poslovno poročiloprvega polletja 1999.Ta dan se je sestal tudi Programski odbor 2.kongresa zdravstvene nege, ki bo 17., 18. in 19.novembra 1999 v Portorožu in bo potekal podmotom "Zdravstvena nega za 21. stoletje.2. september - sestanek Nacionalne koordi¬nacije z naslednjim dnevnim redom:1. Oblikovanje stališč za prehodne določbe, kibodo opredelile vrednotenje višješolske in vi¬sokošolske izobrazbe za zdravstveno nego.2. Uresničevanje dogovora Ministrstva zazdravstvo, Sindikata delavcevv zdravstveni ne¬gi in Zbornico zdravstvene nege.3. Aktualne zadeve.VAneksu h kolektivni pogodbi za zaposlene vzdravstveni negi - Ur. list RS 6.8.99/63 - 26. julija1999 je natančno določen dodatek zazdravstveno nego, ki pripada izvajalcemzdravstvene nege in ki je bil zapisan že predenim letom, vendar so ga izvajalci zdravstvenenege prejemali pod drugim naslovom - kot do¬datek na zahtevnost in obremenitve. Povišanjeje predvideno z mesecem septembrom 1999,karobenem narekuje zavodom izdajanje novihodločb o zaposlitvi. Isti dan je bil med Min¬istrstvom za zdravstvo in Sindikatom delavcevv zdravstveni negi podpisan tudi dogovor oureditvi statusa diplomiranih medicinskih ses¬ter do konca leta, zato je razprava služila zbi¬ranju pripomb in predlogov za pogajanja.Dogovor med Ministrstvom za zdravstvo,Sindikatom delavcev v zdravstveni negi ter.

drugimi sindikati s področja zdravstva je bilpodpisan dne 4.9.1998 in objavljen v Ur. listušt.73/30.10.1998. Ministru za zdravstvo je bil25.5.1999 poslan skupen dopis Sindikatadelavcev v zdravstveni negi in Zbornice -Zveze, v katerem je zapisana ocenauresničevanja dogovora, aktivnosti in zaprosi¬lo za razlago, kaj je v zvezi z dogovorom storiloMinistrstvo za zdravstvo. Kljub prošnji ZZNSodgovora na dopis do zdaj niso poslali. Dogov¬or in dopisministru za zdravstvo sta bila objavl¬jena v junijski številki Utrip.V skladu z Zakonom o strokovnih inznanstvenihnaslovih (Ur. list št. 47/1998) so biliobjavljeni naslovi, pridobljeni po izobraževal¬nih programih zdravstvene nege pred uvedbonovega Zakona o Visokem šolstvu in po njem:Ur.list 22/99UniverzaLjubljanaPorodniško ginekološka zdravstvena nega- diplomirana babica - dipl-bab.- diplomiran babičar - dipl. bab.UniverzavMariboru- višja medicinska sestra - VMS- višji zdravstveni tehnik - VZTUr. list 57/99Univerza v Ljubljani in Univerza v Mari¬boruZdravstvena nega - diplomirana medicinskasestra-dipl. m.s.- diplomiran zdravstvenik - dipl.zn.Ur. list 58/99-uskladitevpridobljenih naslovovUniverzavLjubljaniVišja medicinska sestra - viš. med. ses.Višji medicinski tehnik - viš.med.teh.Višji zdravstveni tehnik - viš.zdr.teh.Oktober '99 UWP 5



Profesor - profesorica zdravstvene vzgoje -prof.zdr. vzg.8. september - sestanek delovne skupine zaoblikovanje terminološkega slovarčka9. september - seja Statutarne komisije14. september - 2. seja Odbora regijskihdruštev vNovemmestu16. september - 47. seja Razširjenegastrokovnega kolegija za zdravstveno nego priMinistrstvu za zdravstvo R Slovenije16. in 24. september - na Ministrstvu zazdravstvo je potekal sestanek delovne skupineza oblikovanje predloga Zakona o zdravstveninegi.16. september - seja Uredniškega odbora Ob¬zornika zdravstvene nege.- Komisija za izobraževanje22. september-vodstvo Zbornice - Zveze sejev okviru aktivnosti obiskov regijskih društevsestalo z Upravnim odborom DMSZT Ljub¬ljana.30. september - sejaUredniškega odbora Utri¬pa.PISALI SMO:Ljubljana, 21.9.1999
GospodDr. MarjanJereb, dr. med.,minister za zdravstvoMinistrstvo za zdravstvoŠtefanova 5,1000 Ljubljana
Spoštovani gospodminister,obračamo se na Vas v zvezi z odločbo Ustavne¬ga sodišča (Ur.list 59/1999) z dne 23.7.1999, vkaterem je Državni zbor dolžan neskladje z us¬tavo določiti postopek in kriterije za us¬tanovitev zbornic odpraviti v roku enega letaod dneva objave v Uradnem listu.vČlani Zbornice zdravstvene nege Slovenije, kije bila ustanovljena 15.12.1992 v skladu z 87.členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.list št. 9/92), že od vsega začetka utemeljujemonjen obstoj ter zahtevo po dodelitvi nekaterihjavnih pooblastil, za katera menimo, da so nuj¬

no potrebni za zagotavljanje skladnega instrokovnega delovanja in razvoja strokezdravstvene nege.Ministrstvu za zdravstvo smo do danes posre¬dovali številne predloge amandmajev k obsto¬ječi zakonodaji. Zadnje predloge smo poslali19.6.1998, ko smo bili seznanjeni z aktivnostmiMinistrstva za zdravstvo za spremembezdravstvene zakonodaje, ki naj bi potekale je¬seni 1998. Kolikor pa nam je znano, do obrav¬nave naših predlogov ni prišlo, zato naše pred¬loge pošiljamo v sklopu sedanje odločbe Us¬tavnega sodišča.V Zakonu o zdravstveni dejavnosti pred¬lagamovsebino novega člena:" Zbornica zdravstvene nege Slovenije, v katerise obvezno združujejo vsi izvajalci zdravstvenenege, ima naslednje naloge:1. Sprejema Kodeks etike medicinskih sester inzdravstvenih tehnikov Slovenije ter ukrepa vzvezi s kršenjem kodeksa.2. Vodi register izvajalcev zdravstvenenege in podeljuje, podaljšuje in odvzemalicenco za samostojno izvajanje na po¬dročju zdravstvene nege.3. Načrtuje, spremlja in nadzoruje perma¬nentno strokovno izpopolnjevanje, do¬diplomski in podiplomski študij članov spreverjanjemusposobljenosti.4. Določa splošne strokovne standarde.5. Izvaja strokovni nadzor s svetovanjem.6. Sodeluje pri pripravi zakonov, planskihdokumentov, kadrovskih načrtov, kolektivnihpogodb in drugih predpisov s strokovnega po¬dročja.7. Soodloča pri odločanju izhodišč za sklepa¬nje pogodb z Zavodom za zdravstveno zavaro¬vanje Slovenije.8. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom instatutom.Naloge iz točk 2, 3, in 5 iz prejšnjega odstavkatega člena opravlja Zbornica zdravstvene negeSlovenije kot javna pooblastila.Naloge, ki jih opravlja Zbornica zdravstvenenege kot javna pooblastila, se financirajo izsredstev državnega proračuna."
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ZBORNICE
Prepričani smo, da je dosedanje delo v Zborni¬ci zdravstvene nege Slovenije dokazalo inpotrdilo ne le nujnost njenega obstoja, pač patudi upravičenost, da se enako kot Zdravniškain Lekarniška zbornica tudi Zbornicazdravstvene nege Slovenije določi v citiranemzakonu in tako pridobi enak status kot prejomenjeni zbornici. Pričakujemo, da nas bostepovabili k oblikovanju predloga sprememb za¬kona. Z lepimi pozdravi!Generalna sekretarka PredsednicaPetra Kersnič Veronika PretnarKunstek
Vvednost:- Dr. Janez Drnovšek, predsednik vlade,-Janez Podobnik, dr. med., predsednik Državnega zbora,-Prim. Majda Kregelj Zbačnik, dr. med., predsednica od¬bora za zdravstvo pri Državnem zboru,-Prim. Janez Zajc, dr. med., državni sekretar na Mi¬nistrstvu za zdravstvo,- Prim. dr. Dunja Piškur Kosmač, dr. med., državna sekre¬tarka na Ministrstvu za zdravstvo,-Elda Rogelj, dipl. oec., državna podsekretarka na Mi¬nistrstvu za zdravstvo,-Mojca Mahkota, dipl. jur., državna podsekretarka naMinistrstvu za zdravstvo,- Darja Cibic, dipl. org. dela, svetovalka ministra za zdrav¬stvo za področje zdravstvene nege.
GospodPrim. dr. Janez Zajc, dr.med., državni sekretarMinistrstvo za zdravstvoStefanova 5,1000 Ljubljana
Spoštovani gospod državni sekretar,Dogodki vnovomeškibolnišnici, ki smo jimbilipriča v preteklih dneh, najprej preko vsehmogočih medijev in šele nato preko uradne in¬formacije v zvezi z zamenjavo novorojenčkov zdne 8.9.1999, ki smo jo prejeli na pobudodržavne svetnice za zdravstvo, Petre Kersnič,so namvzbudili veliko razmišljanja in razpravl¬janja na temi kompetenc in odgovornosti, šeposebej v kontekstu 55. člena Zakona ozdravstveni dejavnosti.Ker gre za dogodke in strokovnost, v katerih

gre za timsko delo, menimo, da je internistrokovni nadzor, ki je bil opravljen v SB Novomesto, premalo. Prepričani smo, da je bilpotreben, saj je na njegovi podlagi bilo potreb¬no marsikaj spremeniti in uvesti nekaj dopol¬nilnih navodil. Predlagamo Vam uvedbostrokovnega nadzora Ministrstva za zdravstvoin Zdravniške zbornice (76. člen Zakona ozdravstveni dejavnosti). Naše sodelovanje vtakem nadzoru bi nedvomno pripomoglo kizboljšanju razmer in oblikovanju strokovnihstandardov, ki le ob doslednem upoštevanjuzagotavljajo najvišjo kakovost na področjuzdravstvene nege in celotnih storitev v nekemzavodu.V stroki zdravstvene nege želimo izvajatistrokovni nadzor in si prizadevamo to vključitiv Zakon o zdravstveni dejavnosti vse od leta1992 dalje. V ta namen smo na Predsedstvupreko razprave v strokovni javnosti sprejeliPravilnik o strokovnem nadzoru s svetovan¬jem, ki pa zaradi obstoječe zakonodaje ni bilpotrjen naMinistrstvu za zdravstvo. V informa¬cijo Vam ga prilagamo.Ne glede na vse to želimo, da imamo, kot krov¬na organizacija strokovnjakov zdravstvene ne¬ge, neposreden vpliv na neposredno strokov¬no delo in s pomočjo svetovanja uveljavljamostandarde kakovosti, ki na ožjih strokovnih po¬dročjih obstajajo. Nenazadnje želimo tudi so¬delovati v oceni dela zdravstvenega tima, vkaterem sodelujejo različni strokovnjaki.Prepričani smo, da je dosedanje delo v Zborni¬ci zdravstvene nege Slovenije dokazalo inpotrdilo ne le nujnost njenega obstoja, temveč,da v citiranem zakonu pridobi enak status kotdve že zapisani zbornici. Ena pomembnih na¬log pa je strokovni nadzor, ki ga v predlogujavnih pooblastil želimo tudi imeti. Upamo inželimo, da nas boste pri teh aktivnostih podpi¬rali. Z lepimi pozdravi!
Generalna sekretarka PredsednicaPetra Kersnič Veronika PretnarKunstekOktober '99 mtp 7



V vednost:- Dr. Marjanjereb, dr, med, minister za zdravstvo,-Prim. dr. Dunja Piškur Kosmač, dr. med., državna sekre¬tarka na ministrstvu za zdravstvo,-Darja Cibic, dipl. org. dela, svetovalka ministra zazdravstvo za področje zdravstvene nege,-Prim. Majda Kregelj Zbačnik, dr. med., predsednica od¬bora za zdravstvo pri Državnem zboru,-Jelka Černivec, VMS, predsednica Sindikata delavcev vzdravstveni negi.
IZ URADNEGA LISTA
V vednost vam posredujemo Pravilnik o spre¬membah in dopolnitvah pravilnika opripravništvu in strokovnih izpitih delavcev napodročju zdravstvene dejavnosti
Iz Uradnega lista RS, št. 45/11.06.1999
2201. Pravilnik o spremembah in dopolnitvahpravilnika o pripravništvu in strokovnihizpitih delavcev na področju zdrav¬stvene dejavnostiNa podlagi 64. člena zakona o zdravstveni de¬javnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95in 8/96) izdaja minister za zdravstvoPRAVILNIKo spremembah in dopolnitvah pravilnikao pripravništvu in strokovnih izpitih delavcevna področju zdravstvene dejavnosti1. členV pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpi¬tih delavcev na področju zdravstvene de¬javnosti (Uradni list RS, št. 59/92 in 59/96) se v8. členu doda novdrugi odstavek, ki seglasi:"Mentor mora ob koncu pripravništva podatipisno poročilo o opravljenem programupripravništva in mnenje o pripravnikovi us¬posobljenosti za opravljanje praktičnegapreizkusa znanja in strokovnega izpita."2. členV 9. členu se za prvim stavkom doda novstavek, ki seglasi:"Poročilo in mnenje mentorja iz drugega

odstavka 8. člena sta sestavni del lista opripravništvu in o praktičnem usposabljanju."3. členV drugem ostavku 30. člena se za besedo "ob¬seg" dodajo besede: "pripravništva in".4. členZa 31. členom se doda nov "31. a člen", ki seglasi: "31. a členNe glede na določilo drugega odstavka 7.člena tega pravilnika lahko opravljajo men¬torstvo pripravnikom z visoko strokovno izo¬brazbo mentorji z višjo strokovno izobrazbo,ki so zadnjih 5 let do izdaje tega pravilnikaopravljal i mentorstvo na področju, za kateregase pripravnik usposablja. Opravljajo ga lahkoše 5 let od uveljavitve tega pravilnika."5. členTa pravilnik začne veljati naslednji dan po ob¬javi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 166-249/99Ljubljana, dne 2. junija 1999.dr. Marjan Jereb l.r.Minister za zdravstvo
DOPISANO:Leto 1999 je razglašeno za mednarodno letostarejših, 1. oktober pa je proglašen za mednarod¬ni dan starejših, ki poteka s spremljajočimi slo¬gani:Napotikdružbivsehstarosti inZasožit¬je med generacijami. Prav bi bilo, da se ustavi¬mo in današnji generaciji v tretjem življenjskemobdobju namenimo posebno pozornost. Že"Jutri" bomo živeli v družbi, v kateri bo dvakratveč starih ljudi kot jih je danes, zato je modro žedanes poskrbeti za jutrišnjo starost. In načinov jemnogo!
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MARIBORSKE ŠTUDENTKE INŠTUDENTINA IZLETU V BELO KRAJINOAnitaBezjak19. junij 1999 je bil kot vsak dan. Nič posebne¬ga. To soboto ni bilo potrebno iti na predavanjaali seminarske vaje. Študentke in študenti 3. let¬nika (oddelek za prehode) inmentorica letnikasmo se odpravili na izlet v Belo krajino. Kljubveliki reklami se nas je zbralo le 38. Ta dan smohoteli pozabiti na vse študijske obveznosti (kiso bile že bolj ali manj za nami), na službo in nadruge skrbi. Želeli smo, da bi dan preživeli čimlepše in to nam je uspelo.Ob 5.30 smo se zbrali v Mariboru in krenili napot proti Celju. Naša vodička Aleksandra nas jeprijazno pozdravila in odpeljali smo se. V Celjuso se nampridružili še preostali in krenili smo vKostanjevico. Tam sta nas pričakali dve kolegi¬ci in direktor ZD Krško in nam pripravili dobro¬došlico. Po dobrem slanem in sladkem pri¬grizku in kavici smo si ogledali formo vivo. Potnas je vodila proti kartuziji Pleterje. Ogledalismo si multivizijski prikaz življenja menihov,kupili med in sir in nato protiJakčevemu Nove¬mu mestu. Ogledali smo si frančiškanskocerkev in se nato odpeljali na kosilo vbližini. Podobrem okrepčilu smo še zapeli ob spremljaviharmonikarja Damjana, ki nas je ves čas izleta

zelo dobro zabaval. Naš naslednji cilj je bilaMetlika. Ogledali smo si gasilski muzej in se na¬to sprehodili do metliške zadruge. Tu nas ječakala degustacija vina, sira in pogač. To je resvredno poskusiti! Tudi na fotografiranje nismopozabili. Nastala je prava gasilska slika, kot sespodobi. V Adlešičih smo pri Cvitkovičevihpogledali domačo proizvodnjo lanu in tkanjeplatna. Polni vtisov smo s petjem in harmonikonadaljevali pot do naše zadnje postojanke, gos¬tilneJavornik priTrebnjem. Lepo so nas pogos¬tili, izmenjali smo vtise preživetega dne inuživali v sproščenem pogovoru in glasbi. Povečerji smo se odpeljali proti domu. Damjan jeneutrudno igral do Celja, kjer se je skupaj skolegicami poslovil od nas. Ostali pa smo seposlovili z besedami, da na pravi absolventskiizlet gremo še v jeseni.Vsem tistim, ki se niste udeležili izleta, pri¬poročam, da se nam pridružijo na absol¬ventskem izletu na Madžarsko, od 4. - 6. no¬vembra 1999. Kmalu vas bomo obvestili popošti. Z lepimi pozdravi!
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Kodeks etike
Olga NEZMAN

V UTRIPU številka 3 sem vas vse, ki delate v našem poklicu, povabila, da si ponovno preberetenačela, ki so zapisana v KODEKSU ETIKE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOVSLOVENIJE. Kodeks nas zavezuje, da upoštevamo vseh devet načel in se po njih ravnamo.Predstavila sem vam NAČELO I. V UTRIPU, ki ga danes berete, vam pišem o NAČELU II, III in IV.
Ne pišemvam samo zato, ker sem članica Zbor¬nice zdravstvene nege Slovenije in članicanjenega Razsodišča, temveč tudi zato, ker semena izmed 12.000 medicinskih sester inzdravstvenih tehnikov, pred katero so na po¬dročju zdravstvene nege delovale pionirkenašega poklica. Z visoko kvaliteto znanja in zdragoceno človečnostjo so gradile tradicijo inzgodovino našega poklica. Zdaj stopamo kotnjihove naslednice skozi široko odprta vrata vnovo stoletje, v katerega bi morale prenesti žepripravljeno vizijo prihodnjega razvojazdravstvene nege. Sledile nam bodo mladegeneracije, ki bodo nadaljevale tam, kjer bomome končale.Rekli boste, da je to preveč enostavno. Res bilahko bilo enostavno, predvsem pa dobro začloveka, če ne bi vmes kdo zaloputnil kakšnihvrat z iztegnjeno nogo in vso močjo. Žal naobeh straneh vrat pogosto stojijo naši vsakdan¬ji sodelavci. In tisto “enostavno” postane zelokonfliktno.Včem je vzrok za slabo osebnostno držo osebe,ki je celo naša sodelavka?Večji del odgovora najdemo v naslednjih trehnačelih:
NAČELO IIMedicinska sestra spoštuje pravico varovancado izbire in odločanja.
NAČELO IIIMedicinska sestra je dolžna varovati kot poklic¬no skrivnost podatke o zdravstvenem stanju

varovanca, o vzrokih, okoliščinah in posledi¬cah tega stanja.
NAČELO IVMedicinska sestra spoštuje dostojanstvo in za¬sebnost varovanca v vseh stanjih zdravja,bolezni in ob umiranju.V premislek, kako hude kršitve Kodeksa so bilestorjene, vam bom navedla nekaj primerov, kinastanejo v slučajnih dogodkih, na klepetu obkavici, v javnem prostoru, na hodnikuzdravstvene ustanove, za zaprtimi vrati ali celokar med vrati in ob postelji bolnika.V prvem primeru so bile že izrečene besede do¬volj, da se je kršilo NAČELO II. Citiram besede,ki jih je izrekla medicinska sestra: “Naredili bo¬mo tako, kot smo se mi odločili!” Seveda je mis¬lila pod “MI” sebe in zdravnika. Ali: “Pojejte!”Samo ta beseda je spremljala odložen krožnikjuhe na bolnikovo servirno mizico. Bolnikoveroke, ki bi morale opraviti vse ostalo, so se ved¬no bolj tresle in na koncu, še vedno ob polnemkrožniku, so nemočno omahnile na prsi, v ka¬terih se je nabiral jok nemoči...Takšna sestra Kodeksa sploh ne pozna ali pa jevpozabila na NAČELO II, v katerem je jasno za¬pisano, da mora medicinska sestra spoštovatipravice in odločitve varovanca. Kakšno revnoizbiro je imel varovanec v postelji, ali bo zaužilvsaj eno žlico juhe ali nobene in kolikšno je bi¬lo soodločanje varovanca o njegovi nadaljnjiusodi bolezni, zdravja in celo življenja?Takšne in podobne kršitve v vsakdanji zdrav¬stveni negi varovancev so vredne etične ob-10 mip Oktober '99



sodbe.Druga zgodba nastajav lokalu sredi Ljubljane, vkaterega sem stopila prvič in zadnjič. Moralasem poslušati živahen pogovor mlade družbe.Zelo hitro sem ugotovila, da je med njimi tudimedicinska sestra, ki je radovedni družbipripovedovala o zdravstvenih težavah mladebolnice in o opravljenih posegih.Globoko zamišljena sem zapuščala lokal. Vesdan so se mi vsiljevala vprašanja: ali je kdo tejmladi medicinski sestri pojasnil njene dolžnos¬ti, ali ve, da so zapisane v Kodeksu, ki bi moralkrasiti njen delovni prostor, ali ga sploh ima?Pol odgovora sem si izmislila. Kodeks ima,vsamo NAČELA III, v katerem je zapisano, damora medicinska sestra spoštovati poklicnoskrivnost, ni dobro prebrala in razumela. Obnjej je še nekdo, ki ni opravil dobro svoje naloge- pojasniti medicinski sestri mnogo njenihdolžnosti.

In tretja zgodba, ki bi bila vezana na NAČELOIV? Je ni! Kako naj medicinska sestra izvaja tonačelo, če pa niti pri sebi ni razvila pričako¬vanega dostojanstva, če svojih zasebnih stvarine zna postaviti na pravo mesto in vsemu do¬dati najboljše kvalitete.Drage bralke in bralci tega prispevka, še pose¬bej vsi tisti, ki ste odgovorni in upoštevate vsehdevet načel Kodeksa, upam, da boste vse tiste,ki so tega potrebni, takoj in stalno seznanjali zvsebino Kodeksa, zahtevali resen odnos donačel in vzpodbujali drug drugega k dosledne¬mu izvajanju vsega, kar je vKodeksu napisano.Vsaka beseda ima svojo vsebino, ki je nepre¬cenljive vrednosti. Z njo pridobivate lastnokvaliteto, ki vas bo zadovoljila in pripeljala doodličnih rezultatov dela. Najdragocenejše pabo, da boste ob zadovoljnem, mirnem in nas¬mejanem varovancu, v njegovih očeh inbesedah vedno najboljša medicinska sestra.

K V AIITFTI KOVINSKA GALANTERIJA
izdelujemo opremoza bolnice, ambulantein_kozmetične salone:pregledne mizerazličnih izvedb—vozičke za aparateservirne vozičkedvižne okrogle mize

Novak Apolonija s.p.OIC TrzinBrezovce 71236 TrzinTeI:+386 61 162 1263Fax: +386 61 162 1264

s[ojala za infuzijostopnice itd. vvovNk
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Ml MED SEBOJS sodelovanjemregijskih društevin strokovnih sekcij lahko ohranimonašo zgodovino tudi za prihodnost
Livio KOSINA

V skladišču Psihiatrične klinike se je "zamrežena" posteljasimbolično spremenila iz odpisanega kosa nepotrebneopreme v dragoceni eksponat muzeja zdravstvene nege;od leve Irena Keršič - Ramšak, Ladi Skerbinek, TilkaPovalej in Darinka Klemenc.

lil•tv*.

L jubljansko društvo medicinskih sester inzdravstvenih tehnikov zbira predmete, fo¬tografije in različno dokumentacijo,povezano z zgodovino zdravstvene nege vSloveniji. Pripravljajo prvi muzej zdravstvenenege v Sloveniji.Psihiatrična klinika v Ljubljani se je odločila, dasodeluje pri projektu ljubljanskega društva inpodari nekatere predmete za prihodnji muzejzdravstvene nege. Tako je septembra LadivSkerbinek, direktorica za zdravstveno negoPsihiatrične klinike, simbolično že izročila enood “zamreženih” postelj, ki so jih na Psihiatričnikliniki včasih uporabljali. Posteljo sta prevzeliDarinka Klemenc, predsednica ljubljanskegadruštva, in Irena Keršič - Ramšak, vodja projek¬ta Muzej zdravstvene nege.Tudi psihiatrična sekcija ob proslavljanju 30-letnice svojega delovanja išče na področju psi¬

hiatrične zdravstvene nege različne predmete,dokumentacijo in fotografije - letos bo izdalatudi monografijo. Predsednica Psihiatričnesekcije, Marija Mrak, je že obljubila sodelovan¬je pri opremljanju “psihiatrične sobe” vmuzeju.Strokovna sekcija bo zbrano gradivo posre¬dovala ljubljanskemu društvu, pomagala prioblikovanju spremljajočih besedil in sstrokovnim sodelovanjem. Tudi za prvi ek¬sponat - posteljo je finančno omogočila prevozin uredila vse potrebno za namestitev v pros¬tore ljubljanskega društva.Vsi, vključeni v projekt, so prepričani, da se bo¬do pobudi ljubljanskega društva pridružile tudidruge strokovne sekcije. Pozivamo pa tudi vseposameznike, da darujejomuzeju predmete, kiso se včasih uporabljali za nego bolnikov, inuniforme.Skupaj lahko storimo veliko več.
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ALIVEMO, DA “SE IMAMO”!
Petra KERSNIČTako pomenljiv naslov mi hodi po glavi žekar nekaj časa. Na začetku sem mislila innašla opravičilo zato, da mnogi ne mislijotako, v tisoč razlogih - od tega, da ni časa brati,pa vse do tega, da med nami morda tudi ni do¬volj volje in poguma za tako priznanje.Smo v času, ki je preplavljen z najrazličnejšimiinformacijami, prepleten z informacijskimi sis¬temi - skratka, vse skoraj brez izjeme, se sliši inzapiše. In ko se zapiše in sliši o moji poklicniskupini in njenih ljudeh, sem vedno znovavznemirjena - vesela, če je prispevek prepoz¬nan kot dober in hvale vreden, in zaskrbljena,če govori o naših napakah. Zagotovo so bile inbodo napake del vsakdana in največja umet¬nost je in bo, da se iz njih kaj naučimo ali pav de¬lovni sredini preverimo nekatere stvari -navodila, postopke in ponovimo protokol de¬lovnih zadolžitev.Tako razmišljujočo so se me dotaknili tudi zad¬nji dogodki v Novem mestu. Ne želim pole¬mizirati o vseh, v medijih prav in večkratnarobe povedanih in zapisanih dejstvih - želimse vrniti k naslovu - Ali vemo, da se imamo?Zagotovo je v takih dogodkih pomembnopritegniti oziroma obvestiti strokovni vrh intiste organizacijske oblike, ki smo jih postavilizato, da bi lahko zdravstveno nego in njenepoklicne skupine s časom prestavljali naprej.Pa to počnemo? Se čutimo del tega sistema invseh teh organizacij?Ni dolgo tega, ko sem v britanski reviji BritishJournal of Nursing prebrala uvodnik uredniceHelen Scot, ki ga je povzela iz poročila Om-vbudsmana za zdravstvo Anglije, Škotske inWelsa za čas od oktobra 1998 do marca 1999 inga naslovila - Profesionalni delavci v zdravstvuse morajo naučiti reči žal mi je - obžalujem.Iz poročila angleškega Ombudsmana jemogoče prebrati, da je zasut s pritožbami, kiizhajajo večinoma iz tradicionalne podobe o

negi bolnika - na primer zdravljenje preležanin,hranjenje, osebna higiena in podobno. Drugo,kar je pomembno opozorilo iz pritožb, je spoz¬nanje in občutenje svojcev, da so zaradi po¬manjkanja kadrov sami zadolženi za bolne svo¬jce. Zagotovo nastane večina težav takrat,kadar imajo svojci nerealistična pričakovanja ostopnji in tipu alivrsti zdravstvene nege, na dru¬gi strani pa tudi takrat, ko osebje napačno pred¬vidi, da svojci želijo pomagati, oni pa v resnicičutijo pritisk, da so dolžni to storiti. Leto zaletom Ombudsman ugotavlja, da je vsem pri¬tožbam o delu zdravstvenih delavcev skupenizvorv slabi komunikaciji, slabo vodenje doku¬mentacije in nenazadnje neustrezna obravna¬va prve pritožbe v zavodu.Arnold Simanovitz, predsednik organizacije“Boj za žrtve zdravstvenih napak” je dejal, da sostroški “klinične malomarnosti” okoli 2,8 bili¬jona funtov. Sam meni, da, ko gredo stvarinarobe, bolnikov primarno ne zanima denar.Kar si želijo, je seveda resnica, kjer je na mestutudi primerno opravičilo in spremembe v prak¬si, ki bodo preprečile trpljenje še ostalih. Ker panajvečkrat niso deležni primernega opravičila,ki bi izkazovalo spoštovanje invljudnost, se od¬ločajo za sodne obravnave.Bolniki in svojci so takrat, ko so deležni institu¬cionalnega varstva, zelo občutljiva in ranljivaskupina. Kar je za nas rutinsko in profesional¬no, tako rekoč vsakdanje, je za njih resno,pomembno in važno. Zato so še tako drobnenapake v njihovih očeh velike in imajo v živ¬ljenju posameznika velik pomen. Povedatimoramo tudi znati, da nismo nezmotljivi inobenem poskrbeti za to, da delamo v optimal¬nih pogojih in da bolniku nudimo najboljše.Iz vsega omenjenega izhaja, da je pomembnakomunikacija z bolniki, da tako njim kot svo¬jcem razložimo, kaj bomo počeli ali žepočnemo z njimi in kaj in kako bomo počeli za
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njih.Naj nam ne bo žal še tako “pikolovske” ra¬zlage - morda lahko tako preprečujemonapakeše pred nastankom. Ko se nezaželeni dogodek- napaka pripeti, jo moramo nemudomapopraviti - dopolniti prakso tam, kjer smonapravili napake. Predvsem pa se moramoznati na pravilen, spoštljiv in dostojanstvennačin (morda tudi s pomočjo pravila 5P)opravičiti bolniku oziroma svojcem. Toopravičilo naj ne bo pisni izdelek, temveč od¬krit pogovor udeleženih zdravstvenihdelavcev z bolnikom oziroma njegovimi svojci.Odgovornost za delo je jasno zapisana v55. členu Zakona o zdravstveni dejavnostiin pravi: “Zdravstveni delavec lahkosamostojno opravljavsako delo, za kateroima ustrezno izobrazbo in je zanj us¬posobljen ter ima na razpolago ustreznoopremo. Za svoje delo prevzema etično,strokovno inmaterialno odgovornost.”Vse povedano in povzeto en sam namen - nedajati receptov, kaj storiti, ko se napaka zgodi,

■

temveč pomagati pri prepoznavanju ali pamorda celo osveščanju, da bi in bomo o prob¬lemih razpravljali in jih reševali lažje skupaj indrugače, kakor sami. Pomembno je tudi spoz¬nanje, da bo stroka zdravstvene nege takohitreje pridobivala na ugledu ter da jo bomo sa¬mi, predvsempa, da jo bodo bolniki in sodelav¬ci znali postaviti na ustrezno mesto v sistemuvrednotenja prispevka v zdravstvenem izidu.Nenazadnje se vsakemu izmed nas lahkoprimeri nenamerna napaka - pomembnoje, da se takrat zavemo, da “se imamo” - daimamo Zvezo društev medicinskih sesterinzdravstvenih tehnikovSlovenije, regijs¬ka društva in strokovne sekcije z 72-letnotradicijo, od leta 1992 Zbornico zdrav¬stvene nege Slovenije in od leta 1994Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slo¬venije, ki smojihvseustanovili z usklajen¬imi cilji, z željo medsebojne moralne pod¬pore inda imamo tudipravno zaščito, čebijo potrebovali.

KSL d.o.o.KOVINOSERVIS

Proizvodni programOprema iz nerjavnih jekel:• oprema za laboratorije• oprema za operacijske dvorane• oprema za sterilizacije• oprema za kuhinje• oprema za prehrambeno industrijo• oprema za farmacevtsko in kemijsko industrijoK tej opremi sodijo: pregradne stene, materialnezapore, vrata za bolnišnice, vrata za prehrambenohištvo iz nerjavnepločevine, delovni pulti, koritd, vozički, stojala, mize,posode, rezervoarji, aparati za pranje in talkanjerokavic, ter druga oprema po želji kupca.
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VSI NAKOLOZAZDRAVOTELO

ENA 0 SREČI
V'Lojze potarna Branetu: “Zena mi je vse pobrala in odšla!”Brane Lojzetu: “Ti srečnež. Meni je tudi vse vzela in pobrala, pa še ostala!”

TIŠINA DRUGAČEFani na sindikalnem izletu Mariji: “Zakaj pa pošiljaš možu prazno razglednico!”“Imava tihi mesec ali sliko brez tona!”
AFORIZMIHumor je sol, s katero začinimo življenjsko enolončnico, da bi bila bolj užitna.Minulo delo se najbolj vidi na pogrebu!Mladost še ni opravičilo za neumnosti, starost pa ne priporočilo za modrost!Smeh je cepivo zoper človeško omejenost in nadutost. So pa tudi taki, ki jim to cepivo prav nične pomaga.
DARVINIZMIVsaka podobnostmed opico in ljudmi je zgolj slučajna - tako pravijo ljudje!Kaj bi si metali polena pod noge, končno smo le sorodniki!Pot od opice do človeka je neprimerno daljša, kot pot od človeka do opice!

ZA VAŠNASMEHSE TRUDIPETRA KERSNIČ
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NA POTI V EVROPOSLOVENIJAVEVROPSKIUNIJIII.
Petra KERSNIČMag. Alja Berglez v uvodu v knjigo Slovenija vEvropski unijipiše, da bodopogajanja za vstopv EUdolga in zahtevna, saj negre zapreprostestvari. Vladajepripravilaprogram,po kateremnaj bi bile do leta 2002 izpeljane vsepotrebnereforme ter bi se takopripravili na uveljavitevpravnega reda Evropske unije ter vzpostavilivse ustrezne institucijeza njegovo uveljavljan¬je. Vlada sepo njenih besedah zaveda, da vstopv Evropsko unijo zadevaprav vsakega držav¬ljana. Projekt vključevanjaje lahko uspešen le,da večina ljudi razume, za kajpri temgre.Vprašanje 21:BOMOOVSTOPU V EVROP¬SKO UNIJO ODLOČALI Z REFERENDU¬MOM?Slovenska vlada in parlament sta se zavezala,da bo pokončanih pogajanjih razpisan referen¬dum, na katerem se bomo slovenski državljaniodločali ali želimo, da Slovenija vstopi v Evrop¬sko unijo pod pogoji, ki bodo navedeni vpogodbi o pristopu. Slednjo bovlada podpisalale, če bo referendum uspel in bo torej več kotpolovica volilcev glasovala za vstop v Unijo.Nato bo pogodbo ratificiral še parlament.Vprašanje 29: KAJ PRI NAŠAAGENDA 2000?Agenda 2000 opredeljuje okvir perspektivrazvoja Evropske unije, njenega ustroja ter poli¬tik za prihodnje tisočletje, prinaša finančnipaket za obdobje od leta 2000 - 2006, rešuje patudi vprašanja širitve Unije.Vprašanje 36:KAKŠEN BO POLOŽAJDELAVCEV-ALI BODO SODELOVALI PRIODLOČANJU V PODJETJU?Zaradi vstopa v Evropsko unijo v R Sloveniji nebo potrebno vzpostavljati novega sistemasodelovanja delavcev pri upravljanju. To pravi¬co določa že Ustava RŠ v 75. členu v okviru ure¬janja gospodarskih in socialnih razmerij. Že v

letu 1993 so bile vzpostavljene tudi zakonskepodlage za sodelovanje delavcev pri upravljan¬ju s podjetjem s sprejetjem zakona o sodelovan¬ju delavcev pri upravljanju. V okviru Evropskeunije so bili nekateri standardi, ki v okvirusmernic zavezujejo države članice k zago¬tovitvi obveščanja in posvetovanja o odločitvidelodajalca z delavci oziroma njihovimi pred¬stavniki. V letu 1994 je bila sprejeta tudi smerni¬ca o ustanovitvi evropskega sveta delavcev aliuvedbi postopka obveščanja in posvetovanja zdelavci v podjetjih ali skupinah podjetij, kidelujejo v evropskem merilu.Vprašanje 38:ALI BO PRIŠLO DOVDORATUJIH DELAVCEV?Z vstopom R Slovenije v Evropsko unijo bomosprejeli tudi zakonodajo, ki velja znotrajEvropske unije oziromamed državami članica¬mi Evropske unije. Ena temeljnih pravic, ki vel¬jajo med članicami Evropske unije, je tudi prostpretok delovne sile, kar pomeni, da ima vsakdržavljan države članice Evropske unije - neglede na njegovo stalno prebivališče - pravico,da v drugi državi članici sprejme in opravlja de¬lo kot delojemalec v skladu z zakonskimi inpodzakonskimi predpisi, ki veljajo za zaposlo.-vanje državljanov te države.Vprašanje 43:Ml SE BO POLOŽAJ ŽENSK ZVSTOPOMV EVROPSKO UNIJO NASPLOHSPREMENIL?Slovenija bomorala pri prilagajanju državne za¬konodaje evropski upoštevati tudi direktive, kise nanašajo na enako obravnavo žensk inmoških. Načelo enake obravnave, ki pomeniprepoved vsake diskriminacije, je eno pomem¬bnih načel Evropske unije. V skladu s temnačelom in z vstopom v Evropsko unijo bomorala Slovenija pregledati in uskladiti svojozakonodajo predvsem na delovnem in social¬nem področju, na področju družinske politiketer na področju izboljšanja varnosti in zdravjana delovnih mestih za noseče delavke, zadelavke, ki so pred kratkim rodile in doječedelavke. Nadaljevanja sledi!
16 uwp Oktober '99



ZAPROSTORPOD SONCEMPSORIAZA ali LUSKAVICA
StankaPOLIŠAKPsoriaza ali luskavica je pogosta, dednopogojena, vnetna, kronična, nenalezljivaKOŽNA bolezen, ki ima zaradi dolgotraj¬nega in doživljenjskega zdravljenja z uporabobolj ali manj močnih krem in zdravil velikokratza posledico tudi druga obolenja (najpogostejepsoriatični artritis). Vidna zaznamovanostkožepa povzroča tudi PSIHO-ČUSTVENE stike inSOCIALNE probleme.Luskavica je bila, je in bo verjetno še kar nekajčasa ostala še vmarsičem skrivnostna bolezen.Res je, da veliko vemo o njej (koliko je razširje¬na med posameznimi ljudstvi, pomen dednos¬ti, natančno poznamo vse možne bolezenskeslike in poznamo tudi nova ali vsaj novejšazdravila), posebno bolniki jo poznamo kot ze¬lo neprijetno, nepredvidljivo, muhasto,bolečo, srbečo in obsežno značilno zaz¬namovanost in prizadetost kože, ki povzročahudo telesno neugodje in družabno zadrego.Samo zdravljenje pa je drago in doživljenjsko.Zaradi nje človek sicer ne umre, z njo pavsi, kaj¬ti za to bolezen še ni zdravila. Bolezen je znanaže od starega veka, a šele od 19. stoletja naprejso jo jasno ločili od drugih kožnih bolezni. Prejje bila označena kot gobavost, nečistost in pso¬riatični bolniki so bili izključeni iz družbe. Zatoše zdaj pogosto opažamo, da se bolniki kar sa¬mi izoliramo in izključimo iz družbe. Karnekako nas je “sram” priznati svojo bolezen, neznamo ali ne zmoremo je sprejeti. Po poklicusem medicinska sestra in z luskavico živim ževeč kot 25 let in vam to lahko povem iz lastnihizkušenj. Kljub temu, da je bolezen zelo pogos-ta, 1 % - 2 % ali 32.000 do 35.000 ljudi v Sloveniji- oziroma jo po številu lahko primerjamo s slad¬korno boleznijo, nimamo dispanzersko ure¬jene službe za zdravljenje psoriatikov. Mislim,da bi v bližnji prihodnosti morali razmišljati tu¬di o tej možnosti, saj je izbruh bolezni najboljpogost med 15.-40. letom starosti. Torej med
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najbolj delovno aktivno populacijo, in da soizbruhi bolezni 2 do 3-krat letno in v težjih ob¬likah zdravljenja poteka v bolnišnici tudi po 3mesece.Z zadovoljstvom pa lahko povemo, da smo vSloveniji ustanovili DRUŠTVO PSORIATIKOV,ki deluje že 20 let. Prav v letošnjem letu smo19-1.1999 praznovali pomembno obletnico injubilej. Slovesna proslava ob 20.-letnici delo¬vanja DPS je bila v Atomskih toplicah vPodčetrtku v dneh od 14. - 16.1.1999. S pono¬som in spoštovanjemsmo se spomnili začetkovnaše poti oziroma pomembnosti ustanovitveDPS kot humanitarne organizacije za pomočbolnikom z luskavico. Nimamo zdravila za tobolezen - so pa pripomočki innačini, s katerimisi lahko lajšamobolezenske znake in samo živl¬jenje z njo. Na začetku smo bolniki imeli cilj in
fi um/p 17
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potrebo, da se združimo, si pomagamo, izmenjujemo izkušnje,ter željo, priti iz anonimnosti, opozoriti nase in povedati, skakšnimi težavami in ovirami se srečujemo v vsakdanjem živl¬jenju. Odločili smo se tudi za svoje glasilo: ZA PROSTOR PODSONCEM, ki izhaja 1-krat letno, še sedaj, in nas seznanja o našibolezni, o najnovejših zdravilih in nam daje napotke za življen¬je. Od začetka pa do zdaj se je v okviru društva ustanovilo že 8regijskih podružnic (Celje, Ljubljana, Maribor, Pomurje, Pri¬morska, Notranjska, Gorenjska in Zasavje).Na proslavi je bilo iz besed povabljenih gostov, zdravnikov instrokovnjakov z vseh področij naše družbe čutiti, da je luskavi¬ca še vedno premalo poznana bolezen. Zato smo se ob tej oblet¬nici obvezali, da bomo več storili tudi na tem področju.Sporočamo vam, da je v letošnjem, našem jubilejnem letuDRUŠTVA PSORIATIKOV SLOVENIJE, društvo pripravilo in iz¬dalo: jubilejno številko glasila ZA PROSTOR POD SONCEM,zbirko pesmi, ki so jih napisali bolniki psoriatiki (iz pesmi je čuti¬ti obup, strah, nemoč, pa tudi pogum, upanje in voljo do življen¬ja), posneta je videokaseta o psoriazi, izšla je predstavitvena kn¬jižica o delovanju društva in podružnic, s pomočjo firme Scher-ing - Plough je bila izdana brošurica o luskavici za splošno infor¬macijo ter KNJIGAo sami bolezni PSORIAZI, katere glavni avtorje naš predsednik DPS - prim dr. JOŽE ARZENŠEK. Knjiga jenapisana strokovno in razumljivo za vse ljudi in bo zelo poma¬gala samim bolnikom, bo pa tudi nadvse koristen učni pripo¬moček. Knjigo je mogoče tudi kupiti in sicer:- na sedežu RK SLOVENIJE - Mirje 19, LJUBLJANA,- v založbi GRAFIKA GRACER - Lava 7/b, CELJE,- na vseh sedežih regijskih podružnic v Sloveniji.Bolniki, ki so včlanjeni v društvo DPS, bodo knjigo lahko kupilipo simbolični ceni. Za vse ostale pa je cena enaka in sicer 3.000SIT.Za tako uspešno delo društva ima vsekakor največ zaslug našpredsednik DPS prim. dr. JOŽE ARZENŠEK, ki ima neverjetnomoč, znanje in voljo, da tako nesebično in požrtvovalno voditako veliko in za nas bolnike psoriatike nepogrešljivo društvo.Ne samo, da kot priznan specialist dermatolog dobro poznakožo bolnika, on pozna tudi dušo bolnika psoriatika in verjetnoje prav tu ključ njegovega velikega uspeha. Rada bi se mu vimenu vseh članov društva psoriatikov Slovenije, in v imenuvseh do sedaj še anonimnih bolnikov psoriatikov zahvalila zaves njegov trud, delo in voljo, da nas želi, hoče in zmore voditi innam pomagati na takšen način. Hvala, gospod primarij dr. JožeArzenšek.

Jaz, človekz luskavicoDa, prav takšna sem kot Ti,čeprav se Tebi to ne zdi,a človek sem kakor Ti,le telopokritojez luskami.Moja koža nigladka in lepa,moja kožaje rdeča in boleča,pokritajez luskami,karpa vse tudi boli.Moji sklepi so žeprizadeti,moji lasje so že speti,tudi nohti odstopajo mi,pa to me najbolj ne skrbi.Tvoj čudenpogledpa boli in skeli,kaj res ne razumeš Ti,daprav takšna sem kot Ti,le telopokntojez luskami.Zakajzavijašzočmi,zakajodmikašse mi?Saj to nalezljivo ni,čeprav videti res lepo ni!Rada bi zdrava bila,rada med ljudi bišla,kopa mnogokrat izločena sem,zato kerdrugačna sem.Zakajpotrese te,ko vidišmoje roke,zakaj razprešoči,ko vidišmoje telopokntoz luskami?Vmeni trga se nemi krik,zastaja mi dih,solze silijo mi v oči,srcepa mikwavi.Le v dništvu dobropočutim se,takratsebe ne sramujem se,tam vsi smo si enaki,čeprav ne želimo biti taki.Prosim in kličem napomoč!OBog, daj mi moč!Daj, daponovno bi zaživela,da spet bi sebe rada imela!Kako rada zdrava bi bila,neda bi do vratupoleti zapeta bila!Kako zelo si želim,da te luskavice seznebim!Kerpa vem, da to možno ni,prosim, razumi tudi Ti,daprav takšna sem kot Ti,le telopokntojez luskami! Sonja
18 UTZ.1P Oktober '99



UDELEŽILI SMO SE
EUROPEAN NURSING ŠTUDENT GROUP

"VICN in ENSG za študente zdravstvene nege(London, 22.06.-01.07.1999)
Patricija KOBILŠEK

Tradftionafmenu availableuntif 9pm

selection ofCASK ALEŠ

torek, 22. junija, se je pet članov Sekciještudentov zdravstvene nege SlovenijeiS odpravilo v prestolnicoVelike Britanije naletno srečanje s predstavniki študentovzdravstvene nege Evrope - ENSG in na konfe¬renco inpraznovanje 100-letnicemednarodne¬ga združenja medicinskih sester - ICN.Po mirnem pristanku na londonskem letališčusmo se odpravili vhotel - KentHall hotel (30 kmiz Londona). Žal smo bili razočaraninad lokaci¬jo samega hotela innjihovo ponudbo. Zato smose odločili, da si poiščemo nov “dom”. Na voljopa smo imeli tudi nekaj dni, da smo si lahkoogledali znamenitosti tega mesta.V soboto se je za nas začel dvodnevni sestanekENSG, ki so ga organizirali angleški študentjezdravstvene nege. Srečanja so se udeležilipredstavniki Irske, Francije, Nemčije,Norveške, Velike Britanije ter Slovenije. Sledilje pregled dnevnega reda in zapisnika s prvegasestanka, ki smo ga prejšnje leto organizirali v

Sloveniji. Pričeli smo s kratko predstavitvijovsake organizacije (predstaviti projekte, težave...). Nadaljevali smo z naslednjo točko dnevne¬ga reda in odprla se je razprava. Večina smoprišli do zaključka, da je potrebno pridobitičimveč evropskih držav, ki bodo članice ENSG-ja (za zdaj še brezplačno članstvo) in bodoimele pravico do glasovanja pri pomembnihodločitvah in ki bodo pomagale pri sestaviraznih aktov, potrebnih za delovanje vsake or¬ganizacije. Na koncu smo volili državo, ki boopravljala funkcijo predsednika naslednje leto.In za vodilno funkcijo je bila izvoljena Sloveni¬ja. Zato si prizadevamo, da bomo v tem man¬datnem času dosegli čimveč ciljev, ki smo si jihzadali.Po končanem sestanku smo okusili še nočnoživljenje v enem izmed značilnih londonskihpub-ov.Naslednji dan nas je čakal še en naporendelavnik, saj je ICNmed drugim organiziral tu-mip 19



UDELEŽILI SMO SE
di program za študente. Predavanja se jeudeležilo približno 300 študentov izvsehdežel,najbolj množični pa so bili Francozi, saj jih je bi¬lo kar 100. V uvodnem govoru nas je pozdravilLiam Wiliams, predsednik študentovzdravstvene nege Velike Britanije. Vdopoldanskemčasu so se zvrstila predavanja, vpopoldanskem delu pa tri predstavitve delo¬vanja študentskih organizacij zdravstvenenege.Med njimi je bila tudi Slovenija, in imeli smomožnost predstaviti našo “majhno” deželo terdelovanje naše organizacije, o kateri sem govo¬rila jaz. Predvsem smo želeli prikazati načinnašega delovanja, naše projekte,...Veliko študentov je bilo navdušenih nad našimiprojekti. Predvsem so se zanimali za mednaro¬dne izmenjave, presenečeni pa so bili tudi nadsamo organizacijo in izvedbo projekta.Zvečer je v dvorani Princa Alberta potekalaslavnostna otvoritev konference. Po uvodnih

govorih predsednice ICN, Kirsten Stallknechtin Christen Watson, predsednice Royall Col-lege ofNursing, je stekel zanimiv in pester pro¬gram. Med drugim smo videli tudi predstavitevvseh članic ICN-a. Slovesnost so zaključili mla¬di imitatorji legendarnih angleških Beatlov, kiso s svojimi ritmi privzdignili vse udeleženceslovesnosti. Vendar se za nas, študente, večer šeni končal, sledil je tako imenovani študentskižur, kjer si se lahko zabaval do jutranjih ur.V naslednjih dneh smo se udeleževali različnihpredavanj, delavnic, ogledov bolnišnic, pa tuditurističnih ogledov ni manjkalo.V četrtek se je v Westministrski opatiji sloves¬nost zaključila s slovesno mašo.In prišel je že komaj pričakovani dan, ko smo seveselili, da bomo kmalu videli našo Slovenijo.Na koncu bi se radi še zahvalili vsem tistim, ki sonas finančno podprli: naš sponzor 3M, P&G inDMSZT Ljubljana.
SPECIALNA POKLICNA OBLAČILA ZA DELO V ZDRAVSTVU SPECIALNA POKLIO<Zo-J*o0.<z-J<oLUCL<nDČ</)
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SPECIALNA POKLICNA OBLAČILAZA DELO V ZDRAVSTVU
Kolekcija poklicnih oblačil zajema vse poklice v zdravstvuOdlikuje se:• v izbranih,kakovostnih materialih,• v enostavnem vzdrževanju,• v pestri izbiri barvin barvnih kombinacij...
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zagotovljeno zadovoljstvo
PREVENT d.d.-PC MISLINJA, Gozdarska c. 38, SI-2382 MislinjaTel.: 0602 570 800, Fax:0602 570 810,E-mail:prevent.mislinja@prevent.si
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ZBORNICAZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE -
VZVEZA DRUŠTEVMEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

2. kongres zdravstvene negeZDRAVSTVENA NEGAZA 21. STOLETJE

Portorož, 17. -19. november 1999Kongresni center Emona Bernardinmtp 21



2. KONGRES ZDRAVSTVENE NEGEtuj KL- »■ i ihhm1. m T- rrrvj tv nw* sgr-J*rnfgr.»r,*rrr ■ -v • **o:", -

10 .00 - 10.20
ZDRAVSTVENI NEGI NA KLINIKI ZA PLJUČNEBOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIKŠpela Mihelič HofingerKAKOVOST KOMUNICIRANJAVZDRAVSTVENINEGI

PROGRAMSreda, 17.11.1999DVORANA EMERALD08.00- 10.30 Prijava in registracija udeležencev10.30 -11.00 Svečana otvoritev kongresa11.00 -12.00 Judith A. Oulton - International Council of NursesNURSING TOWARDS 21 st CENTURY12.00- 13.00 RandyA. Mortensen - Danish InstituteforHealthand Nursing ResearchTELENURSEANDTHEI.C.N.P.13.00- 13.30 Razprava13.30- 15.00 Odmor za kosilo15.00- 15.30 Darja CibicZDRAVSTVENA NEGA 21. STOLETJA, VPETA VEVROPSKE INTEGRACIJE15.30 -16.00 Šlajmer Japelj Majda, Darja CibicOD PRVE DO DRUGE KONFERENCEEVROPSKEGAURADA SVETOVNEZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE16.00- 16.30 Razprava16.30- 17.00 Odmor17.00- 17.30 dr. Majda PahorUNIVERZITETNO IZOBRAŽEVANJE MEDICIN¬SKIH SESTER17.30- 18.00 Ladi ŠkerbinekPOKLICNA IDENTITETA SLOVENSKIH MEDI¬CINSKIH SESTER18.00- 18.10 RazpravaPREDAVANJATUJIH PREDAVATELJIC BODOSIMULTANO PREVAJANA!19.30 OTVORITEV RAZSTAVE POSTERJEVČetrtek, 18.11.1999DVORANA EMERALD09.00- 09.20 Martina BizjakPOT DO SISTEMA KAKOVOSTI V ZDRAVSTVENINEGI09.20-09.40 Marija MrakODNOS KOTKAKOVOST IN PREDNOSTV PRO¬CESU RAZVOJA ZDRAVSTVENE NEGE09.40-10.00 Saša KadivecZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V

10.20- 10.30 Razprava10.30- 11.00 Odmor11.00- 11.20 Darinka KlemencIZBOLJŠANJE KAKOVOSTI IN MERJENJEZADOVOLJSTVA KOT ELEMENTA KAKOVOSTIPRI ORGANIZACIJI AMBULANTNE OBRAVNAVEBOLNIKA/VAROVANCA NA POLIKLINIKI V KLI¬NIČNEM CENTRU V LJUBLJANI11.20 -11.40 Oti Mertelj, Zdenka Kramar, Helena DolžanTERAPEVTSKI RAZGOVOR O VODENJU PO-OPERATIVNE BOLEČINE - SESTAVNI DELSTANDARIZIRANEGANAČRTAZDRAVSTVENENEGE ZA PRIPRAVO BOLNIKA NA OPERATIVNIPOSEG11.40- 12.00 Cecilija PetekLAJŠANJE AKUTNE POOPERATIVNEBOLEČINE - PRISPEVEK ANESTEZIJSKE MEDI¬CINSKE SESTRE H KAKOVOSTNEJŠI OBRAV¬NAVI OPERIRANIH BOLNIKOV12.00- 12.20 Vlasta MlekužSPECIFIČNI ELEMENTI KAKOVOSTIZDRAVSTVENE NEGE STAROSTNIKA12.20- 12.30 Razprava12.30- 14.00 Odmorzakosilo14.00.14.20 PeterPožunSTRATEŠKI MANAGEMENT VZDRAVSTVENINEGI14.20-14.40 Polona ZupančičMANAGEMENT DEJAVNIKOV TVEGANJA VBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI NEGI14.40- 15.00 Marina BrumenVODENJE IN MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VI¬ROV VZDRAVSTVENI NEGI15.00- 15.20 Helena Kristina PericDOKUMENTIRANJE IN ANALIZA INCIDENTOVNA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE KOT DE-JAVNIKZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTIZDRAVSTVENE NEGE15.20- 15.30 Razprava15.30- 16.00 Odmor
22 UTRIP Oktober '99



16.00-16.20 Andreja PeterneljIDEJNI PROJEKT NEGOVALNEGAODDELKA VBOLNIŠNICI GOLNIK
11.40-12.00 Majda BrumecFILOZOFIJA HOSPICA IN ZDRAVSTVENA NEGAV DOMU ZA STARE LJUDI16.20- 16.40 Alenka SlakPREPREČEVANJE DEJAVNIKOV TVEGANJA VPROCESU OPERACIJSKE ZDRAVSTVENENEGE 11 RISK MANAGEMENT" V OPERACIJSKIZDRAVSTVENI NEGI16.40-17.00 NevaGavrilovSVETOVALNA SLUŽBAZDRAVSTVENE NEGEZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI17.00 -17.20 Alenka Krist, Bara PavčičTrškanUVAJANJE KATEGORIZIRANJA BOLNIKOV POSTOPNJAH ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENENEGEVBOLNIŠNICI17.20- 17.30 RazpravaČetrtek, 18.11.1999DVORANA MEDITERANA09.00- 9.20 Ljudmila KolencZDRAVSTVENA INFORMATIKA KOT ELEMENTPROFESIJE ZDRAVSTVENE NEGE09.20 - 9.40 Ana Habjanič, Peter KokolRAČUNALNIŠKO PODPRTO IZOBRAŽEVANJEPROCESAZDRAVSTVENE NEGE09.40 -10.00 Majda Mori - Lukančič, Ivan Tovornik, Karolina Gril-Dolenc, Renata SomunREGISTER DIABETIKOV - PROGRAM ZA BOL¬NIKE S SLADKORNO BOLEZNIJO V ELEKTRON¬SKI OBLIKI10.00- 10.20 Ljuba LednikDOKUMENTACIJA ZDRAVSTVENE NEGE VPRAKSI VSPLOŠNI BOLNIŠNICI MARIBOR10.20- 10.30 Razprava10.30-11.00 Odmor11.00- 11.20 Manja PasekMEDICINSKA SESTRA KOT ENAKOPRAVNAUDELEŽENKA DISPANZERSKEGADELAVZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK, OTROK INMLADINE11.20- 11.40 Tadeja BizjakVLOGA MEDICINSKE SESTRE V CENTRU ZAPREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVIS¬NOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

12.00- 12.20 Andrej StarcZAKONODAJAVZDRAVSTVENI NEGI12.20 -12.30 Razprava12.30- 14.00 Odmorzakosilo14.00 -14.20 Tanja Goričan, Rosita Makovec, Irena KlopčičPROMOCIJA ZDRAVJA VZOBOZDRAVSTVENIDEJAVNOSTI14.20- 14.40 Marija MikličZDRAVJE IN KAKOVOSTŽIVLJENJAOB ZDRAVIPREHRANI14.40- 15.00 Zorica KardošPOUKOŽIVLJANJA LAIKOV - POGOJ ZA VEČJEPREŽIVETJE15.00 -15.20 Branislava Belovič, Zdenka Vrban, Anica Benkovič,Milan VincentičPREVENTIVA IN AVTOTERAPIJA S POMOČJOPOEZIJE-PRIKAZ PRIMERA15.20- 15.40 MatejaTomažin ŠporarPOSTERJI KOT POMOČ PRI ZDRAVSTVENO-VZGOJNEM DELU SLADKORNIH BOLNIKOV15.40- 15.50 RazpravaČetrtek, 18.11.1999DVORANA ADRIA09.00- 09.20 JanaŠmitekHIERARHIJAZNANJAVZDRAVSTVENI NEGI09.20- 09.40 Dubravka SancinPROBLEMSKO ZASNOVAN ŠTUDIJZDRAVSTVENE NEGE NA VISOKIZDRAVSTVENI ŠOLI V MARIBORU09.40- 10.00 mag, Majda PajnkiharIZBIRA PRIMERNE TEORIJEZA PRAKSOZDRAVSTVENE NEGE10.00- 10.20 Jožica PajkTEORIJA HILDEGARD E. PEPLAU IN NJENMODEL10.20- 10.30 Razprava10.30- 11.00 Odmor11.00 -11.20 mag. Majda Pajnkihar, Jadranka StričevičAPLIKACIJATEORIJE CALISTE ROYVZDRAVSTVENO NEGO OTROKAOktober '99 ump 23



9.40-10.00
11.20- 11.40 Kristina Kovač, Marjeta Berkopec, SonjaZagarŠušteršičAPLIKACIJA NEGOVALNIH TEORIJ V OPERA¬TIVNI DEJAVNOSTI V SPLOŠNI BOLNIŠNICINOVO MESTO11.40- 12.00 Tatjana GečPRIPRAVA IN VERIFIKACIJA NOVIH NEGOVAL¬NIH DIAGNOZ V PATRONAŽNEM VARSTVU12.00- 12.20 Inge MesarečUVEDBA PROCESAZDRAVSTVENE NEGE INMULTIDISCIPLINARNEGA TIMA V RIBIŠKI HIŠI,ZAVOD ZA DUŠEVNO IN ŽIVČNO BOLNE HRAS¬TOVEC TRATE12.20- 12.40 Martina VovkUVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGENAPOLINTENZIVNEM ODDELKU VZDŽBHRASTOVEC-TRATE12.40- 13.00 Nada BitencUVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ZMETODO AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA NAGINEKOLOŠKI KLINIKI V LJUBLJANI13.00- 13.10 Razprava13.00- 14.40 Odmor za kosilo14.40- 15.00 Nataša UrankerTRPINČEN OTROKVZDRAVSTVENINEGI15.20- 15.40 Danica ŽeleznikKOMUNIKACIJA MEDICINSKE SESTREZ BREZ¬DOMCEM15.40- 16.00 DarjaArharVLOGA PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTREPRI VZGOJI O VARNOSTI S POMOČJO KON¬TROLNEGA SEZNAMA 11 POGLEJ IN PREVERI"16.00 -16.20 Mirjana Čalič, E. Jovanovič, A. KandusŽIVETI S PRESAJENO LEDVICO - EDUKACIJAVAROVANCEV PO TRANSPLANTACIJILEDVICE16.20 -16.40 Polona Travnikar, Ana Hostnik, Slavica TomovičZDRAVSTVENA NEGA OTROK NA HEMODIALIZI16.40- 16.50 RazpravaČetrtek, 18.11.1999DV9RANA PHAROS09.00- 09.20 Mojca DolinšekPREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB INHIGIENSKI STANDARDI09.20 - 09.40 Zdenka Kramar, Mojca Mezeg, Miran RemsSPREMLJANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB KOT

KRITERIJ ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI VZDRAVSTVENI NEGIMatjaž PrešerenPROGRAM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTISTERILIZACIJSKEGA PROCESA-VERIGAPOPOLNE ZANESLJIVOSTI10.00- 10.20 Eva Vertstovšek,DEKONTAMINACIJA, ČIŠČENJE IN STERI¬LIZACIJA INŠTUMENTOV IN PRIPOMOČKOVOBUPOŠTEVANJU DEJAVNI KOV TVEGANJA10.20- 10.30 Razprava10.30-11.00 Odmor11.00 -11.20 Ljubica Šavnik, Mojca DolinšekČIŠČENJE HIGIENSKO VISOKO ZAHTEVNIHPODROČIJ V BOLNIŠNICI11.20 -11.40 Milena Skubic, Vesna JurkošekRAZKUŽEVANJE OPERACIJSKIH PROSTOROVVSLOVENSKIH BOLNIŠNICAH11.40- 12.00 Blanka AndrenšekKLINIČNA IN STROŠKOVNA EVALUACIJAUPORABE HIDROKOLOIDNE OBLOGE PRIZDRAVSTVENI NEGI GOLENJE RAZJEDE12.00- 12.20 Greta ZverZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA KIRURŠKERANE12.20-12.40 Matjaž PrešerenMEDICINSKA LEPILA IN REAKCIJA NA KOŽI12.40- 12.50 Razprava12.50-14.20 Odmorzakosilo14.20 -14.40 Irena Buček Hajdarevič, Zorica KardošPREPREČEVANJE DEJAVNIKOVTVEGANJAPRED OPERATIVNIM POSEGOM IN PO NJEM14.40- 15.00 Jelka MlakarPREPREČEVANJE DEJAVNIKOVTVEGANJA VZDRAVSTVENI NEGI KIRURŠKEGA BOLNIKA15.00- 15.20 Jože LavrinecPREHRANSKA VZGOJA ODRASLEGA NEFRO-LOŠKEGA BOLNIKA15.20- 15.40 Ruža Pandel MikušSOCIOPATOLOGIJE SODOBNOSTI: MOTNJEHRANJENJA IN VLOGA ZDRAVSTVENE NEGE15.40- 16.00 Jožica Peterka NovakOTROK Z BOLEZNIJO ANOREXIA NERVOSA VZDRAVSTVENI NEGI16.00- 16.10 Razprava20.00 Skupna večerja za udeležence kongresa
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Petek 19.11.1999DVORANA ENIERALD09.00 ■ 09.20 Mojca Dolinšek, Jožica MastnakRAZISKAVA STRESA PRI MEDICINSKIH SES¬TRAH IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKIH NA OD¬DELKIH INTENZIVNE NEGE IN INTENZIVNETERAPIJE09.20- 09.40 dr.sc. Silvestra HoyerRAZULTATI DVELETNEGA ZDRAVSTVENOVZ-GOJNEGAPROGRAMAZA POSPEŠEVANJEDOJENJA09.40-10.00 Irma UrhVPLIV PSIHOSOCIALNIH IN EKONOMSKIH DE¬JAVNIKOV NA KAJENJEV NOSEČNOSTI10.00-10.20 Andreja KvasDEJAVNIKI TVEGANJA PRI BOLNIKIH ZISHE-MIČNO BOLEZNIJO SRCA10.20- 10.40 Kristina PalčnikUSTVARJALNI ODNOS MED UČITELJEM - MEN¬TORJEM IN MLADIM RAZISKOVALCEM

Organizacijski odbor:Petra Kersnič- predsednicaLucija Mesarič Matič,Mateja Stare, mag.Livio Kosina,Peter Požun.

10.40- 10.50 Razprava10.50-11.20 Odmor11.20 -11.40 Milica Maslo, Silvestra Hoyer, Alenka Krist, VericaTurk, Irena VeluščekPOSNETEK RAZMER ZA IZVAJANJEZDRAVSTVENE VZGOJE VSISTEMUZDRAVSTVENEGA VARSTVA V SLOVENIJIVLETU 1999-OSNOVEZA OBLIKOVANJESTAN-DARDOVZDRAVSTVENE VZGOJE11.40- 12.00 Kavšek MartaSODELOVANJE MEDICINSKE SESTRE S SVOJ¬CI DEMENTNIH STAROSTNIKOV PRIZDRAVSTVENI NEGI12.00-12.20 MiraStraunikDOŽIVLJANJE IN POČUTJE BOLNIKOV POOPEKLINSKI POŠKODBI12.20-12.40 Aleksandra NakaDELOVNE OBREMENITVE MEDICINSKIH SES¬TER NA INTENZIVNI TERAPIJI12.40- 12.50 Razprava12.50 -13.30 Zaključek kongresa

Programski odbor:Mag. Bojana Filej - predsednicaVeronika Pretnar Kunstek,Marinka Zaletel.
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SPLOŠNE INFORMACIJE
KOTIZACIJA z DDV za udeležbo na kongresu znaša: zgodnja kotizacija: do 30.9.1999 - 35.000 sit, pozna kotizacija: po30.9.1999 - 45.000 sit, upokojenci in študenti -10.000 sit in enodnevna kotizacija -15.000 sit. Kotizacija z DDV za ak¬tivne udeležence: avtor in prvi soavtor referata ali posterja -17.500 sit. Če se kongresa po prijavi ne boste mogliudeležiti, je dobrodošel nadomestni udeleženec, ki mora predložiti pisno pooblastilo registriranega udeleženca. Zapisne odpovedi z datumom do 10.11.1999 bomo povrnili 75 % vplačane kotizacije, po tem datumu odpovedi ne bomoveč upoštevali.Kotizacija zagotavlja udeležbo na predavanjih in razstavi posterjev, promocijsko gradivo, Zbornik predavanj, osvežitvemed odmori in skupno večerjo.
Znesek kotizacije nakažite za vsakega udeleženca posebej na ŽR ZDMSZTšt. 50101 - 678 - 48641 - sklic na številko 00120 01 z oznako KONGRES in pripis imena in priimka udeleženca.
REGISTRACIJA bo v preddverju kongresnega centra Grand hotela Emona dne 16.11.1999 v času od 16.00 -18.00 ureter 17. in 18.11.1999 med 8.00 -12.00 uro.

odrežite in odpošljite v hotel
REZERVACIJA ZA HOTELSKO NAMESTITEVv času 2. kongresa zdravstvene nege v Portorožu od 17. -19.11.1999

Podjetje,zavod:_
Naslov: _
Ime inpriimek:_Tel/faks:
Datumprihoda:_ Datum odhoda:: _
Številka kreditne kartice:

Naslov: Hoteli Bernardin, Obala 2,6320 Portorož faks: 066 746410; - E mail: hoteli.bernardin @ siol.net
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PRIJAVNICA ZA 2. KONGRES ZDRAVSTVENE NEGE V PORTOROŽUv dneh od 17. do 19.11.1999 z naslovom “ Zdravstvena nega za 21. stoletje”Zavod (podjetje)
Poštna številka in kraj
Ulica in hišna številka
Zavezanec za DDV DA NE (obkrožite) - Davčna številkaTelefon_ Kontaktna oseba

Prijavnico pošljite na naslov organizatorja:Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov SlovenijeVidovdanska9,1000 Ljubljana; E-mail: zveza.med.sester.@siol.net
Prijavljamo naslednje udeleženke/ce:IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO

Kotizacijo z DDV vvišini_tolarjevsmo nakazali:□ Na žiro račun št. 50101-678-48641 sklic na številko 0012001nakazilo izvedenodne_□ Zgotovino na dan seminarja
□ S čekom na dan seminarjaDatumprijave_ Žig ustanove: Podpis odgovorne osebe:
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a i\| if F TAft Im Im L I ftSPOLNO NASILJE IN NADLEGOVANJEMEDICINSKIH SESTER NA DELOVNEM MESTU
Spoštovana kolegica, kolega, medicinska sestra, zdravstveni tehnik!
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki se na svojih delovnihmestih srečujemo tudi z nasiljem inspolnim nadlegovanjem.Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana bo z Vašo cenjeno pomočjoskušalo ugotoviti prisotnost nasilja in spolnega nadlegovanja medicinskih sester v slovenskemprostoru. Z izborom te teme želimo vzpodbuditi kolegice in kolege, da o vprašanju, ki je pri nas ševedno tabu, spregovorijo tudi javno.Prepričani smo, da imate tudi Vi izkušnje, ki bodo pomagale osvetliti obravnavano področje. Za¬toVas vljudno prosimo, da izpolnite priloženi vprašalnik in ga čimprej pošljete na naslov: Društvomedicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Zaloška 7,1000 Ljubljana. Anketa je ano¬nimna.Rezultate raziskave bomopredstavili na strokovnem srečanju Društva 4. decembra letos. Povabilibomo tudi druge strokovnjake, ki se posebej ukvarjajo z obravnavanimi temami. Avtorici projek¬ta (Darinka Klemenc, VMS in Irena Planinšek, VMS) bova rezultate ankete uporabili za najinidiplomski nalogi na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani; skupaj z mentorico dr. Majdo Pahor, dipl.soc., se bomo vključili vmednarodno raziskavo, ki poteka vveč evropskih državah.
VPRAŠALNIK1. Delovno mesto (označite ali dopišite - možnih več odgovorov)Bolnišnica ambulanta□ Oddelek □ splošna ambulanta□ diagnostična enota □ specialistična ambul.□ drugo. □ bolnikov dom (patron.)□ drugo.

druga ustanova□ dom starejših občanov□ posebni zavod□ zasebna ustanova□ šola□ drugo.
2. Področje dela (označite ali dopišite)□ interna □ kirurgija □ psihiatrija □ ginekol. □ urgenca □ drugo....
3. Delovni čas (označite - možnih več odgovorov)□ dopoldne □ popoldne □ dopoldne/popoldne □ 3 turnusi □ dežurstvo
4. Ste bili na vašem delovnem mestu kadarkoli do sedaj priča NASILJU nad medicinskimi sestrami ?(označite)□ da □ ne
5. Nasilje je bilo po vašem mnenju (označite - možnih več odgovorov)□ psihično □ fizično □ verbalno □ spolno □ ekonomskoOpomba: pod "ekonomskim nasiljem" razumemo materialno/finančno izkoriščanje (npr.: vsakodnevno kuhanje kave za sodelavko/ca, kijo sam/a kupiš).28 UWP Oktober '99



6. Oseba, ki je izvajala nasilje, je bila (označite in/ali dopišite - možnih več odgovorov)□ istegaspola □ nadrejena □ na enakem položaju□ nasprotnega spola □ podrejena □.
7. Kdaj se je nasilje največkrat zgodilo? (označite- možnih več odgovorov)zjutraj dopoldne popoldne zvečer ponočidelavnik □ □ □ □ □nedelja/praznik □ □ □ □ □
8. Kolikokrat se je nasilje zgodilo? (označite)□ do 3-krat □ od3do 10-krat □ nad 10-krat
9. Kje se je nasilje zgodilo? (označite in/ali dopišite)□ bolniška soba □ hodnik □ ordinacija □ dežurna soba □ drugje.
10. Prosimo, če tip nasilja nad medicinskimi sestrami označite v spodnji razpredelnici (prirejeno po Buss,1961 in Farrell, 1997); (možnih več kombinacij)
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11. Ste bili kadarkoli do sedaj priča SPOLNEMU NASILJU/NADLEGOVANJU nad medicinskimi sestrami?(označite)□ da □ ne
Ce ste bili, odgovorite, prosimo, na vprašanja od 12 do 16:
12. Kdaj seje spolno nadlegovanje/nasilje največkrat zgodilo? (označite - možnih več odgovorov)zjutraj dopoldne popoldne zvečer ponočiDelavnik □ □ □ □ □nedeija/praznik □ □ □ □ □
13. Kolikokrat se je spolno nadlegovanje/nasilje zgodilo? (označite)□ do 3-krat □ od 3 do 10-krat □ nad 10-krat
14. Kje seje spolno nadlegovanje/nasilje zgodilo? (označite in/ali dopišite - možnih več odgovorov)□ bolniškasoba □ hodnik □ ordinacija □ dežurnasoba □ drugje.
15. Oseba, ki je izvajala spolno nadlegovanje/ nasilje, je bila (označite)□ istega spola □ nasprotnega spola
16. Prosimo, da v razpredelnici označite obliko spolnega nadlegovanja/nasilja nad medicinskimi sestra¬mi, kateremu ste bili priča (možnih več kombinacij)
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17. Kot spolno nadlegovanje občutite dotikanje naslednjih mest vašega telesa(označite - možnih več odgovorov)

18. Komu ste zaupali neprijetni dogodek (označite in/ali dopolnite)□ nikomur □ domačim□ medicinski sestri □ pristojnim službam□ zdravniku □ drugim.□ drugemu zaposlenemu
19. Kaj bi potrebovali za ravnanje v takih primerih? (označite in/ali dopolnite)□ nasvet □ ničesar□ pisna navodila □ drugo.□ krajši tečaj
20. Prosimo še za sledeče podatke (označite)Izobrazba□ srednja □ višja □ visoka □ fakultetna

Spol□ moški □ ženski
Starost (let) - (označite)□ do 18 □ 36-45□ 19-25 □ 46-55□ 26-35 □ nad 55

21. Če želite, nam, prosimo, opišite vaš primer

hUWPOktober '99 31



Raziskovanje bomo nadaljevali v obliki osebnih razgovorov/intervjujev. Če ste pripravljeni zanadaljnje sodelovanje, vas vljudno vabimo, da nam to sporočite.
Iskreno se zahvaljujemo za sodelovanje.

Darinka Klemenc, VMS, Klinični center Ljubljana, tel.: (06l) 1423655Irena Planinšek, VMS, Klinični center Ljubljana, tel.: (06l) 1313113 int. 32-15dr. Majda Pahor,dipl. soc.,Visoka šola za zdravstvo Ljubljana, tel.: (061)3001111
September, 1999
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Poročilo o strokovnem izpopolnjevanjunaDunaju
HelenaPericVprijetno toplih septembrskih dneh sva se skolegomDejanom Gabrovškom odpravi¬la v avstrijsko prestolnico na strokovnoizpopolnjevanje s področja preprečevanja inzdravljenja razjed zaradi pritiska ter vaku¬umskega zdravljenja ran.Najin mentor na Dunaju je bil gospod GorazdArtinger, diplomirani zdravstveni tehnik,strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami z omen¬jenih področij, sicer pa predstavnik firme KCI-Mediscus. KCI- Mediscus je ameriško podjetje,specializirano za izdelavo ter razvijanje siste¬mov za preprečevanje in zdravljenje razjedzaradi pritiska, v zadnjih letih pa so izumili inizpopolnili tudi poseben način celjenja ran,imenovan V.A.C. Filozofija tega podjetjatemelji na prepričanju, da je potrebno polegomenjenih izdelkov ponuditi tudi svetovanjein izobraževanje ter da je potrebno statibolnikuin zdravstvenim delavcem ves čas ob strani skakovostnimi storitvami in informacijami.Da je res tako, nama je dokazal gospodGorazd.Skupaj smo obiskali precej bolnišnic- psihia¬trično, pulmološko, geriatrično,..., kamor soga klicale medicinske sestre za nasvete instoritve. Spoznala sva, da je Gorazd v tehprimerih deloval kot član negovalnega tima -sicer zunanji član, vendar kljub temuupoštevan, zaupanja vreden ter spoštovan.Pa lepo od začetka. Antidekubitusni sistemi, kijih nudiKCI-Mediscus, so raznoliki: nekateri sonamenjeni preprečevanju razjed zaradi pri¬tiska, drugi tudi zdravljenju. KCI-Mediscus jeedino podjetje na svetu, ki za izdelavo zračnihblazin uporablja material Gore-Tex, katerega

značilnost je, da prepušča zrak in vodno paro,ne prepušča pa kapljic vode in mikroorganiz¬mov. S tem je koži omogočena idealnamikroklima, omogočena pa je tudi zračna inpulzacijska terapija, ki uspešno preprečuje inzdravi razjede zaradi pritiska.Ko se na določenemoddelku pojavi potreba popreprečevanju in zdravljenju teh razjed, karocenijo po različnih skalah (Waterloo, Nor¬ton. ..), se medicinske sestre povežejo z enimizmed svetovalcev pri KCI-Mediscus, da jimpriporoči pravi sistem za njihove potrebe.Običajno se v bolnišnicah odločajo za najemteh sistemov, če pa uvidijo, da so njihovepotrebe konstantne, se odločijo za nakup. Bol¬nišnice vAvstriji imajo ločen proračun za nego¬valne potrebe, tako da se nakup teh sistemov fi¬nancira s temi sredstvi. Strokovnjaki s področjazdravstvene nege so zelo naklonjeni najemuter nakupu antidekubitusnih sistemov, saj sezavedajo vseh koristnih plati, ki jih ima njihovauporaba predvsemza bolnika, pa tudi za medi¬cinsko sestro. Obenem se seveda v tujinizavedajo tudi finančnih plati, saj je narejenihmnogo študij, ki kažejo, da je za dmžbomnogodražji nastanek razjede zaradi pritiska in dolgo¬trajno zdravljenje, kot pa njihovo uspešnopreprečevanje ter hitro zdravljenje. V skladu stem ravnajo tudi avstrijske zavarovalnice, ki za¬to pomagajo bolnikom in zdravstvenim us¬tanovam pri najemu ali nakupu sistemov zapreprečevanje in zdravljenje razjed zaradi pri¬tiska.Ko se svetovalec odloči za določen sistem, or¬ganizira njegovo dostavo na oddelek ter izvedeuwpOktober '99 33



uvodno izobraževanje za negovalno osebje.Nato po potrebi obiskuje oddelek in dodatnoizobražuje medicinske sestre, organizirano paje tudi 24-urno dežurstvo za vsa vprašanja innujne primere. Proces izobraževanja in sveto¬vanja seveda poteka dvosmerno- svetovalecob svojem delu z medicinskimi sestrami ter zbolnikom pridobiva povratne informacije, kijih uporabi za izpopolnjevanje svojestrokovnosti in ponudbe.Obiskala in ogledala sva si tudi posteljno posta¬jo KCI-Mecliscusa. V njej čistijo in oskrbujejopostelje in blazine, najete in tudi kupljene.Posteljna postaja deluje po vseh potrebnihstrokovnih zahtevah in higienskih kriterijih -ima nečisti vhod, kjer se postelja ali blazinarazstavi in temeljito očisti mehanično ter z dez¬infekcijskimi sredstvi, nato se zopet sestavi intemeljito pregleda, če vse deluje. Ko so vsi testiopravljeni in je postelja ali blazina opremljena zvso dokumentacijo, ki priča o njenem brezhib¬nem delovanju, čaka v čistem delu na odvoz vbolnišnico ali kamor je potrebno.Kot sem že omenila, je KCI- Mediscus razvil tu¬di posebno metodo za hitro in učinkovito cel¬jenje ran - V.A.C.(vacuum assisted closure). Pritej metodi se uporablja posebna poliuretanskapena, ki se izreže v obliki rane, namesti na ranoter prekrije z lepilno folijo. V peno namestimoodvodno cev, ki vodi v posodo za zbiranje iz¬ločkov in je povezana s črpalko V.A.C.. Črpalkaustvarja podpritisk. Nastavitev podpritiska inoblike zdravljenja, ki je lahko intermitentno alikontinuirano, določimo individualno naekranu preko opcijsko vodenega programa.Značilnosti terapije V.A.C. so: izboljšujeprekrvitev in oksigenacijo tkiv, pospešuje tvor¬bo granulacijskega tkiva, zmanjšuje edem rane,podpira migracijo celic, omogoča zdravljenjerane v vlažnem okolju brez zastajanja izločkov,zmanjšuje število mikroorganizmov v rani.Poznavalci te terapije zagotavljajo, da se takorana celi 3-4-krat hitreje kot z običajnimi pre¬vezami.Tudi pri prevezah ran deluje sistem podobnokot pri sistemih za preprečevanje in zdravljenje

preležanim Medicinske sestre v dogovoru zzdravniki pokličejo svetovalca pri KCI-Medis-cus, ki si ogleda rano in priporoči vrsto in oblikoterapije V.A.C.. Prve preveze naredi sam, pose¬bej, če na oddelku še niso seznanjeni s te vrstezdravljenjem. Nato pouči in asistira medicin¬skim sestram pri prevezah, dokler se ne počuti¬jo dovolj samozavestne, da to opravijo same. Včasu najinega strokovnega izpopolnjevanja svatudi sama sodelovala pri teh prevezah. Spoz¬nala sva, kako se prevezujejo in zdravijo raz¬jede zaradi pritiska, golenje razjede, sekun¬darne postoperativne rane...V podjetje Simps’s, kjer zastopamo KCI-Medis-cus, sva se vrnila polna vtisov, novih izkušenj inidej, ki jih bomo na podoben način poskušaliuresničiti tudi pri nas. Naša želja je, da bi s skup¬nimi močmi omogočili vsakemu bolnikukakovostno zdravstveno nego in zdravljenje skakovostnimi pripomočki, ob tem pa bi olajšalidelo in omogočili večje poklicno zadovoljstvotudi zdravstvenim delavcem.
Odločitev za Periteksje odločitev za:—kvaliteto— nižje stroške-- sodobno poslovanje—ohranitev kvaliteteŽivljenja

PERITEKSNegovanje tekstila d. o.o.Platnica 2, 1236 Trzin, Slovenijatel: 061/162 18 47, 162 18 50, 162 1851faks: 061/162 18 49
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Združenje psihiatrov Slovenije, Združenje psihoterapevtov Slovenije in Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENTorganizira seminar z naslovomVloga psihoterapije pri skrbi za osebe s psihotičnimi motnjamiVabimo vas, da se udeležite seminarja: Vloga psihoterapije pri skrbi za osebe s psihotičnimi motnjami, ki bo potekal vHermesovi poslovni stavbi na Litijski cesti v Ljubljani in na Psihiatrični kliniki v Poiju 18. in 19. novembra 1999in prispevate k boljši kakovosti dela in skrbi za osebe s psihotičnimi motnjami. Predavatelji bodo na področju psihoter¬apije psihoz usposobljeni in priznani strokovnjaki.Kotizacije ni. Prosimo, da svojo udeležbo potrdite s priloženo prijavnico, saj bomo na podlagi prijav oblikovali delovneskupine.Pokrovitelj srečanja je Psihiatrična klinika Ljubljana.Prijavite se lahko na naslov: Slavica Ravnik, Psihiatrična klinika Ljubljana Polje, Studenec 48,1000 LjubljanaZa organizacijski odbor: Vesna Švab
Slovensko društvo HOSPIC, Kersnikova 6,1000 LjubljanaVabi naNODNEVNE STROKOVNE DELAVNICE,ki bodo potekale v prostorih Slovenskega društva Hospic v Ljubljani.ČETRTEK, 28.10.1999KAKO POVEDATI SLABO NOVICO: ki ponuja praktično pomoč za sporočanje bolnikom ali staršem umirajočih otrok.Ob primerih in dilemah bomo preizkušali naše lastne zadrege in strahove ter izoblikovali razumljiv in jasen pristop zasporočanje resnice.ČETRTEK, 14.10.1999MOJ ODNOS DO SMRTI: na seminarju bodo udeleženci aktivno razpravljali o lastnem odnosu do umiranja in smrti. Na¬menjen je prepoznavanju lastnih strahov, da bi lažje delali z umirajočim bolnikom.ČETRTEK, 4.11.1999KOMUNIKACIJAZ UMIRAJOČIM BOLNIKOM IN NJEGOVIMI SVOJCI V PROCESU UMIRANJA: na delavnici se bo¬mo učili dobre komunikacije z bolnikom, odkrivali občutljivost in sočutje, kiju potrebujemo, da lahko zaznamo potrebe inhotenja bolnika in njegove družine.ČETRTEK, 21.10.1999VLOGAZDRAVSTVENE NEGE PRI OBVLADOVANJU BOLEČINE: opredelitev bolečine, vzroki za njen nastanek(psihični, fizični, socialni, duhovni) in metode za vplivanje nanjo z vidika zdravstvene nege.ČETRTEK, 22.10.1999KAKO LAHKO POMAGAM: delavnica bo skušala odgovoriti na vprašanje: Kaj nas ustavlja, nam povzroča dileme inkonflikte, zakaj nas je strah in smo ujeti v opravičila, ko se v zadnjem hipu izmuznemo situaciji? Raziskali bomo našoresnično naravo, ki je polna sočutja.ČETRTEK, 11.11.1999PREPREČEVANJE IZGOREVANJA OSEBJA OB UMIRAJOČEM BOLNIKU IN NJEGOVIH SVOJCIH: v delavnici bo¬mo skušali prepoznati vzroke izčrpavanja in obudili mir, samozaupanje in nove inspiracije - kot vodič za naše notranjezorenje in delo zase.Delavnice bodo potekale med 9. in 14. uro. Število udeležencev za posamezno delavnico je omejeno na 20.Izobraževanje je priznano kot strokovno izpopolnjevanje.Kotizacija znaša 5.000 SIT. Plačilo na ŽR 50106-678-703305 sklic na številko 00 333.Informacije in prijave na telefon 061/131 53 99. ump 35



IZ DRUŠTEVMEDICINSKE SESTRE NARAFTINGU
MarjanaVENGUST

ačetek septembra je bil hladen, vetroven indeževen. Mogoče se čudite, zakaj pišem oseptembrskem vremenu, saj dopustniškameseca sta vendar julij in avgust. Dež, hlad inveter sta nas motila zato, ker smo imeliv soboto,4.9.1999, organiziran rafting za člane in članicedruštva. Ker smo se prvič podajali v takšnoavanturo, smo si izbrali mirno reko Krko, Sočo,ki je bolj deroča, pa pustili za naslednjič. Na ti¬hem smo združevali naše pozitivne sile in jihusmerjali v nebo, da bi se oblaki razkadili. Neboste verjeli, ampak uspelo je.Tako smo se v soboto zjutraj ob 7. uri zbrali napostajališču Glazija v Celju, in sicer 28 članov inčlanic DMSZT Celje. Pot nas je vodila protiDolenjski. Zajtrk smo imeli kar na avtobusu,prvi večji postanek pa je bil v Stični, kjer smo siogledali samostan in cerkev, ki jo vodijo cister¬cijani. Polni navdušenja nad čudovitodediščino naše preteklosti smo nadaljevali pro¬ti Muljavi, kjer smo si ogledali rojstno hišonašega prvega romanopisca Josipa Jurčiča. Zaogled smo si izbrali kar pravi čas, saj tu poteka¬jo poletne igre Desetega brata in pogled napripravljeno scenografijo je bil zelo zanimiv.Ko smo zaprli oči, smo se preselili v čas Krjavl¬ja, njegove koze, Martineka Spaka in kar pre¬hitro smomorali nadaljevati našo pot, saj so nasob 13. uri pričakovali v Zagradcu, da se spusti¬mo po zeleni lepotici. Malo nas je bilo strah,

kako bo to videti. Prijazni vodniki raftov in naši“zaščitniki” so hitro pregnali naš strah. Oblekli
nadeli čelade. Res zanimiva oprema za medi¬cinske sestre. Razdelili smo se v pet skupin, vvsak čoln pet do šest oseb. Poslušali smo šenavodila in velika avantura se je pričela. Bili soto nepozabni trenutki, ko človek premaga v se¬bi strah in doživi nekaj, kar si prej še v sanjah nipredstavljal. Koliko je bilo smeha, vriskanja inškropljenja, pa tudi kar pravega kričanja, se neda povedati. Tudi kopanja ni manjkalo, vendar,se je vse končalo brez poškodb. Tako smo vdveh urah in pol preveslali 11 km dolgo pot.Lahko rečem, da je to kar lep podvig, čeprav jevečina prvič v življenju veslala preko brzic. Pokončani poti kar nismo mogli iz čolnov, najrajebi še kar pluli po zeleni Krki. Pa vendar je bilotudi tega veselja konec, saj vemo, da vse lepestvari prehitro minejo. Malce smo se osušili podtoplimi sončnimi žarki, se preoblekli in seodpravili na pozno kosilo v Brestanico, kjersmo v prijetnem vzdušju zaključili izlet.Ko smo se v Celju razhajali, smo soglašali, dasmo preživeli nepozaben dan in da se “medi¬cinske sestre” znajdemo povsod, tudi na deročivodi. Obljubili smo si, da se gremo naslednjičspuščat po reki Soči. Zraven pa vabimo vse, kisedaj niso mogli z nami, kajti lahko jim je žal, sajsmo se imeli prelepo.
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PRVI LETNIKONCERTŽENSKEGAPEVSKEGAZBORA»FLORENCE«
SašaKotar, VMS

o štirih letih, po skromnihzačetkih, ko je 10 do 15 nav¬dušenih pevk vztrajalo v željinadaljevati tradicijo zborovskegapetja, so pevke in zborovodja g.KarloAhačič postavili trdne temel¬je za kvalitetno delo zbora inpripravili prvi samostojni koncert.16. 6. 1999 se je tako v avliKliničnega centra predstavil našzbor z desetimi pesmimi. S skrbnoizbranim program smo zajeli sko¬raj vse zvrsti glasbe. Program jepovezoval g. Zvone Hribar, ki jemed izvajanjemprebral nekaj pesmige. HeleneRavnič in ge. Jerice Smolčnik, ki so s pesniškobesedo medicinskih sester prepletle glasbenemisli celotnega koncerta. K sodelovanju smopovabili tudi go. Vero Štebe, ki je del svojegabogatega življenja posvetila pisanju pesmi in jedve na koncertu tudi prebrala.Koncert je lepo uspel in upamo, da bomo takkoncert priredili vsako leto.Še enkrat bi se zahvalila v imenu zbora Flo¬rence in v svojem imenu Društvu medicinskihsester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, ki jeprevzelo pokroviteljstvo nad našim zborom, g.vZvonetu Hribarju, ge. Veri Štebe, tehničnemuosebju Kliničnega centra za kakovostno oz¬vočenje invsem obiskovalcem, ki so prisluhnili

aplavzi.Svoje »pisanje« zaključujem z mislijo LujaTaborja:»Odgovor je preprost, spričo vsega, kar namponuja, že naravnost vsiljuje, sodobna civi¬lizacija prenapetega življenjskega vsakdana, jeglasba zatočišče, v katerem si spet lahko uredi¬mo in zberemo razbito duševnost. Glasba innarava sta človeku izvirmožnosti in danosti, dav času, kakršnega živimo, obstane in ne po¬tone!«Drage kolegice, če mislite enako in rade prepe¬vate, se nam pridružite. Zbor vadi vsakponedeljek in četrtek ob 19-30 uri na Osnovnišoli Vrhovci (zadnja postaja LPP št. 14). Do¬datne informacije pa dobite na telefon (06l)133 85 01 pri ge. Saši Kotar.našim pesmim in nas počastili s čudovitimiJOGA BREZPLAČNODMSZT Ljubljana obvešča svoje članice in člane (stare in nove), da bo joga potekala predvidomav dveh skupinahv ZD Center, Metelkova 9, Ljubljana.Pričeli bomo v oktobru. Javite se: ga. Zlata Živič, Psihiatrična klinika, tel.: 485-451 int. 223.VabljeniČlanica UO: PredsednicaDMSZTLjubljana:Zlata Živič, l.r. DarinkaKlemencUWP 37



IZ DRUŠTEV PISANA PALETAZapis ob likovni koloniji v Ankaranu
ložeMATTAŠEC

se več je dejavnosti v okviru DMSZT Ljub¬ljana, v katerih lahko članice in člani na¬jdemo svoje veselje, zadovoljstvo, mordale način sproščenega druženja, lahko je kdo, kiv njih vse bolj spoznava samega sebe. Ničesarnovega ne bom odkril, če zapišem, da vsi v živ¬ljenju vedno znova in znova nekaj iščemo. Ved¬no se odločamo in naše odločitve o tem, kajnarediti z nekaj prostega časa, največkrat nisopovezane s poklicem. Ne glede na to, kako smouspešni na svojem delovnemmestu, nam mor¬da to ni dovolj in lahko najdemo »svojo zgodbo«drugje. Vsi si jo pišemo, o tem ni dvoma, mordadve, tri...,a vendar, ostala nam bo le ena, prava,ki bo samo naša.Doživetje likovnega tečaja in še posebejlikovne kolonije ob koncu šolskega leta je zavsakega udeleženca, predvsemudeleženke, teso vvečini, prav tako del zgodbe. Tudi za avtor¬ja tega zapisa, čeprav sem moral na predvečerodhoda poiskati pomoč na urgenci, kar jepomenilo slovo aktivni udeležbi. Lahko sem jihpo nekaj dneh samo obiskal in jih pozdravil; tu¬di v imenu upravnega odbora društva, šeposebno v imenu predsednice ge. Darinke Kle¬menc, ki je likovni dejavnosti zelo naklonjena.Našel sem jih razpršene po ankaranski plaži nasvojih »delovnih mestih«: nekatere sklonjenenad belim kosom papirja, spet druge vzrav¬nane pred svojim slikarskim platnom, kjer sosvoja čustva skušali prenesti iz glave v roke inda bi svoji domišljiji vdahnili življenje... Če jekdo obstal, če ni našel izhoda, je bil vedno vbližini Marjan Zaletel -Janč, akademski slikar, vkaterem je našel vsak že med letom odličnegamentorja. Pri večerji sem spoznal, da je v njih tu¬di mnogo drugih vrlin. Ena od udeleženk je nasvoje veliko presenečenje dobila torto. In konam jo je delila, je priznala: to je bila njena pi*vatorta v življenju, čeprav šteje nad štirideset let.Kljub temu, da to sploh ni pomembno za

»likovni zapis«, mi vseeno dovolite, da zapišemvprašanje, ki se mi je vsililo obtem kar samo odsebe: kaj se je sprožilo v tej kolegici, da nam jeto priznala? Pa toliko tort je že spekla v svojemživljenju: možu, otrokom..., sebi nikoli, niti njejnihče. Solze iskrenosti te vedno nagovorijo,moral sem to omeniti. Bilo je del dogajanja. Ga.Marija Gomsi, ki je vse pripravila, ni le velika or¬ganizatorka likovnih kolonij, dokazala je, včem je vrednost pravega sodelovanja.V eni od svojih knjig (naslov pri avtorju zapisa)sem prebral: »Pivih sto ljudi, ki jih srečate, •vvprašajte, kaj si v življenju najbolj želijo. Čeboste vztrajno spraševali, bodo nekateriodgovorili: “varnost”, mnogi bodo rekli:“denar”, nekaj jih bo reklo: “sreča”, drugi bodorekli “slava in moč”, tretji bodo rekli: “družbenopriznanje”, “blaginja”, “zmožnost, da pojete,plešete ali pišete”, a nihče vam ne bo teh poj¬mov znal definirati ali pa prikazati še tako pre¬prostega načrta za dosego svojega nejasnoizraženega hrepenenja« (str. 176).vCe je vaše hrepenenje v tem, da bi spoznavalilikovno izražanje, potem je za vas načrt zelopreprost: tečaji potekajo ob torkih od 15.00 do17.00 ure v Kliničnem centru v predavalnici IV.Dovolite mi ob tem le ta namig: hrepenenje nebo dovolj, močno si morate to želeti, rednoobiskovati tečaje in lahko boste imeli svojozgodbo tudi vi...38 mip Oktober '99



Zbornica zdravstvene nege SlovenijeDMSZT CELJE VABITA NASTROKOVNO PREDAVANJE 0KRONIČNIH RANAH,ki bo v četrtek, 28.10.1999 v Hotelu ŠTORMAN v Celju,Mariborska 3, s pričetkom ob 12. uri.Program:12.00- 13.00 Kronične raneprof. dr. Slavko Rakovec, dr. med.13.00 -14.00 Oskrba kronične rane in predstavitev izdelkov zaoskrbo ran tovarneHartmannAndreja Vodičar, mag.phar.14.00- 15.00 Razprava in izmenjava izkušenjKotizacije ni, udeležba na seminarju se šteje za strokovnoizobraževanje.Prijave so zaradi boljše organizacije zaželene. Sprejemajih Marjana Vengušt, ZD Celje, tel. 434 303 med 7.00 in8.00 in med 14.00in 15.00.PRISRČNO VABLJENI!Predsednica ZDMSZT Celje: Marjana Vengušt
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVA GORICAVLJUDNO VABI NA STROKOVNI SEMINARMOJ OTROK JE DRUGAČENDvorec Zemono- torek, 19.10.1999 ob 10.00 uriPROGRAM:09.30 Registracija udeležencev10.00 Pozdravni nagovor udeležencem10.15 Cerebralna paralizaprim. Hilda Šavrič - Veličkov, dr. med., spec. pediatrinja10.45 Zdravstvena nega otroka s cerebralno paralizoLiljana Vezjak, vms11.10 Vloga dispanzerskega pediatra pri vodenju otroksposebnimi potrebamiKatja Šoštarič - Likar, dr. med., spec. pediater11.40 Psihološke značilnosti otrok s cerebralno paralizoMira Ušaj, dipl. psihologinja12.05 Samopodoba otroks cerebralno paralizoIrana Škapin, vms, prof. soc. pedagogike12.30 Odmor13.30 Rehabilitacija otroks cerebralno paralizoJurij Karapandža, dr. med., spec.fiziatrinja14.00 Vloga fizioterapije in delovne terapije v procesu uspo¬sabljanja otrokv CUIO VipavaKlavdija Krušeč, višja fizioterapevtka, nevroterapevtkaBožaMadič, delovna terapevtka, r.n.o. terapevtka14.30 Delo s starši,

Liljana Tomažič, višja soc. delavka15.00 Sem mati - oče drugačnega otrokaIrena in Stanko Kranjc16.00 Ogled Centra za usposabljanje invalidnih otrok JankaPremrla Vojka Vipava17.30 ZaključekStrokovni seminar se šteje za strokovno napredovanje.Prijave sprejema Irena Vidmar,Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška 3,5270 Ajdovščina- telefon: 065/16 230; faks: 065/23150Organizacijski odbor: Renata Trampuž, vmsNeiida Stergulc - Casarsa, vms, Irena Vidmar, vms
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAV¬STVENIH TEHNIKOV NOVA GORICA ORGANIZIRAENODNEVNO UČNO DELAVNICO Z NASLOVOMPREPREČEVANJE IZGOREVANJA SHUDO BOLNIM IN Z NJEGOVIMI SVOJCIVSEBINA PROGRAMA:- Prepoznavanje miselnih vzorcev, ki povzročajo izčrpa¬vanje.- Raziskovanje naših reakcij ob spremljanju bolnih vbolečini in trpljenju.- Obnovitev miru, samozaupanja in občutka kreativnostiob delu s hudo bolnimi in z njihovimi svojci.CILJ IZOBRAŽEVANJA: Razumevanje in preprečitev iz¬gorevanja zdravstvenega osebja ob hudo bolnem in svoj¬cih.IZVAJALEC: URŠKA LUNDER, dr. med. - Slov, društvoHospic, Kersnikova 6, LjubljanaKRAJ: Splošna bolnica dr. F. Derganc, Šempeter pri Gori¬ci; Medicinska knjižnica, 1. nadst.TERMINI IZOBRAŽEVANJA:- torek, 09.11.1999 od 9.00 do 12.30- torek, 16.11.1999 od 9.00 do 12.30-torek, 30.11.1999 od9.00do12.30Za vsak termin izobraževanja je lahko 20 do največ 25udeležencev.PRIDOBLJENASTROKOVNOST IN DOKUMENT:Delavnica se šteje kot strokovno izpopolnjevanje in seupošteva pri napredovanju.KOTIZACIJE ZA ČLANE NIStroške izobraževanja v celoti krije Društvo MSZT NovaGorica, za vsako delavnico predvidoma 70.000 SIT.Prijave sprejema Irena Vidmar,Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška 3,5270 Ajdovščina- telefon: 065/16 230; faks: 065/23150Predsednica: Irena Vidmar, vmsOktober '99 UWP 39



f </'"• K.',' , • . •• • 1 .-

PRIJAVNICA ZA STROKOVNA SREČANJA
Zavod (podjetje)
Poštna številka in kraj
Ulica in hišna številka
Zavezanec za DDV DA NE (obkrožite) - Davčna številkaTelefon Kontaktna oseba:Prijavnica za strokovno srečanje v krajuz naslovom dne
OrganizatorPrijavljamo naslednje udeleženke/ceE IN PRIIMEK DELOVNO MESTO

Kotizacijo z DDV vvišini_tolarjevsmo nakazali:□ Na žiro račun št.. 50101 -678-48641 sklic na številko 00120 + SM (št.sekcije)nakazilo izvedenodne_□ Zgotovino na dan seminarja
□ S čekom na dan seminarja

vDatumprijave_ Zig ustanove: Podpis odgovorne osebe:Oktober '9940 mip
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ZBORNICAZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESEKCIJAMEDICINSKIHSESTERZAANESTEZI¬OLOGIJO, INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO TER'TRANSFUZIOLOGIJO VABI NA36. STROKOVNOSREČANJE:DOBRA TRANSFUZIJSKA PRAKSA,ki bo 12. in 13. novembra 1999 v zdravilišču Radenska vRadencihPetek, 12 november 199909.00 Registracija udeležencev10.30 Otvoritev seminarja1. Informatikavtransfuzijski dejavnostimag. Damjan Senčar, dipl. ing.; ZRS za transfuzijo krvi2. Civilna in kazenska odgovornostvzvezistransfuzijodr. DragicaWedam - Lukič; Ustavno sodišče RepublikeSlovenije3. Informacije bolniku in pristanek bolnika na transfuzijoDragoslav Domanovič, dr. med.; ZRS za transfuzijo krvi4. Odklanjanje transfuzijeBarbara Možgan, vms; KC Ljubljana5. Zdravstvena vzgoja krvodajalcevCvetka Gregorc, prof. zdr. vzg.; ZRS za transfuzijo krvi13.00 Odmor za kosilo15.00 6. Naročanje krvi v nujnih primerihLjubiša Lukič, dr. med.; ZRS za transfuzijo krvi7. Postopki, ki zagotavljajo varno transfuzijoMarjeta Martinčič, vms; SB Novo mesto8. Vloga oddelčne medicinske sestre pri naročanju krviin krvnih pripravkovKatarina Stani, vms; SB Slovenj Gradec9. Aplikacije krvi in krvnih pripravkov po periferni venskipotiEster Škerjanc, vms, Zdenka Kramar, vms; SB Jesenice10. Možni zapleti po uvedbi periferne venske kanileMateja Dermota, strokovna sodelavka Johnsson &Johnsson20.00 Skupna večerjaSobota, 13. november199909.00 11. Strategija za kakovostno in racionalno rabo krviprim. Vanda Brubnjak Jevtič, dr. med.; KC Ljubljana12. Predoperativna priprava bolnika na izgubo krvi(zdravila, ki vplivajo na izgubo)Polona Peternel, dr. med.; KC Ljubljana13. Plazemski pripravkiMarjeta Golli Gadžijev, dr, med.; ZRS za transfuzijo krvi10.30 Odmor14. Komponentna terapijaDarinka Crnkovič, vms; SB Murska Sobota

15. Pripravam uporaba trombocitnega koncentrata vkomponentni terapijiVojka Praprotnik, vms; SB Celje16. Delo v laboratoriju za hemostaziologijoJasna Kolarič, zt; SB Maribor16. Zunajtelesna membranska oksigenacija- ECMOZdenka Janičijevič, vms, Anica Kovač, vms; KC Ljub¬ljanaINFORMACIJEKotizacija z DDV za člane ZZNS znaša 19.040 SIT, za nečlane38.080 SIT. Kotizacijo vplačate na ŽR ZZNS: 50101 -678-48641,sklic na št. 00-122-11 s pripisom “sekcija za anesteziologijo”.Prijavnico iz Utripa za strokovno srečanje pošljite do 5.11.1999na naslov: Irena Buček Hajdarevič, Klinični oddelekza anestezi¬ologijo, Klinični center, Zaloška 7; 1000 Ljubljana.Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo ovplačani kotizaciji.Rezervacije prenočišč sprejema recepcija Zdravilišča Radenci:tel. 069/65331(ga. Silva Katan in ga. Darinka Drvarič), faks: 069/66 604.DODATNE INFORMACIJEIrena Nerad, SB Murska Sobota, tel. 069/32 010 int. 518.Organizacijski odbor: Irena Nerad, Evgen Bunderla,Darinka Crnkovič, Zorica Kardoš, Zdenka Kramar,Andreja Nunar Perko, Irena Buček Hajdarevič
Vljudno vabljeni!Predsednica sekcije: Irena BučekHajdarevič

ZBORNICAZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESEKCIJAOPERACIJSKIH MEDICINSKIH SESTERVABI NASTROKOVNI SEMINAR,KI B012. IN 13. NOVEMBRA 1999 VKULTURNEM CENTRU LAŠKOTEMA:ETIČNI IN PRAVNI VIDIK PERIOPERATIVNEZDRAVSTVENE NEGEPETEK, 12. november 199909.00 Registracija udeležencev10.00 Otvoritev seminarjaRazvoj perioperativne zdravstvene negeprof. dr. Elko Borko, dr. med.Etični in pravni vidiki perioperativne zdravstvene nege -ukrepanje v nepredvidenih razmerahas. Vojko Flis, dr. med.ODMOR OB KAVIIndividualnost perioperativne zdravstvene negeMagda Urbas, vms
Oktober ’99 mip 41



Razvoj in vzdrževanje visokega standarda operativnezdravstvene negeMarija Brezovec, vmsVloga in pomen izobraževanja zaposlenihDanica Železnik, prof. zdr. vzg.Kosilo15.00 Varnost v operacijski sobiIgor Rojs, univ. dipl. ing.Uvajanje procesa operacijske zdravstvene negeTatjana Požarnik, dipl. med. sr.Tatjana Bitenc, ztDokumentiranjeMajda Tancar, vmsPomen dokumentacije v operacijski zdravstveni negiTina Oblak, vmsOdmor ob kaviLegalni pristopi - etični vidiki uporabe materialov zaenkratno uporaboNevenka BertonceljUporaba rokavic v Splošni bolnišnici MariborZdenka Šafarič - Murko, viš. san. teh.Skupna večerjaSOBOTA, 13. november 199909.30 Teamsko delo - zmaga bolnika - organizacija delaManica Rebernik-Milič, vmsDanijela PušnikObnašanje in disciplina na delovnem mestuLjuba Lednik, prof. zdr. vzg.Komuniciranje - bolnik - zdravstveni team - svojcidr. Zlatka Rakovec - Felser, spec. klin. psih.SteradNataša Vučemilo, mag. chem.
INFORMACIJE:Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.Kotizacija za člane ZZNS je 19.040 SIT, za nečlane 38.080 SIT.Zaradi uvedbe DDV je zaželena pisna prijava na seminar, zatovas vljudno prosimo, da se na seminar prijavite s prijavnico, ki jeobjavljena v Utripu.Prijavnico pošljite na naslov Stanka Vukšinič, Onkološki inštitut,Zaloška 2, Ljubljana.Kotizacijo vplačate na ŽR 50101 -678-48641 sklic na št. 00-12203 s pripisom “sekcija operacijskih medicinskih sester” ali paznesek poravnate pred pričetkom seminarja. Ob registracijipotrebujete člansko izkaznico, potrdilo o plačani kotizaciji (vir¬man), če se ne boste predhodno pisno prijavili, pa tudi izpolnjenoprijavnico za seminar z vsemi ustreznimi podatki, zlasti davčnoštevilko zavoda.Prenočišča lahko rezervirate v Zdravilišču Laško po telefonu št.063/731 336 ali po faksu št. 063/731 347 ali hotel Hum Trg Svo¬bode 2, tel. 063/731 449, faks 063/731 736.DODATNE INFORMACIJE: Neva Papler

Onkološki inštitut Ljubljana, tel. 061/323 063 int. 29-11ORGANIZACIJSKI ODBOR: Manica Rebernik - Milič, vms;Natka Murgelj, vms; Neva Papler, vms;PRISRČNO VABLJENI!Predsednica sekcije: Neva Papler

ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIHTEHNIKOV V STERILIZACIJI ORGANIZIRADVODNEVNI STROKOVNI SEMINAR,ki bo 04.11. in 05.11.1999 v hotelu ARENAv Mariboru Četrtek, 04.11.199909.00-10.00 Prijava, kratek kulturni program10.30.-10.50 Dokumentacija v sterilizacijiKristina Kovač, dipl. MS10.50 -11.10 Priporočena navodila in nega inštrumentovMarija Petek, VMS11.10 -11.30 Kemične kontrole termodezinfektorjevDenis Janušič, inž.
12 .00 - 12.20
12.20- 12.40
12.40- 14.3014.30-14.50
15.20- 17.00
20.00
10 .00 -10.20
10.20- 10.40
10.40- 11.00

ODMORDezinfekcija anestezijskega materialaŽagar Andreja, VMSSterilizacija s plazmoNataša VučemiloKOSILOObnova Centralne sterilizacije v bolnišnici MariborMilena Belšak, VMS (ogled filma)Ogled Centralne sterilizacije v bolnišnici(organiziran prevoz)SKUPNAVEČERJAPetek, 05.11.1999Odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvenedejavnosti-Darja Mušič, VMSPoročilo s svetovnega kongresa v OrlanduJože Škalič, VST in Albina Gabrovšek, VMSSestanek organizacijskega odbora sekcije
Prijave za seminar in prenošičše sprejema do 30.10 1999 ga.Milena Belšak,VMS, Splošna bolnišnica Maribor, Centralna ster¬ilizacija; tel 062 317221 ali 062 315181 int. 15-81 in inf. 15-82. Ko¬tizacija za dvodnevni seminarznaša 19040,00 sit začlane ZZNS,za nečlane 38.080,00 sit. Za upokojence in študente kotizacije ni.Kotizacijo lahko nakažete na žiro račun št. 50101-678-48641,sklic na številko 00-12024 ali vplačate ob prijavi na dan seminar¬ja.42 iimtp Oktober '99



ZBORNICAZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIHTEHNIKOV VKARDIOLOGIJIINANGIOLOGIJI -VABI NA 5. STROKOVNO SREČANJEPERIFERNA ARTERIJSKA OKLUZIVNAROLEZENv Hotel Šport na Otočec 12. in 13. novembra 1999
PROGRAM:
09.00- 10.0010.00- 10.3010.30- 10.45
10.45-11.00
11.00- 11.30
11.30- 12.15
12.15-15.00
15.00- 15.20
15.20-15.50
15.50- 16.10

16.10- 16.30
16.30- 16.50
16.50- 17.10
17.10- 17.30
20.00

Petek, 12. novembra 1999Registracija udeležencevUvodne in pozdravne besedeMedicinska sestra in bolniks PAOBMarjanca Čuk, vms, KC Ljubljana, Klinični oddelekza žilne bolezniEpidemiologija in patofiziologija periferne art. o-kluzivne bolezni (PAOB) - doc. Aleš Blinc, dr. med.,KC Ljubljana, Klinični oddelek za žilne bolezniDiagnostika PAOB - mag. Matija Kozak, dr. med.,KC Ljubljana, Klinični oddelekza žilne bolezniZdravljenje in fizioterapija bolnikov s PAOBprof. Pavel Poredoš, dr. med., KC Ljubljana, Kliničnioddelek za žilne bolezniIzmenjava mnenjOdmor za kosiloZdravstvena nega bolnika s PAOBBrigita Valenčič, vms, KC Ljubljana, Klinični od¬delek za žilne bolezniZdravstvena nega bolnika na lokalni fibrinolitični te¬rapiji - Barbara Ažbe, vms, KC Ljubljana, Kliničnioddelek za žilne bolezniStandard zdravstvene nege bolnika po arteriografijiin po perkutani transluminalni angioplastiki (PTA)Brigita Valenčič, vms, Urška Drstvenšek.vms, KCLjubljana, Klinični oddelek zažilne bolezniIzmenjava mnenjOdmorOskrba ishemične rane - Vanja Vilar, vms, KC Ljub¬ljana, Svetovalna služba za zdravstveno negoZdravstvena vzgoja in edukacija bolnikov s PAOBUrška Drstvenšek, vms, KC Ljubljana, Klinični od¬delek za žilne bolezniPsihosocialna rehabilitacija amputiranih bolnikov sPAOB - Matej Pelhar, dipl. psih., Zavod R Slovenijeza rehabilitacijo invalidovSkupna večerja

Sobota, 13. novembra 1999Učne delavnice:I. Inšpekcija nogeMira Slak, sms, KC Ljubljana, Klinični oddelekzaendokrinologijoII. Merjenje perfuzijskih tlakov na arterijah nogMarjanca Čuk, vms, KC Ljubljana, Klinični oddelekza žilne bolezniIII. PletizmografijaKatja Janša - Trontelj, vms, KC Ljubljana, Kliničnioddelek za žilne bolezniIV. OksimetrijaDušica Košir, vms, KC Ljubljana, Klinični oddelek zažilne bolezniV. Oskrba ishemične rane - prikaz obližnega materialaVanja Vilar, vms, KC Ljubljana, Svetovalna službaza zdravstveno negoUdeležba na seminarju se prizna kot strokovno izobraževanje.Kotizacija z DDV znaša 19.040 SIT za člane in 38.080 SIT zanečlane ZZNS. Nakažete jo na žiro račun ZZNS 50101-678-48641 sklic na št. 0012231. V kotizacijo je všteta udeležba naseminarju, zbornik predavanj in ostalo gradivo ter skupna večer¬ja. Pri registraciji boste potrebovali člansko izkaznico in potrdiloo plačani kotizaciji. Rezervacijo prenočišč na tel. št. 068/75 700ali 068/75 701 vsak dan od 8.00 do 20.00 ure do 29.10.1999. Ob¬vezna je prijava s prijavnico, ki je izšla v septembrskem Utripu.Izpolnjene prijavnice pošljite do 22. oktobra 1999 na naslov: Kli¬nični center Ljubljana, Klinični oddelek za kardiologijo - IrenaOrel, Zaloška7,10OO Ljubljana. Informacije: Metka Mazi in LidijaMarinč, tel. 131 3113int.49-34._Organizacijski odbor: Marjanca Čuk, Metka Mazi, Lidija Marinč.Vljudno vabljeni!
ZBORNICAZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE inSEKCIJA PATRONAŽNIH MEDICINSKIH SESTERvabita na STROKOVNO SREČANJEDRUŽINA Z OTROKOM V PATRONAŽNEMVARSTVU
ki bo v četrtek 04. in petek 05. novembra 1999 v KOMPASHOTELU V SLOVENJ GRADCUPROGRAMČetrtek, 04.11.199909.00 -10.00 Registracija udeležencev10.00 -11.00 Uvodni pozdravi predsednice sekcijePozdravi gostovKulturni program40 let patronažnega varstva ZD Ravne naKoroškemmip 43



11 .00 - 11.20
11.20- 11.5011.50-12.2012.20- 12.40
12.40-13.00
13.00-13.20
13.20-13.40
13.40-14.00
14.00- 14.1014.1015.00
17.00
19.00
09.00- 09.30
09.30- 09.50
09.50-10.1010.10-10.30
10.30- 11.0011.00- 11.30
11.30-12.00
12.00-13.00

13.00-14.00

Predstavitev Patronažnega varstva ZD SlovenjGradec - Majda Zajc, vmsOdmorMali otrok in televizija - Sonja Plohl, dipl. soc. ped.Vloga medicinske sestre pri vzgoji staršev v pri¬marnem zdravstvenem varstvu - Darja Arhar, vmsVtisi z mednarodne konference o psihičnem zdravjudružine z otrokom - Jelka Obrez, vmsVzpostavljanje delovnega odnosa med socialno inpatronažno službo v družini - multidisciplinarnipristop - Marjana Velikanje, dipl. soc. del.Uporaba antibiotikov pri otrocihMilena Vrečko Tolar, dr. med., spec. ped.Predstavitev Skupine za varstvo otrok in žena prednasiljem Barbara VVeibl, dr. med., spec. šol. med.OdmorOdhod z avtobusom v ČrnoOgled Centra za usposabljanje, delo in varstvoČrna na KoroškemPovratekv Slovenj Gradec, med potjo ogled cerkveSv. JurijaSkupna večerjaPetek, 05.11.1999Priprava družine na prihod novega družinskegačlana - Darja Nabernik, dipl. psih.Pot do otroku prijazne porodnišnicedr. Zlata Felc, dr. med., spec. ped.Prvi podoj - Milena Cimperšek, vms, babicaOsveščenost očetovo dojenju ob otrokovem rojstvuGregor Poglajen, Brina FelcOdmorVloga patronažne medicinske sestre pri vzdrževan¬ju čim daljšega izključnega dojenjaMagda Brložnik, vms, spec. patr. zdr. negeZobozdravstvena preventiva v obdobju dojenčka inmalega otroka - prim. Josephine Ladič, dr. stom.,spec. pedontol.Računalniško informacijski sistem patronažnezdravstvene nege, testiranje in kritična analizamag. Olga Šušteršič, prof. dr. Vladislav Rajkovič,doc. dr. Robert Leskovar, mag. Igor Bitenc, IgorZeličRazprava in zaključek srečanja
NEKAJ SPLOŠNIH INFORMACIJUdeležba na srečanju se šteje za strokovno izobraževanje. Koti-zacijazDDVjezačlaneZZNS 19.O40SIT, za nečlane 38.080SIT.Vanjo je všteta večerja in pisno gradivo. Zaradi DDV je OBVEZNAPISNA PRIJAVA na seminar, zato vas vljudno prosimo, da se naseminar prijavite s prijavnico, ki je bila objavljena v Utripu št. 9.

Pošljete jo na naslov: Magda Brložnik, Zdravstveni dom Celje,Patronažno varstvo, Gregorčičeva5,3000 Celje. Kotizacijo lahkoplačate pred začetkom srečanja ali pa na žiro račun 50101 -678-48641, sklic na št. 00122 08, z obveznim pripisom “Za sekcijo pa¬tronažnih medicinskih sester”. Ob registraciji potrebujete članskoizkaznico, potrdilo o plačani kotizaciji (virman) in, če se ne bostepredhodno pisno prijavili, tudi izpolnjeno prijavnico za seminar zvsemi potrebnimi podatki (davčna številka zavoda).Prenočišče: Kompas hoteli Slovenj Gradec, Glavni trg 3, 2380Slovenj Gradec.Rezervacije: tel. 0602/42 295, 43 176; faks 0602/43 179 do02.11.1999.Dodatne informacije: Brložnik Magda, ZD Celje, tel. 063/434301,434 303,041/430 899, faks 063/441 356.

MEDDIAGNOSTIČNI RADIOLOŠKI CENTERVodovodna 100, lOOO LjubljanaTel.: 061/18 94 680, 18 94 689Fax.: 061/189 46 83
2NAJMODERNEJŠO OPREMO, SODOBNOTEHNOLOGIJO IN S SVOJIM ZNANJEM,POMAGAMO PACIENTOMDO lANESUm, M HITRE DIAGNOZE
• MR - slikanje z magnetno resonanco* CT - slikanje z računalniško tomografijo* RTG - diagnostika skeleta in prsnih organov• MAMOGRAFIJA - rentgensko slikanje dojk

Prijavite se lahko vsak delovnikod 7. do 15. ure,v sredo do 18. ure,Vodovodna 100, Ljubljana
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PRVO OBVESTILOZbornica zdravstvene nege - Endokrinološka sekcijamedicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenijeorganizira1. Slovenski Endokrinološki kongresmedicinskih sester in zdravstvenihtehnikov Slovenije z mednarodno udeležboKongres bo oktobra leta 2000Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju z referati ali posterjina naslednje teme:-Ambulantna dejavnost-Bolnišnična dejavnost- Smeri razvoja zdravstvene nege kot stroke, na področjuendokrinologije- Dokumentiranje postopkov zdravstvene nege inzdravstvene vzgoje na področju endokrinologije- Razvoj zdravstvenovzgojnega dela na področju endokri¬nologije- Kakovostna oskrba sladkornih bolnikov- Preventiva sladkorne bolezni- Pomen zdrave prehrane za preprečevanje in zdravljenjesodobnih socialnih bolezni- Pomen opustitve in preprečevanja kajenja- Različna delovna področja medicinskih sester inzdravstvenih tehnikov:1. zdravstvenovzgojno delo2. zdravstvena nega in zdravstvenovzgojno delo na bol¬niških oddelkih3. povezava s patronažno službo4. povezava s socialno službo5. povezava s srednjimi in visokošolskimi ustanovami.Program 1. Endokrinološkega kongresa medicinskih ses¬ter in zdravstvenih tehnikov Slovenije je organiziran v so¬glasju z Zbornico zdravstvene nege.Nadaljnja obvestila o poteku priprav na 1. slovenski en¬dokrinološki kongres medicinskih sester in zdravstvenihtehnikov Slovenije z mednarodno udeležbo boste lahkozasledili v naslednjih številkah Utripa.Vljudno vabljeni!Programski odbor:Milena Bohnec, vms, prof. soc. ped., predsednicaBarbara Žargaj, vms, Mateja Tomažin Šporar, vmsElizabeta Stepanovič, sms, Klavdija Čuček - Trifkovič,vms, prof. zdrav, vzg., Mira Slak, sms, Alenka Roš, vmsMihela Jurčec, vms, Mojca Mikuš, vmsPodrobnejše informacije dobite na tel/faks: 061/134 31 68Kontaktni osebi sta Mateja Tomažin - Šporar in MilenaBohnec.

ZBORNICAZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIHTEHNIKOV NA INTERNISTIČNO-INFEKTOLOŠKEMPODROČJUVabi na 6. strokovno srečanje:BOLNIK S HIV INFEKCIJO,ki bo potekalo 25. in 26. novembra 1999v Hotelu GOLF na Bledu.Program:ČETRTEK, 25. novembra 199909.00- 10.00 Registracija udeležencev10.00- 10.30 Uvodni pozdrav10.30 -11.00 Klinična slika HIV/aidsdoc. dr. Janez Tomažič, dr. med.11.00 -11.30 Sodobni koncept zdravljenja in spremljanja bol-nikovs HlV/aidsom - Primož Kamer, dr. med.,prim. doc. dr. Ludvik Vidmar, dr. med.11.30 -12.00 Prijavljeni primeri HIV/aidsavSLOZdenka Kastelic, laboratorijski tehnik12.00 -12.30 Svetovanje pred testiranjem in po testiranju na in¬fekcijo s HIV - as. mag. Mojca Matičič, dr. med.12.30- 14.30 ODMOR ZA KOSILO14.30 -15.00 Zdravstvena nega bolnika s HlV/aidsom vbolnišnici, Vera Grbec, vms15.00 -15.30 Zdravstvena nega otroka z infekcijo HIVVeronika Jagodic, vms15.30- 16,00 Ukrepi za preprečevanje prenosa infekcije HIV vzdravstvenih ustanovah, Valerija Rojc, zt16.00- 16.30 ODMOR S KAVO16.30 -17.00 Tveganje za prenos okužbe z virusom HIV na de¬lovnem mestu - Metka Prevec, vms17.00 -17.30 Zdravstvena vzgoja bolnika z infekcijo HIVJolanda Munih, vms, prof. zdr. vzg.Prvi dan bomo zaključili s kulturnim programom inslavnostno večerjo. Ogledali si bomo gledališko predsta¬vo: Primer Ronald Akkerman avtorice Suzanne van Lo-huizen v izvedbi Mestnega gledališča Ljubljana. Predsta¬va govori o odnosu med patronažno medicinsko sestro inbolnikom z aidsom.PETEK, 26. novembra 199909.30 -10.00 Svetovanje bolnikom in svojcem ob soočenju z neu¬godnimi informacijami o zdravstvenem stanjuKlaudia Urbančič, vms, prof. zdr. vzg.10.00 -10.30 Vpliv infekcije z virusom HIV na psihosocialno bi¬vanje okuženih, obolelih in njihovih bližnjih inmožnosti pomočiEvita Leskovšek, dr. med., direktorica AIDS Fon-dacije ROBERT10.30- 1100 ODMOR S KAVOump 45



STROKOVNA SREČANJA DO
11.00 -11.30 Moralno etične dileme in HIVDragica Kuralt - Štucin, vms, dipl. org. dela11.30 ■ 12.00 Psihosocialni problemi medicinskih sester prizdravstveni negi bolnika z aidsomMojca Dolinšek, vms, prof. soc. ped.12.00 - 12.30 Zaključek seminarjaInformacije: Udeležba na seminarju se prizna kot strokovnoizpopolnjevanje. Kotizacija z DDV znaša: za člane ZZN19.040SIT, za nečlane 38.080 SIT. Plačate jo lahko na račun št.: 50101-678-48641, sklic na št. 0012229 ali pred začetkom srečanja. Vceno so všteta predavanja, zbornik in slavnostna večerja. Ob¬

staja možnost enodnevne udeležbe, kotizacija znaša 9.520 SITza člane ZZN in 19.040 SIT za nečlane.Prijavnico, ki je bila objavljena v septembrskem Utripu, pošljite vtajništvo Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Japlje¬va 2, Ljubljana (ga. Andreja Sorman). Prosimo, če lahko prijavepošljete do 15. novembra 1999 zaradi lažje organizacije samegasrečanja.Rezervacije prenočišč v Hotelu GOLF, tel. 064/79 70 in HoteluKRIM, tel. 064/79 20. Dodatne informacije lahko dobite na Klinikiza infekcijske bolezni in vročinska stanja tel. 061/1313113 int.37-10. Kontaktne osebe: Dragica Kuralt Štucin, Jolanda Munih(jolanda.munih @ kclj-si) in Metka Prevec (tel. 061/13 28 205).KOLABORATIVNI CENTER SZOZA PRIMARNO ZDRAVSTVENO NEGOWHOCOLLABORATING CENTRE FOR PRIMARY HEALTH ČARE NURSING9 ZDRAVSTVENI DOM Dr. ADOLFA DROLCA MARIBORSLOVENIJA, 2000 Maribor, Ul. talcev 9 - Telefon: 062/22-86-575,22-86-455 - Faks: 062/22-86-587
ik ^* *dr***3. evropska konferenca TelenurselDMaribor, 11 .-13. novemberideja o združeni Evropi terevropske integracije zahtevajo poenotitve zaradi primerljivosti, karse nanaša tudi nazdravstveno nego. V zadnjih dveh desetletjih so namreč različne države razvijale različne klasifikacijske sisteme, po¬datkovne baze in informacijske sisteme za potrebe zdravstvene nege. Zato si Evropska skupnost prizadeva razviti us¬trezen računalniško podprt informacijski sistem za zdravstvo in minimalno podatkovno bazo v zdravstvenem sistemu,da bi bili podatki primerljivi med državami članicami.Program Evropske skupnosti se imenuje Telematica in vključuje tudi področje zdravstvene nege. Za področjezdravstvene nege je pričel razvijati računalniško podprt informacijski sistem ter enoten strokovni jezik Danski inštitut zaraziskovanje v zdravstvu in zdravstveni negi. Tako je razvil projekt Telenursing, kije potekal v letih 1992-1994. V projek¬tu so sodelovale naslednje države: Belgija, Danska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Nizozemska, Portugalska,Švedska ter Finska, Norveška in Slovenija pa kot pridruženi članici.Glavni cilji projekta so bili:- razviti evropsko klasifikacijo zdravstvene nege, ki se nanaša na varovančeve negovalne probleme, negovalne inter¬vencije in rezultate obravnave;- razviti model izobraževanja za oblikovanje standardnih definicij, klasifikacij in kod, ki bi bile mednarodno primerljive;- razviti mednarodno primerljivo podatkovno bazo zdravstvene nege.Projektu Telenursing je sledil projekt Telenurse (1996-1998), ki gaje pravtako razvijal Danski inštitut. Glavni cilj projek¬ta je bil ugotoviti, s kakšnimi težavami bolnikov se medicinske sestre sploh srečujejo in kako jih razrešujejo. Pri tem soželeli podatke zdravstvene nege strukturirati in standarizirati. Ti podatki so se nanašali na proces zdravstvene nege, spoudarkom na negovalnih vprašanjih (negovalna diagnoza), intervencijah in rezultatih. Istočasno naj bi projekt Te¬lenurse ugotovil, kakšne so potrebe po informacijah o praksi zdravstvene nege v Evropi. S primerjanjem podatkovzdravstvene nege in kliničnih negovalnih dokumentacijskih sistemov naj bi ugotovili dosedanje pomanjkljivosti, koristneinformacije o kakovosti zdravstvene nege in stroškovno učinkovitost zdravstvene nege.Telenurse omogoča tudi vključevanje Evrope v razvijanje projekta Mednarodna klasifikacija prakse zdravstvene nege(The International Classification for Nursing Practice - ICNP), ki ga izvaja mednarodni svet medicinskih sester- ICN. Os¬novna ideja projekta je razviti strokovni terminološki slovar in klasifikacijo zdravstvene nege, ki bi jo za dokumentiranjezdravstvene nege in elektronske zapise lahko uporabljale medicinske sestre v vseh strokovnih okoljih in v vseh državahsveta.46 mip Oktober '99
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Glavni cilji so naslednji:-razvijanje sistema klasifikacije zdravstvene nege, ki se nanašajo na negovalne probleme/negovalne diagnoze, nego¬valne intervencije in rezultate v Evropi;-razvijanje mednarodno primerljive standardne definicije, klasifikacije in kode;-razvijanje mednarodno primerljive minimalne baze podatkov zdravstvene nege;-uporabnost ICNP-ja na državni ravni za razvoj državnih baz podatkov.iCNP je opis prakse zdravstvene nege, še posebej opisuje, kaj dela medicinska sestra (intervencije zdravstvene nege)kot odgovor na vrsto varovančevega/bolnikovega stanja (negovalni problem/negovalna diagnoza) in kakšni so končniučinki njenega delovanja (rezultati zdravstvene nege). Razvoj klasifikacije je opisan v naslednjih stopnjah:-zbiranje izrazov,-njihovo razvrščanje,-oblikovanje hierarhije v posameznih skupinah,-kodiranje.Razvoj informacijskega sistema je tudi za potrebe zdravstvene nege dinamičen proces in ni nikdar dokončno razvit.Tako tudi svetovnemu projektu ICNP-alfa verzija sledi ICNP-beta verzija, katere idejaje zmanjševanje števila podatkov.Evropskemu projektu Telenurse sledi Telenursel D-entity (I nformatics and Diagnoses - European Nursing Termino!ogyas a basis for Information TechnologY (1998-2000), katerega nosilec je prav tako Danski inštitut.V navedenem projektu sodeluje poleg Nemčije, Švice, Portugalske, Italije, Španije, Grčije, Romunije tudi Slovenija insicer Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno nego. Njegove glavne naloge vprojektu so:- prevod ICNP-beta verzije, verifikacija prevoda in testiranje terminologije;-priprava strategije razvoja informacijskega sistema za zdravstveno nego v Sloveniji ter vključitev vdržavni zdravstveniinformacijski sistem;-vključitev ICNP-beta verzije v izobraževalni program medicinskih sester zaradi upoštevanja enotne strokovne termi¬nologije;-razvoj brskalnika na osnovi beta verzije;-organiziranje 3. evropske TelenurselD-entity konference.Osnovni namen vseh projektov je, da bo zdravstvena nega z enotno minimalno podatkovno bazo, enotno klasifikacijo inenotnim informacijskim sistemom postala vidna, mednarodno primerljiva in njen obseg ter kakovost merljiva.Program konference:11. november otvoritev12. november Uporaba ICNPKlasifikacija zdravstvenega varstvaIzkušnje posameznih državPredstavitev beta ICNPZgradba beta ICNPUporaba iCNP13. november Telematika za medicinske sestreProjekt NURECPrikaz slovenskega primera informacijskega sistemaPrikaz uporabe ICNP vzdravstveni negiPrevajanje beta verzije - izkušnje in težaveNačrtovanje prihodnjih aktivnostiNatančnejše informacije o konferenci in natančnejši program vam je na voljo v Kolaborativnem centru. Zgodnja koti¬zacija (do 15. oktobra) znaša 250 EURO in po navedenem datumu 300 EURO.Vabljeni!Vodja centra: Mag. Bojana Filejmtp 47



Hydrocoll sacral

Hydrocoll concave Hydrocoll Hydrocoll thin
Hydrocoll je hidrokoloidna obloga, ki se z vpijanjem izločkov iz rane spremeni v gel, na ta način rano očistiin jo ohranja vlažno. Primeren je predvsem za oskrbo neokuženih kroničnih ran z velikim izločanjem, šeposebej za razjede goleni in preležanine. Zaradi njegovih značilnih oblik, ki se prilagajajo oblikam telesa,je uporaba Hydrocolla res zelo raznolika.
HARTMANN MERIT Uvoznik in ekskluzivni zastopnik medicinskih izdelkov Hartmann, Šmartinska 130,1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.: 061 141 5510, Fax: 061 141 5510 46



Nursing: A Now Era tor Action

IMursing: A Nevu Ena fon ActionIntennational Coundil of NunsesICN 22nd Quadpennial Congress10-15 June 2001, CopenhagenFinst Announcement - Call fon Abstnacts
International Council of NursesICN 22nd Quadrennial Congress10-15 June 2001. Copenhagen
First Announcement - Call for Abstracts

EDTNA/ERCA29th Intennational ConfenenceEuropean Diaiysis and Transpiant NursesAssociation / European Renal Čare AssociationEDTNA/ERCA Pnesident: Gemma Binchen / Confenence Pnesident:Mania Sanaiva Co-ttositv/1>/ Tho Darnih Or<j.>ni/ation {DNO»

"New Honizons -a shaned Vision fon the futune"DUARTE BOTELHO - "TORRE DE BELEM -LISBOA"Finst Announcement8-11 July 2000, Lisbon, PontugalFon infonmation, please contact:EDTNA/ERCA Head OfficePO Box 3052, CH-6002 Lucerne,SvvitzenlandTel. +44 41 440 7555 Fax +41 41 4403962Email: EDTNA - ERCAacompusenve.com

*t.*k

OUAftTE SOreLHO - ‘TOME bE 9EIČM - IISSOA'|||||||i|H^iArinourYcernent; ’'8-11 July 2000, Lisbon, Portugal
For Information, please contact:EDTNA/ERCA Hcad OfficePO 8ox 3052, CH-6002 Lucerno. Switzer!anriTel. +44 41 440 7555 Fax +41 41 440 3962Email: EDTNA_ERCA@compuserve*com

jtte?y, EDTNA/ERCA29,h International Conference
European Dialysis and Transpiant Nurses Association /European Renal Čare Association

EDTNA/ERCA President: Gomma Birchor / Conforcncc Presidont: Maria Saralva

VVENR in leeland2900Second announcementCall fon abstnactsOnganizens:The Icelandic Nunses AssociationVVENR Steening Gnoup10th Bienniai Conference of the VVorkgroup ofEuropean Nurse Researchers.Challenges fon Nunses in the 21 st Centuny:Health Pnomotion, Pnevetion and Intenvention2000 Reykjavik, leelandMay 25 - 27Second Announcement
Vse dodatne infonmacije so na sedežu zbonnice - zveze - Vidovdanska 9, tei. 061/316 055.UTRIP 49



PISALI STE NAMSpoštovanaurednica,Peter Požun, višjimedicinski tehnik
pišem Ti moje razmišljanje ob uvodniku v septembrski številki našega biltena UTRIP. Ob branjuVIZIJE INC me je zbodla slovnična uporaba ženskega spola v tem prispevku, ki smo ga prejeli vangleščini na konferenci ob 100-letnici ICN v Londonu julija letos.Poiskal sem svoj original besedila v izvirniku in pri najboljši volji nisem odkril, da bi v njemupora¬bili takšno dikcijo, ki bi se nanašala samo na ženske. Prav tako je precej nenavadno, da se za obja¬vo vizije neke organizacije, ki ni homogeno sestavljena, v prevodu uporabi samo ena oblika spo¬la. V svetu in tudi v Sloveniji nas je kar nekaj moških, ki opravljamo delo medicinske sestre alizdravstvenega tehnika. Objava tako pomembnega dokumenta v takšni obliki bi bila lahkorazumljena bodisi kot zanikanje spolne heterogenosti populacije medicinskih sester inzdravstvenih tehnikov Slovenije, bodisi, da vizija ne velja za moški del te populacije. V splošninavadi je, da se za takšna besedila uporabi nevtralna oblika spola, v jezikih, ki uporabljajo spolnostrukturo pa oba spola.V prepričanju, da gre zgolj za nenamerno napako, Ti želim še veliko uspeha v uredniškem delu inTe lepo pozdravljam! VLjubljani, 21.9.1999

Uredniški odbor UTRIP-a se za neljubo napako, kije nastalapri vednoproblematičnemprevodu besede “NURSE”, iskreno opravičuje.

d.o.o.ISO 9002 ČISTILNI SERVIS
Stegne 25, 1000 LjubljanaTel.: 061/151-21-80, Fax.: 061/151-21-75E-mail: potema@siol.net

ČIŠČENJE VSEH POSLOVNIHPROSTOROVv dnevna čiščenjav generalna čiščenja
SISTEMA ZA ZAŠČITO PREDGOLOBI IN DRUGIMI PTICAMIECOPIC® in ECONET^Za oba sistema velja, da:sta ekonomična, ker ju enostavno inhitro vgradimo • sta estetska, saj staizdelana iz prozornih materialov, takoda sta neopazna • sta učinkovita, sajgolobe odženeta za vedno • golobov nepoškodujeta in jih ne zastrupljata •ne onesnažujeta okolja, saj staizdelana iz okolju prijaznih materialov.

ANTIBAKTERIJSKO ČIŠČENJEVZMETNIC s sistemom POTEMA®, kijeekološko povsem neoporečen in deluje natri načine, ki se med seboj učinkovitodopolnjujejo z: UV svetlobo uničujemikroorganizme • visokofrekvenčnimivibracijami zdrobi in otrese odpadne delcez vlaken v vzmetnici in vakuumskimsesanjem globinsko posesa odpadle delcein prah. Ponujamo Vam tudi biološkorazpršilo za čiščenje vzmetnic izprograma POTEMA®.
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TKLORHEKSIDIN TLIDOKRIN■»močan antiseptik-»širok spekter protimikrobnega delouanjavdeluje na po Gramu pozitiunein po Gramu negatiune bakterijeter na Candido albicans
Duojno delouanjeNeposreden nanos na boleče mestoBrez sladkorjaBrez potisnega plina

-»lokalni anestetik■»učinkuje takoj-»deluje do 2 uri

SKRAJŠANO NAVODILO1 ml raztopine vsebuje 2 mg klorheksidina in 0,5 mg lidokaina.Indikacije: S imptomatsko lokalno zdravljenje bolečin v žrelu in težav, ki jih spremlja draženje žrela.Kontraindikacije: Preobčutljivost za sestavine zdravila in otroci, mlajši od 30 mesecev. Interakcije: Zdravila sene sme uporabljati skupaj z drugimi antiseptiki. Stranski učinki: Zelo redko se lahko pojavijo znaki pre¬občutljivosti za zdravilo (lokalno draženje, izpuščaji). Po dolgotrajni in nepretrgani uporabi se lahko zobje rjavoobarvajo; obarvanost lahko odstrani zobozdravnik. Odmerjanje in uporaba: Bolnik usmeri cevko razpršilca protižrelu, zadrži dih in pritisne na pršilno glavo. Odrasli in otroci, stari veC kot 12 let. 3- do 5- krat zapored pri¬tisnejo na pršilno glavo in postopek ponovijo 6- do 10- krat na dan. Otrokom, starejšim od 30 mesecev, daje¬mo polovične odmerke. Opozorilo: Za samozdravljenje se lahko zdravilo uporablja le 3-4 dni. Ce v tem Časuni izboljšanja, svetujemo posvet z zdravnikom. Nosečnost in dojenje: Zdravilo se lahko ob upoštevanju navodiluporablja tudi med nosečnostjo in dojenjem. Oprema: Steklenička s pršilnim nastavkom s 30 ml raztopine.Izdajanje zdravila: Zdravilo se sme izdati tudi brez zdravniškega recepta.Podrobnejše informacije o zdravilu so na voljo pri proizvajalcu.Angal® S, pršilo za boleče žrelo
Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, SLO
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