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tablete po 50 mg

hitro odpravi akutno bolečino
- do 3-krat 1 rapidna tableta na dan
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Skrajšano navodilo
Indikacije: Lajšanje akutne bolečine. Potravmatična bolečina (izpahi, zvini, nategi), pooperativnabolečina (travmatologija, ortopedija, ginekologija, oralna kirurgija), ginekološka bolečina (dismenoreja,bolečine zaradi vstavitve materničnega vložka in druge bolečine), glavobol, zobobol, bolečina vhrbtenici, zunajsklepni revmatizem, dopolnilo k zdravljenju infekcijskih bolezni.Odmerjanje: Tablete Naklofen rapid dajemo 3-krat na dan. Izjemoma, npr. pri dismenoreji, odmerekpovečamo na 200 mg na dan. Pri blagih bolečinah zadošča 100 mg na dan. Tablet Naklofen rapidne dajemo otrokom do štirinajstega leta starosti.Kontraindikacije: Peptični ulkus. Preobčutljivost za diklofenak. Diklofenak je kontraindiciran pribolnikih, pri katerih je predhodno jemanje salicilatov ali drugih zdravil, ki zaviralno delujejo na sintezoprostaglandinov, povzročilo napad astme, urtikarijo ali akutni rinitis.Opozorila: Previdnost je potrebna pri bolnikih s hudimi okvarami jeter ali ledvic, pri bolnikih s srčnimpopuščanjem, porfirijo, Crohnovo boleznijo in pri ulceroznem kolitisu.Stranski učinki: Lahko se pojavijo prebavne motnje. Redko se pojavijo peptični ulkus ali krvavitvev prebavilih. Izjemoma lahko pride do preobčutljivostne reakcije, glavobola, perifernih edemovin neznatnega povečanja vrednosti transaminaz.Oprema in način izdajanja: 10 tablet po 50 mg. Na zdravniški recept. 1/99.
Podrobnejše informacije so na voljo pri proizvajalcu.
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NEBOGLJEN
Potihoma se ti približam,ko nebogljeno v postelji ležiš.(Stopim bliže in te gledam,saj čutim, da topline moje si želiš.
Jaz sem za te sončni žarek,ki stopa v sobo skozi zid,sem kot tiha dobra vila,ki pričarajo privid.
Vse to sem in še večin vse bi naredila,da bi tvojo željno dušoz življenjem napojila.

Anica Macele - Kolarmedicinska sestra- babica
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Januar na Zbornici
Petra Kersnič

Pa smo skočili v zadnje leto tega tisočletja. Za nami ostaja leto, v katerem nismo zaključilivelikih projektov, smo pa se iz dneva v dan lotevali majhnjih, bolj ali manj perečih vprašanj,ki zahtevajo, da jih postavimo na svoje mesto. Veliko smo jih že sami, vendar je v večiniakcij tako, da se o njih mora izreči še "nekdo, ki pa melje počasneje" kot bi mi želeli. Kakorkoli, imamo vizijo ter izdelano strategijo delovanja in razvoja zdravstvene nege in delu¬jemo naprej!Januarske aktivnosti na Zbornici:4.1. uredniški odbor Utripa12.1. 8. seja Komisije za dodeljevanje sredsteviz sklada za izobraževanje13.1. 21. seja Izvršilnega odbora9- seja projektne skupine zaTerminološki slovarček14. 1. udeležba na 76. seji Zdravstvenega sveta14.1. Uredniški odbor Obzornika zdravstvenenege18.1. razgovor z državnim sekretarjemMinistrstva za zdravstvo -prim. Janezom Zajcem, dr. med.18.1. seja projektne skupine zadokumentiranje v zdravstveni negi19. 1. udeležba na Občnem zboru Sekciještudentov zdravstvene nege20.1. seja projektne skupine za oblikovanjestandardov zdravstven nege21.1 seja Komisije za izobraževanje25.1. sestanek v Mariboru s koordinatorjemraziskovalne naloge na področjuizobraževanja za zdravstveno nego“ODIN”28.1. udeležba na seji Razširjenegastrokovnega kolegija za zdravstvenonego28.1. seja Razsodišča Zbornice zdravstvenenege29.1. seja projektne skupine za standarde vzdravstveni vzgoji

V strokovni javnosti je kar velik odmev doživelaoddaja TV 1 PRO et CONTRA. S svojimi stališčismo se javno oglasili z izjavo, ki so jo objavili vVečeru in Ljubljanskem dnevniku.Novinarka Tina Horvat iz Slovenskih novic pa jezapisala naslednji prispevek, s katerim smo želelipredvsempokazati svoje nestrinjanje in javnos¬ti prikazati tudi drugo problematiko na področjunašega dela..Laične medicinske sestre?Medicinskesestre so ogorčene, kernaj bipredsed¬nikZdravniškezborniceSlovenijeMarkoBitencjavno označil njihovo delo kot laično - On tonepreklicno zanika, rekelje samo, da ima vsa¬ka zdravstvena storitev elemente laične instrokovne kakovosti- Kaj se kuha v ozadju?Ko je pred leti Zorana Predina precej ne¬spodobno zanimalo, kaj nosijo medicinske ses¬trepod modrimi haljami, mu niti niso prevečzamerile, čepravjepesem skorajponarodela inpovzročila precej nerodnih položajev. Popol¬noma drugačepaje, če sestre začutijopodcen¬jevalen odnos zdravnikov, ki bi morali delati znjimi z roko v roki. In z vsaj dolžnim spošto¬vanjem, kipaga sestre očitno niso opazilepred-prejšnjiponedeljek v oddajiPro et contra na na¬cionalni televiziji, ko naj bi predsednikZdravniške zborniceMarkoBitenc označil nji¬hovo delo kot laično.Vnaši državi imamo medicinskesestre radi. No,saj so zdravniki tudi vredu, toda kaj, ko nikolinimajo časa. Ali nadomeščajo in imajo še enkratUWP 5



DELO ZBORNICE
ponedeljek, i. JeOruarja/svccana ivvv Leto 6 , st. izhaja vsak ponedeljek

ŠKANDAL ZA BELIMI ZIDOVI
ivieatcinsKe sestre so ogorčene, ker naj bi predsednik 'Zdravniške zbornice SlovenijeiviarHo Hitenc javno označil njihovo delo kot laično - On to nepreklicno zanika, rekelje samo, da ima vsaka zdravstvena storitev elemente laične in strokovne kakovosti -Kaj se kuba v ozadju? MJm)raJr*w ;c picu i«;u zoranai i cuuia precej nespoootmo.mimo, Kaj nosijo medi¬cinske sestre pod modrimimiljami, mu niti rušo pre¬več zamerilo, čeprav je pe-aein skoraj ponarodela in po¬vzročila precej nerodnih po¬ložajev. Popolnoma drugačejr, ce sestre začutijo pod-v.viijrvaien minus zuravntKOv,ki 01 morali delati z njuni zxOko v roki. In z vsaj dolžnimoijostovanjem, Ki pa ga sestreočitno niso opazile predprej-onji ponedeljek v oddaji Proci cviiii«t na uaciunarni tele¬viziji, ko naj bi predsednikzdravniške zbornice Markoi>ni;iic označil njinovo ueiokol laično.v naši državi imamo me-

enkrat več bolnikov, mi pasrno Kot na tekočem traku injih ne moremo predolgo obre¬menjevati z našimi malimi te¬žavicami, aii jih čakajo za¬pletene operacije in na vizitipridirjajo mimo kot veter, dajih še vidimo ne dobro, kajšele, da bi sc z njimi pogovo¬rili. Seveda so tudi oni samoljudje, ampak velikokrat sevedejo kot bogovi!*Kaj pa naša izo¬brazba?«Na Bitenčevo izjavo sose ogorčeno odzvali izvajalcizdravstvene nege iz Zbor¬nice zdravstvene nege Slo¬venije. Generalna sekretarkaret ra IVcrsiiie, ki je tudiizvoljena državna svetnica zazdravstvo, v imenu strokovno

Generalno sekretarko ZZKSPetro Kersnič boli, Ja somedicinskim sestram pripisalilaičnost.nujajo sestre in administra¬torji, ter strokovno kakovost,ki pripada zdravnikom.

kakovosti storitev. To veljatako za dr. Bitenca in mini¬stra za zdravstvo dr. Mar¬jana Jereba kot na dmgistrani namestnika varuha začlovekove pravice ter pred¬sednico Zveze potrošnikovBredo Kutin. Kes, boli me,da so medicinskim sestrampripisali laično kakovost. 'Ibje lahko lapsus.V zdravstvu ne morejo bitikakovostni samo zdravniki.Priznavamo, da je težko na¬tančno izmeriti prispevek po¬sameznega strokovnjaka prizdravstveni storitvi, zagotovopa so pomembni tudi ekspertidrugih strok v zdravstvu. Me¬dicinska sestra je ob bolnikunajveč časa. v nekaterih za¬vodih 24 ur na dan čez vse

Zagovor ’obtoženega ’Asist. mag. Murko Bitencdr. med: »Se enkrat sem sipogledal posnetek oddaje Proct contra in resnično nisemnikjer zasledil, do bi ozna¬čil delo sester kol laično. Re¬kel sem samo, da ima vsakazdravstvena storitev elementelaične kakovosti in strokovnekakovosti in zato ločeno go¬vorimo o laični in strokovnioceni kakovosti. Tudi zdravni¬ška služba se lahko ocenjuje po

Predsednik Zdravniške zborniceMarko Bitenc trdi, da dela sesterni označil kot laičnega.
samo žalitev. Saj jc v praksidrugače, dobro sodelujemoin se medsebojno podpiramo.Aaše ogorčenje je tudi posle-

laični in strokovni oceni kako¬vosti in seveda strokovno kako¬vost zdravniške dejavnosti oce¬njuje stroka, ki jo v lem pri¬mem zastopa Zdravniška zbor¬nica. Laično kakovost pa oce¬njujejo uporabniki, ki jih vlern primem zastopa Zveza po¬trošnikov in delno tudi Za¬vori za zdravstveno zavarova¬nje. Edino, kar sem v ome¬njeni oddaji eksplicitno pou¬daril. jo, d;t lahko |K>same-zen zdravnik dela strokovnoneoporečno ali celo v medna¬rodnem merilu nadpovprečno,pa ga bodo laiki ocenili posvojih merilih kot slabo kako¬vost oziroma še hujše, da gabodo laiki ocenili kot nadpov¬prečno kakovostnega, po stro¬kovnih merilih pa lahko delacelo strokovne napake. Enakokot za zdravniško dejavnostvelja tudi za dejavnost zdra¬vstvene nege. Laična ocena ka¬kovosti zdravstvene nege Še nepomeni strokovne ocene kako¬vosti zdravstvene nege, le-topa naj seveda ocenjuje stroka,ki se pri nas ukvarja z zdra¬vstveno nego.-
gnoze obstajata namreč tudinegovalna anamneza m ne¬govalna diagnoza, ki ustne« -jata sesire v postopam /.ura-

več bolnikov, mi pa smo kot na tekočem trakuin jih ne moremo predolgo obremenjevati znašimimalimi težavicami, alijih čakajozaplete¬neoperacije, in na vizitipridirjajo mimo kot vet¬er, dajih še vidimo ne dobro, kaj šele, da bi se znjimipogovorili. Seveda so tudi oni samo ljud¬je, ampak velikokrat se vedejo kot bogovi!
“Kajpa naša izobrazba?”Na Bitenčevo izjavo so se ogorčeno odzvali iz¬vajalcizdravstvene nege izZbornicezdravstvenenegeSlovenije. Generalna sekretarkaPetra Ker¬snič, ki je tudi izvoljena državna svetnica zazdravstvo, v imenu strokovne javnostizdravstvene nege ne sprejema in ne priznavadelitve na laično kakovost, kijo, kotje dejal dr.Bitenc, ponujajo sestre in administratorji, terstrokovno kakovost, kipripada zdravnikom.“Vsi sodelujoči vPro et contra sopozabili, dajepoleg zdravnikov v zdravstvu še kdo drug, kiprispeva h kakovosti storitev. To velja tako za dr.Bitenca in ministra za zdravstvo dr. MarjanaJereba kot na drugi strani namestnika varuhaza človekove pravice ter predsednico Zvezepotrošnikov Bredo Kutin. Res, boli me, da somedicinskim sestrampripisali laično kakovost.

Toje lahko lapsus.V zdravstvu ne morejo biti kakovostni samozdravniki. Priznavamo, daje težko natančnoizmeriti prispevek posameznega strokovnjakapri zdravstveni storitvi, zagotovopa sopomem¬bni tudi eksperti drugih strok v zdravstvu. Me¬dicinska sestraje ob bolniku največčasa, v neka¬terih zavodih 24 ur na dan čez vse leto, zato nitrebaposebnopoudarjati njene vloge. Pri temjeuvrščanje našega dela med laično kakovostlahko samo žalitev. Sajje vpraksi drugače, do¬bro sodelujemo in se medsebojno podpiramo.Naše ogorčenjeje tudiposledica želje, da bi sode¬lovali, nepa, da bi se odmikali vsak k sebi. ”DržavajepočasnaPoleg izjave o laičnosti kakovosti medicinske.sestre žalosti tudi to, da je država pri uveljav¬ljanju njihovih želj in strokovnih uredb silapočasna. “Takojpo ustanovitvi zbornice smozačelipripravljatipredlog zakona o zdravstveninegi in programepripravništva za višje in vi¬sokošolskestrokovneprograme terpripravn ištvoza fakultetno izobražene medicinske sestre-profesorje zdravstvene vzgoje. Vse to na mi¬nistrstvu še stoji. Iz naše mednarodne organi¬zacije, ki združuje 118 držav in katere člani
6 m\p * Februar '99



DELO ZBORNICE
smo tudi mi, smo dobili modele organizacijeslužbe zdravstvene nege in temelje smo želelipostaviti tudi pri nas. Poleg medicinske diag¬noze obstajata namreč tudi negovalna anam¬neza in negovalna dizgnoza, ki usmerjata ses¬tre vpostopkih zdravstvene nege. Gre zapravi¬co opravljanja določenih intervencij, za kateremoramo biti izobraženi, pa naj gre zazdravstvenega tehnika, višjo alifakultetno izo¬braženo medicinsko sestro. ”Medicinskesestre oziroma izvajalci zdravstvenenege sipo najpreprostejši logiki zaslužijo boljšipoložaj. Z večjimipooblastili, za karsiprizade¬vajo z vlaganjem amandmajev za spremembozakona o zdravstveni dejavnosti, bipoenistranidobili licenco za delo vstroki in bi bilo natančnodoločeno, kajsploh lahko kdo dela, glede na nje¬govo usposobljenost, poleg tega bi imeli tudi večjinadzor nad lastno stroko.Jeprav, da medčlanikomisije za upravni nadzor vprimerih smrti vmariborski bolnišnici ni bilo nobene medicinskesestre? Tina Horvat
Zagovor 'obtoženega'Asist. mag. Marko Bitenc, dr. med.: “Še enkratsem sipogledalposnetek oddajePro etcontra inresnično nisem nikjerzasledil, da bi označil de¬lo sesterkot laično. Rekelsem samo, da ima vsa¬ka zdravstvena storitev elemente laične kakovostiin strokovne kakovosti in zato ločenogovorimoo laični in strokovni oceni kakovosti. Tudizdravniška služba se lahko ocenjuje po laičniin strokovni oceni kakovosti in seveda strokovnokakovost zdravniške dejavnosti ocenjuje stro¬ka, kijo v temprimeru zastopaZdravniška zbor¬nica. Laično kakovostpa ocenjujejo uporabni¬ki, kijih v temprimeru zastopaZvezapotrošnikovin delno tudiZavodza zdravstveno zavarovan¬je. Edino, kar sem v omenjeni oddaji eksplicit¬nopoudaril, je, da lahkoposamezen zdravnikdela strokovno neoporečno ali celo v mednaro¬dnem merilu nadpovprečno, pa ga bodo laikioceniliposvojih merilih kotslabo kakovostoziro¬

ma še hujše, da ga bodo laiki ocenili kot nad¬povprečno kakovostnega, po strokovnih meri¬lihpa lahko dela celo strokovne napake. Enakokot za zdravniško dejavnost velja tudi za de¬javnost zdravstvene nege. Laična ocena kako¬vosti zdravstvene nege še nepomeni strokovneocene kakovosti zdravstvene nege, le-topa najseveda ocenjuje stroka, ki sepri nas ukvarja zzdravstveno nego. ”
DOPISANO!15.1.1999 sem v Dnevniku zasledila sliko šti¬rih nasmejanih gospodov pod naslovom" Čarob¬na škatlica". Podnaslov ali točneje nadnaslov,napisan z manjšimi črkami, pa je dal vedeti, dagre za aparat za opazovanje poškodovancev. Inko sem sprejemala izraz opazovanje, sem se vmislih začela pogovarjati s Florence Nightingalein k besedi pripustila tudi vse moje učiteljice, kiso me učile eno temeljnih nalogo mojega pokli¬ca - opazovanje. Brala sem naprej in prebrala,da so darovalci podarili pomemben in drago¬cen aparat, ki bi jih sicer potrebovali še sedem -in najpomembnejše, da" je nova pridobitev pred¬vsem veliko olajšanje za sestre, saj jim takoprihranimo veliko dela". Na temmestu sem us¬tavila razmišljanje in na sliko "doslikala” kolegi¬co, medicinsko sestro, ki poleg “ veličastnih "sprejema darilo in ji bo aparat delovni pripo¬moček. Razmišljala sem še o pravilu “P” - pra¬vo darilo, pravemu uporabniku, na pravi načinob pravem času. Ostaja pa mi vprašanje, zakajnas tako, kot govorijo ta članek in še mnogi dru¬gi članki, gledajo novinarji, sponzorji, našisodelavci in nenazadnje, zakaj nas tako malovidijo tudi varovanci!Moji dipisi in razgovori z nekaterimi no¬vinarji so rodili sadove. Delo 3.2.1999 pišein slika kažei, da so vCeljskibolnišnici pre-jeli aparat za vzdrževanje življenjskihfunkcij. Zraven so bile tudi predstavnicestroke zdravstvene nege.Poskusite odgovoriti tudiVi in pišite o svo¬jih razmišljanjih!Februar '99 UWP 7



DELO ZBORNICE

ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE3. OBVESTILO
POVABILO K AKTIVNEMU SODELOVANJUna2. kongresu zdravstvene negepod motom“ ZDRAVSTVENA NEGA ZA 21. STOLETJE7 **

Kongres bo od 17. do 19. novembra 1999 v Portorožu.
Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju z referati ali posterjina naslednje teme:

• kakovost v zdravstveni negi• management v zdravstveni negi• informatika v zdravstveni negi• raziskovanje v zdravstveni negi• promocija zdravjaspecialna področja zdravstvene nege
Prijavo in izvleček prispevka pošljite programskemu odboru najkasnejedo 20. 3.1999 na naslov Zbornice zdravstvene nege Slovenije,Ljubljana, Vidovdanska 9 s pripisom “Za kongres”. Izvleček referataali predstavitev posterja naj bosta napisana na eni strani formata A4.O izboru referatov vas bomo obvestili do 31. 5.1999.K sodelovanju smo povabili tudi strokovnjake zdravstvene nege iz tujineO vseh nadaljnjih pripravah na kongres in vzporednih dogodkih .vas bomo sproti obveščali v Utripu.

Programski odbor kongresa:mag. Bojana Filej, Veronika PretnarKunstek, mag. Marinka Zaletel
8 utrip Februar'99



mmm mm 100 let ICNLONDON - 27 .6.1999 - 1 .7.1999
Zbornica zdravstvene nege je pripravila program udeležbena konferenci ob 100. obletnici ICN z nosilno temo

Proslavimo preteklost zdravstvene nege - zahtevajmo prihodnost.
Posredujemo Vam najpomembnejše podatke iz ponudbe turistične agencije Kom¬pas Maribor, ki smo jo izbrali izmed štirih, ki so se prijavile na naš razpis. Natančenopis potovanja in druge podrobnosti Vam bomo posredovali v marčevski številkiUtripa.
Odhod z Brnika 25.6.99 ob 6.50 in prihod na Brnik 1.7.99 ob 18.10.
Cena potovanja: 129.500 sit- letalski prevoz in letališke pristojbine,- 6 nočitev z zajtrkom,- oglede Londona in njegovih znamenitosti ( Vi dneva, 1 dan),- prisotnost vodiča,- doplačilo za enoposteljno sobo 52.200 sit,- ponujene so možnosti za plačilo na obroke (čeke) - 5 obrokov od majado septembra
Plačilo kotizacijeZgodnja kotizacija za člane znaša 300 GBP, kasnejša znaša 400 GBP .
Obrazec za prijavo lahko prejmete na sedežu Zbornice oziroma ga naročite potelefonu 06l 316 055 vsak dan med 10 in 15. uro. Poslali vam ga bomo po pošti,vi pa ga boste izpolnjenega vrnili, da ga bomo overovili in odposlali.
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PORTRETJOŽE MATJAŠEC
Petra KersničOd nekdaj sem občudovala ljudi, ki znajona papir, platno, blago, tablo ali nakaterokoli stvar naslikati, narisati alinapisati o svetu vse, kar vidijo in občutijo.Pri tem se vedno spomnim napotkov mo¬jega učitelja likovnega pouka, ki je rekel-ko sliko pogledaš in če ob njej doživiš njenopredstavo, ne da bi prebral naslov, ti mo¬ra pri srcu postati toplo. Takrat, v petemrazredu osnovne šole tega sporočila ni bi¬lo mogoče razumeti - prav to, kar je učiteljželel razložiti, se mi je dogodilo ob obiskurazstave serije slik o urah Pabla Picasa vBenetkah. Prav zato sem predmeseci zara¬di občudovanja njegove umetniške naravepoprosilaJožeta Matjašca za sodelovanje.

JOŽE MATJAŠEC

JožeMatjašec se je rodil v Gomilicah v Prekmurju.V Turnišču je obiskoval osnovno šolo, na gim¬naziji v Mariboru maturiral in odšel k vojakom.Svoje prvo delovno mesto je našel v Mladinskiknjigi. Vendar ne za dolgo, saj se je vpisal naVišjošolo za zdravstvene delavce. Po diplomi se je za¬poslil na Centru za dializo v Ljubljani, kjer je os¬tal deset let, na kar ga vežejo zelo lepi spominiin doda, da so kot prva ljubezen, ki nikoli nezrjavi. Jože Matjašec živi v Logatcu, je poročenin ponosen oče treh hčera.
Ali si že od nekdaj želel postati po poklicu“medicinska sestra”?vZe kot otroci smo v sebi nosili tisoč želja, torej ti¬soč poklicev. Tudi jaz sem jih, z leti se je to številozmanjševalo. Prvič sem svoj poklic “začutil'’ privojakih. Vodil sem tako imenovano “prolaznosobo” za vojake, ki so prišli na preiskave v Voj¬no medicinsko akademijo v Beograd. Ostali sodo naslednjega dne, potem pa odšli na sprejemv bolnišnico ali pa so se vrnili v matičnovojašnico. Tako se me je vojaščina dotaknila nanačin, ki ni bil samo služenje vojaškega roka.
Kje in kaj delaš ?Danes delam že sedem let kot glavni medicin¬ski tehnik vMladinskem klimatskem zdraviliščuRakitna. Dela, ki izhaja iz tega naslova, verjetnoni potrebno predstavljati, ker so vsem dobroznana. Gre predvsem za delo v smislu organi¬zacije delovnega procesa zdravstvene nege inza skrb za redno strokovno izobraževanje me¬dicinskih sester, kar sem do sedaj opravljal kotglavni organizator. V našem zavodu so naj¬pogostejša populacija otroci z astmo. Imamo tu-vdi “Solo o astmi”, kjer v timu z zdravnikom infizioterapevtko sodelujem kot predavatelj natemo “Pripomočki pri zdravljenju in vodenjuastme”. Ker v zavodu že nekaj časa občutimoposledice ukrepov Zavoda za zdravstvenozavarovanje, se bojim, da se bo moja vlogaglavnega medicinskega tehnika prelevila v de¬lo menedžerja, ki bo veliko več sodeloval s šola¬mi in vrtci, kot pa z zdravstvenimi institucijami.
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Ali si imel kdaj vmislih kateri drug poklic?Dolgo je že od takrat, ko sem bil že globoko za¬sidran na poti v drug poklic. Obstaja pa nekajskupnega med tem, kar sem hotel biti, in medtem kar sem sedaj. Bilo bi in je delo z ljudmi inza ljudi! Tudi na tem mestu, kjer sem sedaj, nemislim obstati. Moja naravnanost v nekaj več, nele v materialnem smislu, ampak tudi v duhovnirasti, je tako močna, da vem, da mi bo uspelo.
Kako občutiš poklic, kivelja za “ženski pok¬lic”?Verjetno se vsi večkrat sprašujemo, kje je, česploh je meja med moškimi in ženskimi poklici.Koliko je to pomembno za tistega, ki potrebujemojo oziroma našo pomoč?Mislim, da tudi moškiv ta poklic, v katerem prevladujejo ženske, pri¬našamo nekakšno dinamiko. Če drži splošnomnenje, da je ženski pristop do stvari nekolikočustveno bogatejši, ga pri našem delu moška od¬ločnost odlično dopolnjuje. Vse več moških nasje v tem poklicu in prav je tako.
Kako ocenjuješ položaj zdravstvene negevSloveniji?Položaj zdravstvene nege v Sloveniji se zrcali vpoložaju medicinskih sester, ta pa je še vedno“razpet'’ med zdravnikom in bolnikom. Kdaj gabomo dokončno ustoličili? Posamezne kolegicein kolegi ze zelo trudijo za samostojnost zdrav¬stvene nege kot stroke. Kljub vsemu dosežene¬mu lahko ugotavljamo, da največkrat čutimo ner¬azumevanje do tistih, ki smo jim na delovnihmestih najbližji - to je do zdravnikov. Morda sepremalo zavedamo nečesa: da, če si želiš, da tikdo ne bo nasprotoval, povabi ga k sodelova¬nju.
Kakšno prihodnost napoveduješzdravstveni negi do leta 2000 ?V letu, kolikor še manjka do leta 2000, verjetnobistvenega premika ne bo. Nadaljevati bo trebazačeto delo. Izzivov nikoli ne manjka, tudi vnašem poklicu ne. Mislim, da prihodnje tisočlet¬je pripada tistim, ki bodo med seboj sodelovali,

———juaa
torej timskemu delu, o katerem sicer vedno ve¬liko govorimo. Verjamem da bo tudi na področjuzdravstvene nege prišlo do sprememb, saj so nu¬jne, že zaradi novih tehnologij, ki se uvajajo sko¬raj vsak dan in ki jim je potrebno slediti. Dolgo¬ročni program razvoja stroke zdravstvene nege,ki je bil sprejet leta 1993, pomeni vizijo razvojazdravstvene nege skozi programe na po¬sameznih strokovnih področjih. Osebno vidimnajvečjo vizijo stroke v razvijanju fakultetnegaštudija zdravstvene nege. Osnovne bolnikovepotrebe pa bodo ostale še vedno iste in zato najše enkrat poudarim, da bosta medsebojno sode¬lovanje in povezovanje temelj našega dela inpreživetja v prihodnje.
Kaj počneš v svojem prostem času?Prostega časa v obliki, da bi se usedel in počivalpravzaprav ne poznam. Aktiven semv kar nekajdruštvih na lokalni ravni, dodatno se ukvarjamše z mrežnim marketingom. Nekaj časa in tudidružinskega proračuna porabim za slikarstvo -priredil sem že štiri samostojne slikarske razs¬tave in moji akvareli krasijo že kar nekajstanovanj. Ce ne bi imel tega ventila sproščanja,odgovora ne poznam. So pa tudi trenutki, kopišem pesmi...
19. decembra je bila otvoritev samostojnerazstaveJožeta Matjašca v osnovni šoli Ra¬kitna. O avtorju je likovni kritik, prof. dr.MirkoJuteršek, med drugim napisal: “JožeMatjašec, član likovne sekcije zdravstvenihdelavcevKUD Dr. Lojz Kraiger, se že četrtičpredstavlja s samostojno likovno razstavoakvarelov in se tako, kot njegovi sočlani,zaveda, da je umetnost nekaj tako odgo¬vornega, kot njihove službevzdravstvu. To¬da, ker je v slikahveliko pristne predanos¬ti motivom, z delom in znanjem se pa pri¬dobiva tudi vse večjo ustvarjalno kondici¬jo, je smer Matjaščeve uspešne slikarskepoti že tudi s tokrat prikazanimi akvarelijasno začrtana.”
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Jože Matjašec, Motiv iz poznega poletja, akvarelKateri kraj na svetu bi rad obiskal?Potovanje ostaja vedno velika želja, kraj, ki jepovezan s poslom, je Kreta. Skupaj z družino pabi rad ponovno obiskal Pariz. Zakaj ponovno?Ker sem pred leti tako osebno doživel njegovoarhitekturo, muzeje, njegovo blišč in bedo-koteno samo poezijo, in ko sem takrat čakal v vrstipred Eiflovim stolpom na vstopnico, sem seobrnil, še preden sem jo kupil, in sklenil, da, čebom kdaj na vrhu tega stolpa, bom s svojo dru¬žino.
Katere lastnosti najbolj ceniš pri sebi?Zelo lahko bi na to odgovoril, če bi sebe pogledalz očmi drugih. Lažje bom odgovoril, česa pri se¬bi ne cenim: naložim si veliko dela in potemvseželim nadomestiti v zadnjem hipu -kot na primertudi ta intervju!
Kaj drugim najbolj zameriš?Sodelujem z velikim številom ljudi. Skušamupoštevati njihove želje in tudi metode njihove¬

ga dela. Rad sodelujem in imam potrpljenje (mor¬da je to odgovor na prejšnje vprašanje). Nič pame tako ne prizadene, kot prepir, zato se muizogibam. Velikokrat imam občutek, da ljudjeiščejo prav to. Na tem področju so nekateri zelomočni, ne vedo pa, da prepir ne prinaša zmago¬valca, da ruši, ne da bi gradil.
Katero knjigo trenutno bereš?Imam dogovor s samim seboj: dnevno 30 minutza branje oziroma vsak mesec vsaj eno knjigo inkakšno poezijo povrh (Gregorčič, Kuntner,Kačič). Najlažje berem zvečer, ko je ženski deldružine pred televizijo. Trenutno berem Zmago-yvalni odnos avtorja Johna C. Maxwella. Ze samnaslov knjige mi je vzbudil zanimanje in nisemse zmotil: rdeča nit knjige je pozitivna narav¬nanost, ki nam pomaga, da v ljudeh iščemo in seusmerjamo v njihovo moč in ne, da se osredo¬točimo na njihove šibkosti.
Kakšne so tvoje največje želje?Največja moja želja kot očeta je biti dobervzgledsvojim otrokom. Zelje, povezane s službo: da bidosegel notranje zadovoljstvo med tistim, karhočem, in tistim, kar delam: v zvezi s poslom paso povezane sanje in če bi se dale razbrati z mo-,jega čela, potem bi zagotovo vedeli, kam gremin kaj hočem...

JožeMatjašec
Poljubi me!

Poljubi me zjutraj!Ponesi v nov danlepoto nočiin toplota ljubezninaj spremlja vsak tvoj korak!
Poljubi me zjutraj,saj vem,da spet bo najin večerin najina noč!
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SREČANJAPoročilo o sodelovanju med Srednjozdravstveno šolo Maribor in Visokostrokovno šolo v Bloisu (Francija)Alojzija JanžekovičN a pobudo ravnateljiceSrednje zdravstvenešole Maribor gospe Ma¬rije Zupančič in z njenimi ve¬likim angažiranjem smo podveh letih dogovarjanj izvedliprvi del projekta izmenjaveštudentov in dijakov medSlovenijo in Francijo. Tremfrancoskim študentom smoorganizirali obvezne kliničnevaje v različnih zdravstvenihustanovah v Mariboru.Francoske študente so nanekaterih oddelkih Splošnebolnišnice Maribor in v Do¬mu upokojencev spremljalidijaki Srednje zdravstven šolein mentorica praktičnega pouka višja medicin¬ska sestra Slavica Janžekovič. Za cilj tega sode¬lovanja smo si postavili izmenjavo znanja inizkušenj na področju izobraževanja za zdrav¬stveno nego ter spoznavanje kulture in običajevdruge dežele. Sodelovanje se nam zdi pomem¬bno, saj je Slovenija na poti v evropsko skupnost.Prvi del načrta (bivanje francoskih študentov vSloveniji) smo uspešno izvedli. Vsi, ki smo pritem sodelovali, smo pridobili na osebni in pok-vlični ravni. Študentom smo organizirali kliničnevaje na ginekološkem, hematološkem in trav¬matološkem oddelku Splošne bolnišnice Mari¬bor. Del vaj so opravili v Domu upokojencev Po¬brežje in drugi del v Zdravstvenem domu Mari¬bor. Ogledali so si veliko drugih oddelkov inslužb (reanimacija, patologija, laboratorij, trans¬fuzija, fizioterapija itd.) in tudi nekatere drugezdravstvene ustanove (Splošna bolnišnica Ptuj,psihiatrični oddelek itd.).Udeleženci so bili pov¬

sod zelo lepo prejeti in se niso mogli načuditigostoljubnosti in odprtosti Slovencev. Njihovaželja je bila spoznati organizacijo zdravstvene¬ga dela v Sloveniji, način dela medicinskih ses¬ter, kulturo in običaje v Sloveniji.Odšli so z zelo prijetnimi vtisi. Spoznali so, daSlovenija ni revna in razdejana država (zaradivojne). Presenečeni so bili nad opremljenostjonaših zdravstvenih ustanov. Navdušeni so bilipredvsemnad organizacijo zdravstvenega varst¬va, v zdravstvenem domu v Franciji ne poznajo.Prepričani so, da je to zelo dobra oblika varstva.Poudarek na preventivi je tudi smernica svetovnezdravstvene organizacije.Vsem, ki so nam pomagali, bi se radi zahvalili,saj brez njihovega sodelovanja izvedba projek¬ta ne bi bila mogoča.Vsem, ki so nam pomagali na kakršenkoli načinpri izvedbi projekta, se najlepše zahvaljujemo,saj brez njihove podpore ne bi uspeli.
? UWP 13



SREČANJAPRAZNOVANJE 35. LETNICE DRUŠTVAMEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIHTEHNIKOV CELJEMagda BRLOŽNIK
Praznovanje 35-letnega delovanjanašega društva je bilo pripravljeno žeza mesec november in sicer začetrtek, 5.11. Na žalost pa nam je topreprečila reka Savinja, ki je točetrtkovo jutro prestopila bregoveob večini svojega toka. Ker smo biliprepričani, da bo našim članom inčlanicam iz velike celjske regijeonemogočen dostop zaradipoplavljenih poti, pa tudi zaradiizrednih razmer, ki so bile razglašenev večini zdravstvenih ustanov v naširegiji, je bila proslava odpovedana.No, minil je mesec, razmere so se za silo ure¬dile in naše praznovanje smo lahko izvedli,in sicer 8. decembra ob 17. uri, v prelepimodro zlati dvorani našega celjskega Narodne¬ga doma. Kako tesni so bili občutki predpričetkom proslave in kaj pomeni dvojno deloorganiziranja takšne udeležbe, ve le predsedni¬ca našega društva, Marjana Vengušt, in vsi, ki soji pri tem pomagali. Najbolj smo se bali, da sečlanstvo ne bo udeležilo tega praznovanja, ki jebilo že enkrat odpovedano. Ampak strah se jerazblinil, ko so začeli prihajati gostje in naši člani.Najprej so nas s pesmijo pozdravile naše ko¬legice, medicinske sestre iz skupine Cvet, in nass svojimi prelepimi glasovi pripravile na lepadoživetja v tem sredinem zgodnjemvečeru. Gov¬oru predsednice društva, v katerem je orisala tridesetletja in pol delovanja našega društva inpredstavila vizijo dela v prihodnosti, je sledilpozdravni govor s čestitkami in lepimi željamiVeronike Pretnar -Kunstek, predsednice našekrovne organizacije. V imenu mestne občine

Celje nas je pozdravil in nam izrekel čestitke inlepe želje gospod Burnik, podžupan. Ker jepraznovanje jubilejna priložnost, da se spomn¬imo ljudi, ki so pripomogli, da smo se lahko zbrali-ob tem praznovanju, so bila podeljena priznan¬ja za dosežke na področju delovanja društva intudi priznanj za dosežke na področju zdravstvenenege. Zelo lepo je bilo ponovno videti nekajnaših kolegic, ki so orale ledino na različnih po¬dročjih zdravstvene nege. Ne morem pa seznebiti grenkega priokusa v tem veselemtrenutku, saj kar nekaj naših sodelavk ni pris¬luhnilo našemu klicu po prijetnem druženju.Tako med nami ni bilo pobudnice, ki ji gre zah¬vala, da je naš jubilej tako visok. Pa še nekajkolegic, ki so dale viden pečat zdravstveni ne¬gi, je zaradi takšnih in drugačnih starih zamer os¬talo doma.Priložnost smo izkoristili tudi za zahvalo medi¬cinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, kiso se preteklo leto upokojili. Skozi ves svečaniceremonialni del nas je spremljal tudi zelo lepo14 mtp Februar '99



SREČANJA
pripravljen kulturni program, v katerem so sode¬lovali dijaki in dijakinje Zdravstvene šole Celje,vokalna skupina Kompolčani, pevka Lidija Ko¬drič s pianistom oz. klaviaturistom in že omen¬jena skupina Cvet. Ob zbranih pesmih se je mar¬sikomu utrnila solza ob spominih na kakšen do¬godek, kot tudi na mlada leta in na vse, kar jeminljivo. Program je povezoval gospodVrabl inga tudi pripeljal do uspešnega zaključka.Povabilu predsednice na osvežitev smo se radiodzvali, saj se je po dve in polurnem programuprav prileglo. Druženje smo izkoristili za stiskroke, čestitke, lepe želje, pa tudi za čisto navaden“Kako si kaj?” Gospa Kodrič nam je še kar prepe¬vala in mi z njo, slišali so se zvoki narodnih pes¬mi, starogradskih melodij, večnozelenih nape¬

vov, skratka, bilo je lepo. Vsi smobili zadovoljni,ker smo skupaj in ker smo obeležili naš jubilej.Malce jezni na vse tiste, ki se jim takšno družen¬je zdi nepomembno in “brez veze” in jih zato tu¬di ni z nami, smo si ponovno obljubili, da jih pri¬hodnjič prepričamo, da se medicinske sestre inzdravstveni tehniki lahko srečujemo tudi drug¬je, ne le na svojih delovnih mestih in da so takšnitrenutki predragoceni, da bi jih preskočili.Z dobrimi željami in zahvalo predsednici društvasmo se razšli s prelepim občutkom pripadnostipoklicu v vseh sferah njegovega delovanja.Tako je zopet minil dan, ki mi je prinesel zado¬voljstvo ob spoznanju, da semponosna, ker semsi izbrala tak poklic, in prepričana sem, da je bi¬la takšnega mišljenja tudi marsikatera kolegica.
OBTEDNUUNIVERZE

Ruža Pandel Mikuš
Ob tednu Univerze (od 30.11. do 5.12.1998)smo na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani (VŠZ),na Oddelku za zdravstveno nego, pripravili dvezelo zanimivi strokovni srečanji.V sredo, 2.decembra 1998, je potekala v sej¬ni sobi naVŠZ predstavitev knjižnih novostivisokošolskih učiteljev na Oddelku zazdravstveno nego.Za uvod predstavitve je prvič nastopil študents¬ki pevski zbor, ki ga sestavljajo študentke prve¬ga, drugega in tretjega letnika z Oddelka zazdravstveno nego, porodniško - ginekološkesmeri. Pod vodstvom Janeza Sečnika so zapeledve pesmi: narodno Pleničke je prala in dr. Gus¬tava Ipavca Predica. Sledila je predstavitev kn¬jižnih novosti naslednjih avtorjev:1. MAG. EVA BATAGELJ, višja predavateljica, jepredstavila učbenik Splošna mikrobiologija. Re¬cenzent knjige je prof. dr. Miha Likar, izdala jo jeVisoka šola za zdravstvo. Učbenik je namenjenvštudentom vseh oddelkov VŠZ, kjer preda¬vateljica tudi predava.2. MAG. SILVESTRA HOYER, višja preda-

%

vateljica, je predstavila dve svoji deli. UčbenikDojenje je namenjen zdravstvenim delavcem,knjižico Uspešno dojenje za dobro zdravje otrokpa dobi vsaka bodoča mamica in jo je Slovenskiodbor za UNICEF ponatisnil že tretjič. Doslej jebilo natisnjenih 60.000 izvodov. Obe deli je re-cenziralmag. Borut Bratanič, dr. medicine, spe¬cialist pediater.3. DOC. DR. ASJA NINA KOVAČEV je predstavi¬la dve svoji najnovejši deli. V prvi knjigi, Govo¬rica telesa, izraznost roke med naravo in kulturo,avtorica predstavi znanstvene modele govoricetelesa, razvoj gibanja, izrazne potenciale giban¬ja roke, zlasti uporabo geste, antropološke študi¬je geste, psihoanalitične analize geste in ekspre¬sivno vrednost geste (v plesni, gledališki inlikovni umetnosti). Knjigo je izdal Znanstveniinštitut filozofske fakultete, recenzenta sta prof.dr. Rastko Močnik in prof. dr. Janek Musek.Drugo delo, Socialne interakcije, je izdala Viso¬ka šola za zdravstvo in recenziral prof. dr. Lud¬vik Horvat. V knjigi so obravnavane socialne in¬terakcije nasploh, posebej pa avtorica poudaripojav favoriziranja, imitacije, sugestibilnosti tersimpatije in antipatije.4. IZR. PROF., DR. ANTON STROJIN, avtor števil¬nih strokovnih del, nam je predstavil dve svojinovosti. Učbenik Uvod v zdravstveno pravo jeFebruar '99 ump 15



SREČANJA
vseh oddelkih ter vsem zdravstvenim delavcemza študij pred strokovnim izpitom. Delo je re-cenziral mag. Viktor Planinšec.Tudi drugo delo, Inšpekcija in okolje, je učbenik,namenjen študentom Visoke šole za zdravstvoin širši uporabi (inšpekcijske službe itd.). Re¬cenzent dela je prof. dr. Milan Naprudnik, izda¬jatelj pa Visoka šola za zdravstvo.5. MAG. OLGA ŠUŠTERŠIČ, višja predavateljica,nam je predstavila Mednarodno klasifikacijoprakse zdravstvene nege, verzijo alfa. Delo jeprevod knjige The International Classificationof Nursing Practise - ICNP. Prevod so pripraviliV" vin uredili mag. Olga Šušteršič, gospe Majda Šla¬jmer Japelj in Darja Cibic ter prof. dr. VladislavRajkovič.- V delu je opis prakse zdravstvene nege (ZN),še posebej opisuje, kaj dela medicinska sestra(intervencije zdravstvene nege) kot odgovor navarovančevo/bolnikovo stanje (negovalni prob¬lem/diagnoza) in kakšni so končni učinki njene¬ga delovanja (rezultati zdravstvene nege). Pre¬vod je namenjen testiranju v neposredni praksizdravstvene nege in v učno-vzgojnem procesuna srednjih zdravstvenih šolah ter obeh uni¬verzah.- Recenzent prevoda je bila terminološka komisi¬ja Zbornice zdravstvene nege Slovenije, v kateriso sodelovale mag. Bojana Filej, Vera Grbec, GeliHajdinjak, Petra Kersnič, Veronika Pretnar - Kun-stek in Bara Pavčič - Trškan. Delo je izdala za¬ložba Moderna organizacija v okviru Fakulteteza organizacijske vede v Kranju.Prireditev smo zaključili s pesmijo. Dve svoji novivpesmi nam je prestavila kolegica Vera Stebe.Njenim recitacijam vedno radi prisluhnemo.Tako življenjske so in zato tako naše.Naslednji dan, 3.decembra 1998, smo se spetzbrali na Visoki šoli za zdravstvo in poslušali pre¬davanje dr. Majde Pahor, višje predavateljice, znaslovom Raziskovalno delo v zdravstveni negina Švedskem.Predavateljica nam je na zelo zanimiv in peda¬goško dovršen način predstavila svoje vtise sštudijskega obiska na Švedskem, kjer je bila kotgostujoča predavateljica. Svojo predstavitev je

podala v treh sklopih.V prvem nam je želela predstaviti podobnosti in
V'razlike med Švedsko in Slovenijo ter posebnos¬ti švedske in slovenske družbe.V drugem je predstavila Univerzo UMEA. Odd¬elek za zdravstveno nego, ki ima vpisanih 1000študentov, deluje na tej univerzi v okviru Medi¬cinske fakultete. Poleg temeljnega izobraževan¬ja imajo tudi magistrski in doktorski študijzdravstvene nege.Tretji sklop prestavitve so bila razmišljanja, ki sose porodila predavateljici ob obisku naŠvedskem. Kljub ciljno racionalnemu delovan¬ju, ki je značilnost današnjega sveta je možnarazrešitev v racionalizaciji sveta, življenja, menidr. Pahorjeva v svojem zaključku. Proučujmo vsetisto, kar še ni videno, ne slišano, ne reflektira-no in ne raziskano. In razvijajmo bolj pozitivenodnos do sebe, do drugega, do okolja. Etika skr¬bi naj postane kot politična kategorija. Soli¬darnost naj postane še bolj specifičnost slovenskedružbe.

Trubarjeva 78, Ljubljanavhod z ROZMANOVE ul.Telefon: 061 313 493Del. čas: 9-17%sobota 9-13h* ortopedski pripomočki* medicinski aparati* sanitetni material* inkontinenca* kilni pasovi* pomožna zdravila* energijski pripravki* kozmetika
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SREČANJANAJ DANES OBJAME...
TACINTA DOBERŠEK - MLAKAR

Božično-novoletna prireditev psihogeriatričnih oddelkov Psihiatrične klinike Ljubljana

“Naj danes objame preteklost s spominom in bo¬dočnost s hrepenenjem”, so besede mislecaKahlila Gibrana, ki so se močno dotaknile ne¬gotovih src ljudskih množic, že davno tega. Istamisel nas je vodila vse, ki smo zaposleni v F-hišiPsihiatrične klinike, ko smo 16.12.1998 že petičzapored povabili svojce naših bolnikov in raz¬lične goste ter praznovali v božično-novoletnemvzdušju.Naši bolniki običajno preživijo v bolnišnici čas,ki je večkrat tudi čas odtujitve od domačega indelovnega okolja, družbe, prijateljev, ustaljeneganačina življenja, njim ljubih stvari in drobnihosebnih navad. Zaradi mnogih tabujev o naraviduševne bolezni so morda najbolj boleča od¬klanjanja in nerazumevanje, ki ju bolniki pravdobro čutijo od širšega in ožjega socialnega oko¬lja.

Mi, ki se dnevno ukvarjamo s tovrstimi občutki,vemo, da je približevanje psihiatrije ljudem edi¬ni način, da zmanjšamo predsodke in pred¬stavimo duševno bolezen kot motnjo, ki jo lahkozdravimo in vodimo. Tudi božično-novoletnaprireditev je način, s katerim smo ljudem prib¬ližali bolnišnični utrip življenja inmočno začutili,da se jih je dotaknil. Praznični program so ob¬likovali bolniki naših štirih oddelkov. Nastopiliso z iskricami, deklamacijami, petjem, igranjem,pridružili so se jim vsi zaposleni v F - hiši. Prired¬itev so sooblikovali člani vokalne skupine KRI¬LA z ljudskimi božičnimi napevi in tempera¬mentom črnske duhovne glasbe.Z žarom v očeh smo praznovanje končali obprižganih svečah in s skupnimprepevanjemGru¬berjeve Svete noči.Tisti trenutek smo preteklostobjeli s spominom in si v prihodnosti hrepenečezaželeli miru, upanja in topline...
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Ml MED SEBOJBLIZU V TEŽKIH ČASIH
Ida SEMENIČS mrt je naravni del življenja, z njo se bomo prejali slej soočili. Lahko se zanjo ne menimo,lahko pa se sprijaznimo z njo in jo sprejmemo,o njej jasno razmišljamo in tako skušamo zmanjšatitrpljenje, ki ga bo povzročila. Ne moremo pa se jiizogniti. Postala je eno najpomembnejših vprašanjdanašnjega časa in je ostala še do danes tabu.Odrinjamo jo v zasebnost naših domov, bolnišnicin domov za ostarele. Ne vemo, ali naj o njej go¬vorimo ali molčimo, ali sočustvujemo ali pa rečemo:“Vsak je enkrat na vrsti.” Današnji človek večino¬ma umira nepripravljen nanjo, kot je nepriprav¬ljen nanjo tudi živel.Izvir strahu pred smrtjo pa je verjetno v tem, ker nevemo, kdo smo, kaj je bistvo našega bivanja in kamgremo. Vemo le to, da smo osebnost in da po sm¬rti naše osebnosti, njenih čustev, potreb in želja nebo več. Prav zato moramo svoje življenje in odnosdo smrti v temeljih spremeniti, kajti smrt je zrcalo,ki odseva celoten pomen življenja, in če smo nan¬jo pripravljeni, je bolečina ob smrti znosnejša.In prav to pripravljenost nanjo, spoštovanje živ¬ljenja in sprejemanje umiranja kot naravno doga¬janje nam nudi Slovensko društvo Hospic, kispremlja umirajoče in njihove svojce.Prizadeva si za detabuizacijo smrti in bolj človeškiodnos do umiranja in žalovanja v naši družbi. CiljHospica je obogatitev preostalega časa z izboljšan¬jem kvalitet življenja bolnika, lajšanjem bolečin,pomoči prostovoljcev svojcem v času bolezni,smrti in žalovanja.VVipavi smo maja letos ustanovili področni odborzaVipavsko dolino s sedežem vZdravstveni posta¬ji Vipava. Naš dolgoročni cilj je, da bi ideje Hospi¬ca prodrle tudi skozi zidove bolnišnic in domov zaostarele, saj je tam vprašanj ob umiranju veliko več,kot pa doma na podeželju. Z osveščanjemzdravstvenega osebja želi Hospic, da bi umirajočitudi v bolnišnicah in v domovih za ostarele čim¬bolj kvalitetno živeli do konca.Drage kolegice in kolegi! Pridružite se nam in začni¬mo skupaj spreminjati odnos do smrti. Omogočimočloveka dostojno umiranje in naučimo se ohrani¬ti njegovo dostojanstvo do konca. Nekdo pač mo¬

ra začeti in prav medicinske sestre imamo največstika z bolnikom in zanj naredimo lahko veliko do¬brega, lahko pa tudi veliko škode. Spomnimo sena to, da bomo tudi sami umrli, da si bomo takratželeli ob sebi imeti, če že svojcev ne, pa vsaj pri¬jaznega, dobrega človeka, ki nambo stal ob strani,nas držal za roko, nas tolažil in nam s tem omogočillažji prehod v neznano.To bo lahko medicinska sestra v bolnici, domu zaostarele ali prostovoljec, ki ga bo Hospic izšolal zato človekoljubno delo.Opravičimo geslo “Medicinska sestra - človek inpol”. Tisto polovico podarimo tudi umirajočim innjihovim svojcem. Bodimo jim blizu v težkem času.Ne bo zaman, tudi same bomo rastle in se duhovnobogatile ob spremnjenem načinu dela.Zato iz srca pozivam vse zdravstvene delavce,posebno pa medicinske sestre in zdravstvenetehnike na Primorskem. Sprejmite ideje Hospica.Prisluhnite njegovemu utripu in postanite člani.Tisti, ki vam Vipava ni daleč, se prijavite za šolan¬je. Trajalo bo 27 ur (9-krat po 3 ure) ob četrtkih vpopoldanskem času, v Cerkveni hiši v Vipavi.Šolanje prostovoljcev bo brezplačno, sicer pa boza udeležbo kotizacija 10.000 SIT.Vse podrobne informacije o šolanju ali članstvudobite pri medicinski sestri Idi Semenič po tele¬fonu 065/65-017 ali pisno na naslov: ZdravstvenidomAjdovščina - Zdravstvena postaja Vipava, Be¬blerjeva 5, 5271 Vipava.
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Ml MED SEBOJPOSTAJAMO USPEŠNE SLIKARKEDarinka KLEMENCOb razstavi udeleženk likovne delavnice v Kliničnem centru25. november - 5. december 1998, avla Kliničnega centraR azstava likovnih del, s katerimi se tokrat pred¬stavljajo delvci (v bistvu delavke) Kliničnegacentra v organizaciji Društva medicinskih ses¬ter in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, je vsekakorsmiselni odziv na silni razmah likovnega amate¬rizma na Slovenskem, kjer ima tudi sicer prav likov¬na sekcija pri Kulturno umetniškemdruštvu dr. Lo-jz Kraigher Kliničnega centra inMedicinske fakul¬tete že kar dve desetletji zelo vidno mesto. Smisel¬ni odziv predvsem zato, ker razstava v marsičempresega oziroma načrtno nadaljuje ter nadgradu-je vsaj del tistih izkušenj in spoz¬nanj, ki naj bi jih porodila že prvarazstava istih društvenikov oz.društvenic v aprilu leta 1996. Neod¬visno, zunaj omenjene disciplini¬rano dejavne likovne sekcije, so sev želji po čim bolj nevezanem in leobčasnem likovnemustvarjanju terrazstavljanju, tedaj prvič same “ses¬tre” ločene od drugih in v večjemštevilu, ob podpori svojega dru¬štva, predstavile s svojimi naj¬boljšimi deli. Razstava je z dobrimvidezom delovala vsekakor ohra¬brujoče in vzpodbudno tudi nadruge. S podporo Društva medicinskih sester inzdravstvenih tehnikov Ljubljana je bila zato zasno¬vana likovna delavnica v Kliničnem centru, ki jedostopna in primerna vsem, ki se zanjo zanimajo,ne gleda na stopnjo znanja oziroma predznanja.Po treh letih obstoja delavnice so zdaj v izboru naogled likovna dela, kot rezultati, ki so jih tečajnikis pridoboljenim znanjem dosegli oziroma “ustva¬rili”, usmerjani podvodstvom akademskega slikar-
Vja, profesorja Marjana Zaletela. Čeprav sta v tokratpredstavljeni skupini dva razstavljalca, ki sta sode¬lovala že tudi na prvi predstavitvi pred tremi leti inimata tudi sicer že veliko slikarskih izkušenj, kažecelotna razstava z izenačenimi majhnimi formati(in posebnih ambicij) predvsem študijsko infor¬mativen značaj. Vpredstavljenih slikah, ki so nare¬jene v različnih tehnikah in so tudi po tematiki ze¬

lo pestre, prevladuje vidno povezujoča skupnaznačilnost: vsa prikazana dela, pa naj so bolj začet¬niška ali že mojstrska, odražajo predvsem veseljedo likovnega izpovedovanja. Po neposrednosti, kije sicer pri enih večja, pri drugih manjša, so si slikenajbližje. Takorekočvsa dela razkrivajo prepričlji¬vo veselje in navdušenje, sem in tja celo pre¬senečenje nadmožnostjo likovnega izpovedovanjain s tem tudi ustvarjanja. In res je nenavadno, danekdo, ki nikoli ni pričakoval, da bo lahko kdajresno preizkušal svoje likovno ustvarjalne sposob¬nosti, potem to nenadejano poresnih pripravah naredil. Pomem¬bna je prva stopnja, ki omogočaodgovoren začetek, pri čemer jebistveno ne glede na starost inizkušnje, da uspe vsakdo vložiti vizraz slike tisto, kar čuti in v kar jeprepričan. Hoteno prilagajanje jestvar profesionalizacije in potrebepo konkuriranju. Pri skupini, ki sepredstavlja v okviru sester inzdravstvenih tehnikov, pa jebistveno, da se učijo osnov risanjain slikanja, toliko, da se znebijoobčutka zavrtosti zaradi neznanjain se zavejo, da dovolj tako nihče nikoli ne zna inda se vsakdo vedno lahko še česa nauči. Tisto, karje komu blizu in do česar čuti posebno veselje ternagnenje, je potrebno doseči z vztrajnostjo in to¬likšnim ponavljanjem, da je rezultat takšen, kot siga je kdo zamišljal že od samega začetka. Razpo¬loženj skost je bistvena vsebinska značilnost tokratrazstvaljenih del in hkrati tudi smisel ustvarjalnos¬ti pri ljubiteljstvu. V programskem upodabljanjudrevesa so se nekateri zelo približali dovršenosti,ko ni kaj dodati niti odvzeti. S slikanjem je tako kots pisanjem, ko sposobnost pisanja obvladaš vsaj zasilo. Z nekaj truda do neke stopnje vsakemu boljali manj lahko uspe in slike imajo to prednost, daso nam, če komu to ustreza, lahko vedno prijetnona očeh! prof. dr. MirkoJuteršekump 19



RAZMIŠLJANJARAZMIŠLJAM O...
Milena PAVLICA

Informativni bilten UTRIP je prinesel med medicinske sestre in zdravstvene tehnikenovo svežino, pa tudi obvestila o strokovnih seminarjih, da nam je včasih še boljtežko, ker je finančna pipa za nas skoraj zaprta in nam ostajajo le želje po novemznanju. Velikokrat pa slišim komentarje, da v našem Utripu manjka kritičnih misli odejanskem stanju in položaju medicinskih sester.R azmišljam o spominih na srednješolska le¬ta in odnos učiteljic in medicinskih sesterdo nas. Sem iz tiste uniformirane generaci¬je, ko smo bile še vse enake in se v šoli ni smelohoditi v dolgih hlačah. Če so te zalotili, si dobilukor. Sem iz tiste generacije babic, ki smo pri 17letih opravljale nočno prakso in smo se smele taisti dan popoldne v šoli opravičiti, da nismoodgovarjale pri predmetu, navzočnost pri poukupa je bila obvezna. Velikokrat se med seboj pogo¬varjamo in spominjam se tistih časov, spominipa niso lepi. Bile smo otroci, sedaj pri svojih šelevidim, kako grdo so ravnali z nami. (Do upoko¬jitve mi manjka še kar desetletje in pol). Sem iztiste generacije medicinskih sester, ki smo že vsrednji šoli opravili dve šoli. Tri leta smo biledopoldne zastonj delovna sila na oddelkih, nis¬mo dobile niti malice, popoldneve smo prebilev šoli. Gimnazijci nasproti nam pa so odhajalidomov takrat, ko me vse utrujene v šolo. Sedajvem, da bi lahko s to energijo, ki sem jo vložilav to, da postanem medicinska sestra, narediladve fakulteti. Neko noč v porodni sobi naju jedežurni zdravnik ob 0.30 spraševal placentarneovoje, kajti bodoče babice moramo znati to tu¬di ob polnoči. Seveda je bil to zelo priznani dok¬tor medicine, specialist ginekolog. Pa čeprav soti spomini globoko zakopani in sem opravila šoloz zelo dobrim uspehom, vem, da se je ta način“učenja” nadaljeval pri generacijah in rezultati

so med nami. Tudi to so vzroki, da opravljamopoklic, ki ni ne cenjen, ne plačan, kot sizaslužimo. Tudi tu so vzroki, da se odločno neupremo, saj smo še tisto malo samozavesti, karsmo je imele, izgubile že v šoli. Nekatere papotem v službi. Prav na tem pridobivanjusamozavesti, učenju dobre komunikacije z bol¬nikom, s sodelavko in ne na koncu s seboj, bomoralo temeljiti veliko več seminarjev in delavnictudi znotraj organizacij. Samo v naših rokah jemoč, da spremenimo medsebojne odnose vzdravstvenem timu. Začeti pa mora vsak pri se¬bi ... pa smo spet na začetku...Morda so se ti boleči spomini spet zbudili v menizato, ker sem se vpisala v Visoko zdravstvenošolo in se želim še kar naprej učiti. Zelo semzačudena, da v naši majhni Sloveniji dve visokišoli ne moreta uskladiti programov za izredništudij. Tako je pred mano spet praksa...Prepričana sem, da imamomedicinske sestre do¬volj strokovno tehničnega znanja, da nam na¬jvečkrat manjka znanje o medsebojnih odnosih,o delu z ljudmi ter osnovne sposobnostiposlušanja in govorjenja. Vsekakor od Visokezdravstvene šole pričakujem, da mi bo dala voljo,moč in znanje, da pri svojem delu izboljšamkvaliteto svojega dela v dobro bolnika, varovan¬ca in moje osebno zadovoljstvo. Potemmi ne božal ne časa, ne denarja, ki ga bom vložila v to do¬datno izobraževanje.
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INTERNETSTROKOVNE REVIJE NA INTERNETU IN PRED¬STAVITEVNOVEGA IRC KANALA ZA KLEPET
Livio KOSINAV včerajšnjih Odmevih na Televiziji Slovenije so spet govorili o zdravstveni negi. Oddaje žal nisemgledal, a, ko so me nanjo opozorili zjutraj v službi, sem se priključil na internet in poiskal pred¬stavitveno stran Radiotelevizije Slovenije. Iz arhiva sem izbral omenjeno oddajo in si jo takoj ogledal.Radiotelevizija Slovenije ima v svojih arhivihštevilne televizijske in radijske oddaje, ki soprek njenih predstavitvenih strani na voljovsem (http://realsrv.rtvslo.sh81/cgi-perl/real-browser.pl/tv/). Urejene sopo datumih, da hitro najde¬mo željeno. Seveda si napodoben način lahko ogle¬damo (ali pa le poslušamo)tudi druge oddaje ali dogod¬ke. Na nekaterih spletnihstraneh tečejo dogajanja karv živo. Poleg televizijskihpostaj iz vsega sveta so na voljo tu¬di neposredni vklopi v ulično do¬gajanje večine velemest in neka¬terih manjših mest (npr. http://www.wsdot.wa. gov/regions/northwest/ NWFLOW/ camera/vidframe.htm), posnetki kirurškihoperacij (http://www. onli-nesurgery.com) ali pogledi vstanovanja čudaških posamez¬nikov po vsem svetu, ki si kamerepostavijo kar doma in jih lahko ves čas opazuje¬mo pri njihovih vsakdanjih opravilih (http://www.homecams.com).V želji, da bi si privoščili katero od revij ozdravstveni negi, se lahko odpravimo na splet¬no stran revije Nursing Standard Online (http://www.nursing-standard.co.uk/voll3-19/nso.htm). Na svoji spletni strani nam ponuja NursingStandard kazalo, kjer se lahko odločimo, kamnaprej. Podobno so zasnovane tudi spletne stranidrugih revij. Najprej nam ponudijo najnovejšo

številko revije. Iz te številke si lahko takoj pre¬beremo vsebino, uvodnik in nekatere članke.Posebej zanimiv je oddelek za članke o interne¬tu, kjer nam uredništvo postreže z množicočlankov o uporabi interneta zapotrebe zdravstvene nege(http:// www. nursing-stan-dard.co.uk/prev-onl.htm). Seve¬da pa je najbolj uporaben arhivčlankov, ki obsega članke iz leta1996, 1997 in 1998 (http://www.nursing-standard.co. uk/pre-res3.htm). Prebere¬mo si lahko še rubriko»pisma bralcev« in »vročenovice«. Omogočajo namtudi iskanje člankov poključnih besedah ali podatumih izida.Strokovni članki, spe¬cialne knjižnice, raču¬nalništvo in podobnevsebine so bile dolga le¬ta prevladujoči cilji »desk¬arjev«. Danes pa so najbolj iskane vsebine iz vsak¬danjega življenja. Spremembo lahko pripišemodrugačni strukturi uporabnikov interneta. Včasihso bili namreč uporabniki predvsem iz akadem¬skih krogov. Na internet so večinoma tudivstopali iz univerzitetnih računalnikov. Zdaj jedrugače. Internet uporabljajo širše množice, kivstopajo iz računalnikov, ki jih imajo doma. Topomeni, da tudi pričakovanja in zahtevane vse¬bine niso povezane z njihovo službo. Tudi prinas je Raziskava o uporabi interneta 98 dala
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INTERNET
podobne rezultate (http://www.ris.org/). Pov¬sod po svetu so najbolj obiskane spletne straniz vremenskimi napovedmi (za našo vremenskonapoved si lahko ogledate http://whw.in-terblod.com/) ali o vsakdanjih nasvetih (enaboljših je http://www.learn2.com), kjer najdetetako raznovrstne nasvete, kot so: kako pomiritijokajočega dojenčka, kako prodati avtomobil,kako prepoznti dobro vino, kako učinkovitoočistiti kopalnico ali kako zavezati kravato.Nasveti so razdeljeni po po¬dročjih: hrana in pijača, zdrav¬je, hobiji, domače živali, ko¬munikacijske spo-sobnosti,hišna opravila, finančninasveti, šport in rekreacija, av¬tomobili in kolesa, računal¬ništvo, čiščenje...Članki v svetovnih medijih o zdravstveni negi sobili tudi v januarju številni. Veliko jih objavijo nainternetu. V Veliki Britaniji se je največ pisalo onovi kolektivni pogodbi za sestre in 11-odstot¬nem povišanju plač, kar je povzročilo veliketežave njihovemu ministrskemu predsednikuTonyju Blairu (http://news.bbc.co.uk/hi/eng-lish/uk_politics/newsid_264000/264735.stm).V ZDA pa so januarski mediji namenili največpozornosti disciplinskim ukrepom, ki jih je držav¬na zbornica zdravstvene nege določila za 65 med¬icinskih sester zaradi obtožb v zvezi z zlorabozdravil in drugih dejanj (http://dailynews.ya-hoo.com/ headlines/local/state/pennsylva-nia/story.html?s=v/rs/19990125/pa/index_l .html#13), za javnost pa je bila zanimiva tudi diskusi¬ja v pristojnem parlamentarnem odboru o izo¬braževanju babic, ki je razdelila republikance(http://dailynews.yahoo.com/headlines/lo-cal/State/minnesota/story.html?s=v/rs/19990125/mn/index_2. html#6).Poleg iskanja zanimivih in koristnih vsebin,gledanja in poslušanja različnih oddaj alineposrednih vključevanj v dogajanja ter enos¬tavnega pošiljanja elektronske pošte je zelopriljubljeno in razširjeno tudi »ircanje«. Besedaizhaja iz kratice IRC (Internet Relay Chat), pomeni

pa »čvekanje« s pomočjo interneta. Za tak »čvek«potrebujete preprost programček, najbolj razšir¬jen je program mIRC. Lahko si ga prenesete znaslova http://www.mirc.co.uk/get.html ali padobite od prijatelja. Nekoliko si oglejte program,preberite navodila na naslovu http://www\mirc.co.uk in izberite svoj kanal. Zelo koristnoje seveda, če imate prvič ob sebi tudi nekoga, kije IRC že preizkusil, ni pa nujno.Kanali (channels) so nekakšne »čvek sobe«. Vsakkanal ima svoje ime in ve¬likokrat tudi posebno temo, okateri teče pogovor. Pravza¬prav običajno poteka kar večvzporednih diskusij. Udele¬ženci si v svojem programudoločijo vzdevek, ki se tudiizpiše v posebnem okencu.Ob prihodu je običajno, da vtipkate pozdrav innekoliko počakate ter si ogledate, o čem tečepogovor. Udeleženci tipkajo na svoje računal¬nike vprašanja, odgovore, šale, novice... Vse topa se skoraj v istem trenutku pokaže v oblikibesedila na zaslonu vsemudeležencem. Mogočeje spremljati več kanalov sočasno. Najboljobiskan kanal pri nas je zagotovo »slovenia«,predvsem pa večina začetnikov začne prav natem kanalu. Mogoče je pregledati tudi seznamevseh obstoječih kanalov in se odločiti, v katere¬ga bi se vključili. Pomembno je tudi vedeti, nakateri strežnik se morate priključiti. Pri nas so tri¬je: irc.arnes.si, irc.uni-mb.si in irc.siol.net.Odločili smo se, da odpremo poseben kanal, kivambo na voljo za »čvekanje«. Kanal se bo imeno¬val »utrip-zn«. Prvič se nam lahko pridružite v.nedeljo, 21. 2. 1999, med 16 . in 17. uro (strežnikArnes: irc.arnes.si; port: 6667). »Čvekali« bomolahko o nedeljskih kosilih, izletniških točkah,zdravstveni negi, novem statutu, skupščini, ki boen dan prej, plačah, delovnih razmerah, odnosih,novih poznanstvih in še in še... Če imate pripriključitvi težave ali potrebujete nasvet, nampošljite elektronsko pošto na naslov: psihiatric-nalzzns@postmaster.co.uk ali pa nas kar pokli¬čite. Pridružite se nam torej na kanalu »utrip-zn«.
11 mtp Februar'99
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PLANSTROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJV LETU 1999
ZBORNICAZDRAVSTVENE NEGESLOVENIJE
12.-13. maj19996. simpozij in proslava 12. maja, mednarodnegadneva medicinskih sester - Novo mestoJunij 1999Obiski regijskih društev in zdravstvenih zavodov
27.6--1.6.1999Proslava 100 -letnice ICN, LondonOktoberStrokovno srečanje z glavnimi medicinskimisestrami zavodov - Ljubljana17.-19.11,19992. kongres zdravstvene nege - Portorož

REGIONALNA DRUŠTVAMEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
1. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV LJUBLJANADruštvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikovLjubljana predstavlja stanovsko združenje, kjerželimo, da vsak/a član/ica zadovolji svoje potrebepo druženju s kolegicami, se dodatno izobražuje,doprinese svoj delež k aktualnim dogajanjem napodročju zdravstvene nege ali zapolni svoj prostičas s katero od številnih dejavnosti društva.Načrtujemo redne mesečne seje izvršnega inupravnega odbora. Dve od teh bosta namenjeni izo¬braževanju članov upravnega odbora s temamiUpravljanje s časom in Retorika in komunikacija.1. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJEUčne delavnice o komunikaciji:“Tudi beseda jezdravilo”4X:Februar '99 mip 23
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5.-6. marec 1999,14. - 15. maj 1999,8.-9. okto¬ber 1999,12,-13. november 1999.Pisne prijave s podatki (ime in priimek, datum inkraj rojstva, naslov stanovanja, štev. članskeizkaznice društva/zbornice) pošljite na naslov:Društvo medicinskih sester in zdravstvenihtehnikov Ljubljana, Japljeva ul. 2, LjubljanaUdeležbe na simpozijih, kongresih...12.in 13.maj 1999-6.simpozij zdravstvene negev Novem mestu, udeležba na 2. kongresuzdravstvene nege v Portorožu in udeležba na 100.obletnici ICN-a v Londonu.Strokovna srečanja:Spomladansko - 28. 5.1999 - “Tečaj temeljnihpostopkov oživljanja’’ - okolica Kamnika.Jesensko - “Nasilje in spolno nadlegovanje medi¬cinskih sester’’ -Ljubljana.V drugi polovici leta pripravljamo supervizijskedelavnice.Kontaktni osebi: Darinka Klemenc, predsednicaDruštva medicinskih sester in zdravstvenihtehnikov, Klinični center, telefon 142-36-55 ali131-31-13, int. 22-78 in Irma Kiprijanovič, tajni¬ca Društva medicinskih sester in zdravstvenihtehnikov, Klinični center, telefon 131-13-13, int.23-19, GSM 041 754-695 od 7.00 do 8.30 ure.Področja izobraževanja in usposabljanja, kipridejo v poštev za dodelitev sredstev skladaza izobraževanje v letu 1999, so naslednja:kakovost v zdravstveni negi, zakonska zaščita me¬dicinske sestre, komunikacije, dokumentiranje vzdravstveni negi, management v zdravstveni ne¬gi in psihofizična pomoč medicinski sestri.Komisija za dodeljevanje sredstev sklada za izo¬braževanje Društva medicinskih sester in zdrav¬stvenih tehnikov Ljubljana:predsednica Darinka Čarni Dobovišek, telefon159-32-33, int.386,324,262.Razpis nagrade za študentsko raziskovalno na¬logo naVisoki šoli za zdravstvo v Ljubljani s po¬dročij:Družbena identiteta poklica medicinske sestre inZgodovina zdravstvene nege na Slovenskem.

2. INTERESNE DEJAVNOSTIZaložniška dejavnost:Izdaja Zbornika predavanj z lanskega strokovne¬ga srečanja “Spremljamo dogajanja - zdravstvenanega včeraj, danes, jutri...), izdaja predstavitvenezloženke Društva medicinskih sester in zdrav¬stvenih tehnikov Ljubljana in izdaja stenskegakoledarja za leto 2000.Kontatkna oseba: Ljubica Šavnik,telefon 131-31-13, int. 29-76.Projekt: Društvo na mreži (internet)Kontaktna oseba: Peter Požun, tel. 143-16-76.Pevski zbor bo nadaljeval z delom in prerasel vštiriglasni zbor, zato še iščejo nove pevke.Vadi obponedeljkih ob 19.30 in četrtkih ob 19.00 v pros¬torih OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1, Ljubljana -zadnja avtobusna postaja avtobusa Mestnega pot¬niškega prometa št. 14.Dodatne informacije: Saša Kotar, KC, telefon 131-31-13 int. 22-28 (dopoldne) ali Karlo Ahačič, prof.,telefon 579-374 - vsak dan med 7.00 in 7.30.Joga že poteka v Zdravstvenem domu na Metelkoviin na Polikliniki - KC, Njegoševa 4.Kontaktna oseba: Zlata Živič, telefon 485-451,int.223, vsakdan od 13.00- 13.30.Avtogeni trening poteka pod vodstvom prof. An¬dreja Kožar.Kontaktna oseba: Marina Kovačič, telefon 126-16-66, Spomladanska termin (zasedeno) in v je¬seni (sprejemamo prijave).Likovna delavnica poteka v Kliničnem centru, pre¬davalnica IV., vsak torek od 15.00 do 18.00.Kontaktni osebi: Jože Matjašec, telefon 650-100,650-050, in Marija Gomsi, telefon 140-15-14.V decembru načrtujemo razstavo likovnih del me¬dicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v avli Kli¬ničnega centra in v bolnišnici dr. Petra Držaja.IzletništvoPredvideni so štirje izleti: pustovanje v Beljaku -13.2.1999, Verona - ZOO Safari - sredi maja, je¬senski izlet na morje in dvodnevno martinovanjena Madžarskem - november 1999.24 um Februar '99
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Kontaktna oseba: Nada Butinar, Ginekološkaklinika, telefon 444-017 ali int. 919-602.Pohodništvo:Maj - pohod na Kum, junij pohod na GEOSS, sep¬tember - pohod naVeliko planino in november- po¬hod od Litije do Čateža. Kontaktna oseba: Mari¬ja Filipič, telefon 0601 26-522.Zgodovina zdravstvene negeKontaktna oseba:Irena Keršič Ramšak, telefon 817-444.Program dela za leto 1999 sta pripravili tudi po¬družnici:Litija-Kamnik - Občni zbor Izvršilnega odbora -prenos sedeža v Dom starejših občanov Kamnik inob 8. marcu izlet v slovensko smučarsko središče.Kontaktna oseba: Elizabeta Pikovnik, telefon887-479.Zasavje- maj, pohod na Kum, vzgodnji jeseni eno¬dnevni izlet po dolini Soče in v oktobru pohod (krajše ni določen).Kontaktna oseba: Marija Filipič, telefon 060126-522.Aktiv upokojenih medicinskih sesterV marcu ali aprilu: Sindrom smrčanja, v novembru:Uravnovešena prehrana zdravega starostnikain predvidoma tudi dva izleta, v maju in oktobru (naKoroško in Notranjsko).Kontaktna oseba Cilka Potokar, telefon 451-110.2. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV MARIBORStrokovna srečanja:Februar - klinični večer - Rokovanje - posre¬dovanje normalnih čutno gibalnih vzorcev po kon¬ceptu Bobath pri dojenčkih.Marec - enodnevni seminar - Nove usmeritve vzdravstveni negi.April - klinični večer - Ulkusna bolezen želodcain dvanajstnika.Maj - strokovno srečanje -12. maj, mednarodnidan medicinskih sester - moto 1999.Junij - enodnevni seminar - Novorojenčku pri¬jazna porodnišnica.

September - Strokovna ekskurzija.Oktober - klinični večer - Društvo Hospic.November - enodnevni seminar - Etično moral¬no kazenski vidiki v zdravstven negi.December-klinični večer - Paradontalnabolezenpri otrocih in mladostnikih. Klinični večeri bodopotekali vsak prvi četrtek v navedenem mesecu ob18. uri v prostorih Splošne bolnišnice Maribor.Točen datum in kraj enodnevnih strokovnih semi¬narjev bo znan kasneje.Informacije: predsednica Društva medicinskih ses¬ter in zdravstvenih tehnikov Milica Lahe, Visokazdravstvena šola, Maribor, Žitna ulica 15, telefon 062/300 47 00, faks 062/300 47 47 in GSM 041 710939 intajnica Društva medicinskih sester in zdravstvenihtehnikov Ljuba Gergič, Maribor, Staneta Severja 6,telefon 062/311 138 in GSM 041 710 941.3. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJEStrokovna srečanja:Januar-februar- Nadaljevanje delavnic: Psihičnoizgorevanje na delovnem mestu - izvajalka Mar¬jana Božič Robida - psihologinja.Marec - strokovno predavanje - U rgentna stanjav medicini.April - Izlet upokojenih medicinskih sester vBenetke.Maj - Proslava ob 12. maju - mednarodnem dnevumedicinskih sester. Enodnevni izlet medicinskihsester v Minimundus v Avstriji.September - Večdnevni izlet zamedicinske sestre naDansko- organizator Magda Brložnik-Zdravstvenidom Celje.Oktober- Študijski krožek Komunikacija v zdravstvu(izvajalka - Albina Kokot - Splošna bolnišnica Ce¬lje). Enodnevni izlet za upokojene medicinske ses¬tre v Idrijo.November - Strokovno predavanje na temo Rane- v sodelovanju s firmo Hartman.Informacije: predsednica Društva medicinskih ses¬ter in zdravstvenih tehnikov Marjana Vengušt,Zdravstveni dom Celje, telefon: 063/434 -303 od 7,- 8.Februar '99 itmp 25



PLAN STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ V LETU 19994. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVO MESTOStrokovna srečanja:1. Najpogostejše bolezni in okvare v okulistiki2. Človek kot celostno bitje.3. Dokumentiranje v zdravstveni negi.4. Supervizija-učnedelavnice.5. Diagnostika in zdravljenje bolezni v ginekologi¬ji-okrogla miza.6. Zunanja podoba medicinske sestre - učnedelavnice.7. Organizacija in management v zdravstvu.8. 6. simpozij zdravstvene nege in 12. maj -slavnostna akademija ob mednarodnem dne¬vu medicinskih sester.Termini strokovnih srečanj bodo objavljeni kasne¬je. Predavanja bodo v dvorani Šport hotela naOtočcu, učne delavnice pa v sejni sobi hotela Krka.Strokovna ekskurzijaStrokovna ekskurzija bo organizirana v maju 1999v Toskano - ogled bolnišnice in razgovor s poklic¬nimi kolegicami.Jesenski izlet - oktober 1999Pohodništvo - mesečni programiInformacije: predsednica Društva medicinskih ses¬ter in zdravstvenih tehnikov Zdenka Seničar, Splošnabolnišnica Novo mesto, telefon 068/39-16-448.5. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV POMURJAStrokovna srečanja:1. Dvodnevna delavnica o komunikaciji.2. Dvodnevna delavnica Osebnost in zdravje.3. Občni zbor in srečanje medicinskih sester Po¬murja ob 12. maju, mednarodnem praznikumedicinskih sester.4. Dokončanje izobraževanja voditeljev med¬generacijskih skupin za samopomoč starejšihter delo s skupinami starejših v različnih lokalnihskupnostih.5. Predavanje Humor in zdravje.6. Spodbujanje dojenja v novorojenčku prijazniporodnišnici.

7. Izobraževanje o razlagi Kolektivne pogodbeza zdravstveno nego.8. Strokovna ekskurzija.9. Ogled in predstavitev nujne medicinske po¬moči v Zdravstvenemu domu Murska Sobota.Informacije: predsednicaDruštva medicinskih ses¬ter in zdravstvenih tehnikov Milka Kavaš, Občina Belt¬inci, telefon 069/421-2646. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV KOPERStrokovna srečanja:MarecLaser pri bolečini v križu - predavatelj mag.VenčeslavPišot, dr.med., spec.ortoped.Zdravstvena nega bolnika - predavateljica DanilaRovšek, vms.Uporaba laserja pri operativnem zdravljenju skle¬pov-predavatelj Radoslav Marčan, dr.med., spec.ortoped.Zdravstvena nega bolnika-predavateljica RosanaŠkvarč Sovski, vms.AprilPoklicna etika v zdravstveni negi - predavateljicaIrena Trobec, vms, prof. zdr. vzgoje.Teorija izbire in realitetna terapija (VVilliam Glas-ser) - možnosti uporabe v zdravstveni negi - pre¬davateljica Milica Maslo, vms, prof. zdr. vzgoje.MajOrganiziran odhod na proslavo 12. maja ob med¬narodnem dnevu medicinskih sester v Novo mesto.JunijStrokovna ekskurzija v tovarno TIK Kobarid.Ogled Kobariškega muzeja. Po poteh Soške fronte.OktoberSodobni postopki v pripravi otroške hrane - pre¬davateljici Milva Grego, vms, in NevinaVitulič, sms.NovemberMedicinska pedikura diabetičnega stopala - pre¬davateljica-Tatjana Detoni, vmsBolečine v križu, biomehanika telesa, vaje - pre¬davateljica Maja Potokar, višji fizioterapevt.Informacije: predsednica Društva medicinskih ses¬ter in zdravstvenih tehnikov Miroslava Bažec, Sred-26 ump Februar'99
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nja zdravstvena šola Piran, Bolniška30, telefon 066 746251, ali tajnica Društva medicinskih sester inzdravstvenih tehnikov Branka Kocjan, Zdravstvenidom Koper, telefon 066 274 071.7. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVA GORICAStrokovna srečanja:1. Zdravstvena nega in sladkorna bolezen - april.2. Aktivnosti ob mednarodnem dnevu medicinskihsester- maj.3. Komunikacija v stresni situaciji - september.4. Moj otrok je drugačen - november.Društvene aktivnosti:1 . Strokovna ekskurzija - maj.2. Srečanje upokojenih medicinskih sester - okto¬ber.5. Občni zbor- november.Informacije: predsednica Društva medicinskih ses¬ter in zdravstvenih tehnikov Irena Vidmar, Zdravstvenidom, Ajdovščina, telefon: 065/-16-230.8. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV GORENJSKEStrokovna srečanja:Marec - Pastoralna medicina - Jože Štupnikar.Maj - Organizirana udeležba na 6. simpoziju inproslavi 12.maja- Novo mesto.Junij - Izlet na Madžarsko.Oktober - Skupinske vaje iz prve pomoči.Informacije: predsednica Društva medicinskih ses¬ter in zdravstvenih tehnikov Ivana Hartman,Zdravstveni dom Škofja Loka - telefon 064/-634-634.9. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENJGRADECStrokovna srečanja:Kraj: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec-knjižnicaotroškega oddelka. Število udeležencev ni ome¬jeno.Februar - Predstavitev nalog medicinskih sester.Marec - Standardi v zdravstveni negi

Maj - Uvajanje procesne metode dela in negoval¬na dokumentacija.September - Nove usmeritve v zdravstveni negi.Informacije: predsednica Društva medicinskih ses¬ter in zdravstvenih tehnikov Bojana Zemljič, Splošnabolnišnica Slovenj Gradec - interni oddelek - telefon:0602 /503 449, in Anica Vogel, Splošna bolnišnica,otroški oddelek-telefon 0602 503 400.10. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV VELENJEStrokovna srečanja:Februar: Multipla skleroza.Marec: Laserske operacije na očehMaj: Z ljubeznijo do zdravjaJunij: BoreliozeOktober: Priprava bolnika na endoskopskepreiskaveDecember: Alergija, bolezen 20. stoletjaInformacije: predsednica Društva medicinskih ses¬ter in zdravstvenih tehnikov Jana Verhovnik,Zdravstveni zavod Velenje: 063 - 856 -711.11. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV PTUJ -ORMOŽStrokovna srečanja:1. strokovno srečanje -4.marec1999-Splošnabolnišnica Ptuj - Učinkovitost tima zdravstvenenege2. strokovno srečanje - 7. april 1999 - Domupokojencev Ptuj - “ Dodajmo življenje letom “1999 - mednarodno leto starejših ljudi.3. strokovno srečanje - 22. oktober 1999 - Sp¬lošna bolnišnica Ptuj -Nalezljive bolezni-novostiin pomen osebne zaščite.Druge aktivnosti:1. Udeležba na 6.simpoziju in proslavi 12. maja.2. 29. maj 1999-5. planinski izlet.3. 9. december 1999-6. prednovoletno srečanje.Informacije: predsednica Društva medicinskih ses¬ter in zdravstvenih tehnikov Verica Turk, Zdravstvenidom Ptuj, telefon: 062 787 57 275Februar '99 umtp 27
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STROKOVNE SEKCIJE
1. SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V MEDICINIDELA, PROMETA IN ŠPORTAStrokovna srečanja:1. Ljubljana, 16.4.1999Teme:1. Medicina dela, prometa in športa danes in jutri2. Stresogenost policijskega dela.3. Poškodbe pri delu.4. Projekt varovanja pred okužbami na delovnemmestu.5. Poškodbe v športu in prva pomoč pri akutnihpoškodbah.6. Fizikalna terapija v medicini športa.2. Ljubljana, 8.10.1999Teme:1. Postopki testiranja vidnih funkcij v medicini dela,prometa in športa: R12, prtimetrija, niktometrija inelektronska refraktometrija.2. Pomen vidnih funkcij v medicini dela, prometa inšporta.Informacije: predsednica strokovne sekcijeStanka Košir, Klinični center, Center za medicinošporta, Celovška 25, Ljubljana, telefon 061/315184.2. PSIHIATRIČNA IN NEVROLOŠKA SEKCIJA1. Strokovna srečanja:a) Tema: “ Zdravstvena nega smo ljudje I.”Intenzivni tridnevni izkustveno - izobraževalni pro¬gram s področja razvoja osebnosti, medsebojnihodnosov, komunikacije in medsebojnega sodelo¬vanja, izhajajoč iz potreb v zdravstveni negi. Delobo potekalo v manjših skupinah, tematskihskupinah, v veliki skupini in s teoretičnimi preda¬vanj i.Programa se lahko udeleži največ 36 udeležencev.Kraj in čas: 11. do 13.02.1999, Izobraževalnicenter Poljče na Gorenjskem.b) Tema: “Zdravstvena nega smo ljudje II.”

Drugi del intenzivnega izkustveno izobraževalne¬ga programa s področja timskega delovanja in sode¬lovanja, motivacije in vodenja, področja supervizi-je, preprečevanja stresa in izgorevanja, izhajajočiz potreb na področju zdravstvene nege. Delo bopotekalo v manjših skupinah, vtematskih skupinah,v veliki skupini, s teoretičnimi predavanji.Programa se lahko udeleži največ 36 udeležencev.Kraj in čas: 22. do 24.04.1999, Izobraževalnicenter Poljče na Gorenjskem.2. VII. Posvetovanje o teoriji in praksizdravstvene negeTema: Biti subjekt v procesu zdravstvene nege.Cilj programa je z različnimi prispevki omogočitispremembo v razmišljanju in odnosu MS in ZT, kakov razvojnem procesu zdravstvene nege delujemoin sodelujemo različni pomembni udeleženci kotsubjekti.Kraj in čas: Zdravilišče Dobrna, 20. in 21.05.1999.3. Tema: Psihiatrična zdravstvena nega v ur¬gentni psihiatriji.Kraj in čas: Prva polovica oktobra 1999 v Idriji.4.Slavnostni program ob 30-letnici ustanovitvesekcije.Kraj in čas: prva polovica aprila 1999 v Ljubljani.5. Prizadevali si bomo pridobiti sredstva za nadal¬jevanje projektov zbiranja podatkov na področjuzasvojenosti (Information Map, National Report1998 ...). Na razpise bomo prijavili različneizkustveno-edukativne programe (“delo na se¬bi”- projekt Mona Lisa) in dodatna izobraževanjana področju prizadevanj za preprečevanjezasvojenosti.Načrtujemo kar najbolj aktivno sode¬lovanje sekcije pri organizaciji 1. konference oodvisnosti v Cankarjevem domu, 21 .-23.5.1999in pri številnih dejavnostih za preprečevanjezasvojenosti, ki bodo organizirane maja in junijafpo vsej Sloveniji. Pozivamo pa tudi vse tiste, ki delu¬jejo na področju preprečevanja zasvojenosti (pok¬licno ali v lokalnih akcijskih skupinah), da se namoglasijo. Radi bomo posredovali dodatne informa¬cije in uskladili naša prizadevanja.Pri vseh naštetih projektih bomo tudi letos sodelo-28 mip Februar '99
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vali s pristojnimi ministrstvi v Sloveniji, in tudi z ra¬zličnimi organi Evropske unije.Za vse programe sta kontaktni osebi: predsed¬nica strokovne sekcije Marija Mrak (041507862)in Livio Kosina (041 682111), oba Klinični odd.zamentalno zdravje, Zaloška 29, Ljubljana.3. SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER V VZGOJIIN IZOBRAŽEVANJUStrokovna srečanja:1.25- 27. marec 1999 - Novo mesto: Socialnoskrbstvo in kontaktna kultura.2. Jesensko strokovno srečanje - Maribor: Po¬moč mladostnikom z motnjami vedenja in osebnosti.Informacije: predsednica strokovne sekcijeJožica Novak, Šolski center Novo mesto, telefon:068/326-207.4. SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER ZAANESTEZIOLOGIJO, INTENZIVNO NEGO INTERAPIJO TER TRANSFUZIOLOGIJOStrokovni seminar: Dobra transfuzijska praksa16.-17- april 1999 - Moravske toplice - hotel Aj¬da.Kazenska odgovornost medicinskih sester v zveziz dajanjem krvi.Informiranost bolnikov in njihov pristanekna trans¬fuzijo.Strategija za racionalno rabo krvi.Preoperativna priprava bolnika na izgubo krvi.Naročanje krvi v nujnih primerih.Delokrog medicinskih sester v zvezi z transfuzijo.Informacije: predsednica strokovne sekcije Ire¬na Buček Hajdarevič, Inštitut za anesteziologijoKliničnega centra, Ljubljana, telefon: 061/13-13-113 int. 36-15.5. SEKCIJA PATRONAŽNIH MEDICINSKIHSESTERStrokovna srečanja:Spomladansko strokovno srečanje: Bolnik zbolečino v domačem okolju,28.5.1999- Idrija ali Cerkno.Jesensko strokovno srečanje: Pediatrična

zdravstvena nega in mali otrok.5.11.1999 -Slovenj Gradec.Informacije: predsednica strokovne sekcijeMagda Berložnik, Zdravstveni dom Celje, telefon063/434-301.
6. SEKCIJA OPERACIJSKIH MEDICINSKIHSESTERStrokovna srečanja:Kranjska gora, 15. do 17. april 1999Sodelovanje na petem kongresu endoskopskekirurgije Slovenije z mednarodno udeležbo. Nasatelitskem simpoziju bo vodilna tema “Operacij¬ska medicinska sestra v endoskopski kirurgiji”.Število udeležencev ni omejeno.Kontaktni osebi: MajdaTancar - Splošna bol¬nišnica Jesenice in Neva PaplerOnkološki inštitut-13-10-165.Laško, 12. in 13. november 1999Komunikacija v zdravstvu, pravna zaščita bolnikain zaposlenih. Število udeležencev ni omejeno.Kontaktne osebe: Manica Rebernik-Milič - Sp¬lošna bolnišnica Maribor, in Neva Papler Onko¬loški inštitut.Informacije: predsednica strokovne sekcije Ne¬va Papler, Onkološki inštitut, telefon 061/13-10-165.7. SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER BABICStrokovna srečanja:1. Kranj, 9.4.19992. Murska Sobota, jesenski terminInformacije: predsednica strokovne sekcijeAlenka Zega, Zdravstveni dom Ljubljana Vič, tele¬fon: 061/12-61-666.8. PULM0L0ŠKA SEKCIJA MEDICINSKIHSESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOVStrokovna srečanja:1. Sežana, 16.-17.4.1999Tema: Bolnik s kronično obstruktivno boleznijo vbolnišnici in doma.I *2. Ljubljana, oktober ali november 1999Februar '99 UWP 29
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Tema: Invazivna diagnostika v pulmologiji.Informacije: predsednica strokovne sekcije Ma¬rija Špelič, SPS Interna klinika, Center za pljučnebolezni in alergijo, Zaloška 7, Ljubljana, telefon -faks 061 13 16 168.9. PEDIATRIČNA SEKCIJAStrokovna srečanja:1. Rogaška Slatina,25. - 26. marec 1999Tema: Zdravstvena nega otroka z malignim in hema¬tološkim obolenjem.Število udeležencev ni omejeno.2,Nova Gorica, oktober 1999Tema: Preventivne dejavnosti - cepljenja votroškem in šolskem obdobju.Število udeležencev ni omejeno.Informacije: predsednica strokovne sekcijeCvetka Meolic, Splošna bolnišnica Murska Sobo¬ta, Otroški oddelek, telefon: 069/32- 010 int. 616,faks: 069/21 007.
10. SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SPLOŠNEMEDICINEStrokovna srečanja:1. Čatež ob Savi, april 1999Tema: Bolnik-varovanecz lokomotornimi okvaramiin vloga medicinske sestre v ambulanti splošnemedicine2. Velenje, oktober 1999Tema: Kakovost zdravstvene nege v splošni me¬dicini
Informacije: predsednica strokovne sekcijeVes-na Božiček, Zdravstvena postaja Bistrica ob Sotli,telefon 063/804-110.
11. OFTALMOLOŠKA SEKCIJAStrokovna srečanja:1. Celje, april 19991. Ljubljana, oktober 1999Teme: Novosti v oftalmologiji na področju kirurgi¬je in funkcionalne diagnostike.

Informacije: predsednica strokovne sekcije Lju-baTaljat, Očesna klinika, Klinični center, Ljubljana,telefon: 061/13-13-113.
12. SEKCIJA KIRURŠKIH MEDICINSKIHSESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOVStrokovno srečanje:1. Ljubljana, 8.—9. april 1999Teme:Okužbe kirurške rane - prevezovanje kirurškerane, novi materiali pri prevezi.Odporne bakterije (MRSA) - problem kirurškegabolnika ali osebja?Kajenje in rak pljuč - epidemiologija raka pljuč,diagnostika, zdravljenje, zdravstvena nega bolni¬ka po operaciji, zdravstveno vzgojno delo medi¬cinske sestre ob odpustu bolnika iz bolnišnice.Urgentna stanja v ginekologiji, ki zahtevajokirurško zdravljenje - kakovostna zdravstvenanega bolnic v urgentni ginekologiji.Informacije: predsednica strokovne sekcije Gre¬ta Zver, Klinični center, Ljubljana, Klinični odd.zatorakalno kirurgijo, telefon: 061/317-582, faks:061/131 60 06.
13. SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV VZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTIStrokovna srečanja:1. ZdraviliščeTopolšica, 22.4.1999Tema: Multipla skleroza2.Terme Ptuj, 31.10.1999Tema: Predstavitev šole proti bolečinam v hrbteni¬ci.Informacije: predsednica strokovne sekcije Jel¬ka Voda, Terme Ptuj, telefon: 062/782 721.
14. SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER VONKOLOGIJIStrokovna srečanja:24. strokovni seminar: 18.5.1999, Ljubljana,Onkološki inštitutTema: Rak mod30 utrip Februar'99
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25.strokovni seminar: 14.-15.10.1999, Raden¬ci-hotel RadinTema: Prehrana - dejavnik tveganja pri nastankuin zdravljenju malignih obolenj.vŠtevilo udeležencev ni omejeno.Informacije: predsednica strokovne sekcijeBrigita Skela Savič, Onkološki inštitut, Ljubljana,telefon: 061/13 20 018.
15. SEKCIJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO STOMStrokovno srečanje:1. Maribor, Splošna bolnišnica Maribor15. -16.4.1999Tema: Maribor se predstavi, Dihalne stome.Informacije: tajnica sekcije DragicaTomc Šala¬mun, Klinični center, Svetovalna službazdravstvenenege, telefon: 061/142-36-53.
16. END0KRIN0L0ŠKA SEKCIJAMEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV1. Strokovno srečanje: 14.-15. maj 1999, Novomesto ali okolicaTeme: Obolenja ščitnice v otroškem in odraslemobdobju in zdravstvena nega bolnikov z oboleloščitnico; Sladkorna bolezen in zdravstvena negabolnikov s sladkorno boleznijo, obravnava sladkor¬no bolnih v Novem mestu, proslava v počastitevdneva medicinskih sesterKontaktna oseba: Hermina Smrečnik, vms, Sp¬lošna bolnišnica Novo mesto, telefon 068 324 436.
2. Strokovna ekskurzija na Dunaj: 25., 26. in27. november 1999Vsebina: obisk klinike za sladkorno bolne, preda¬vanja slovenskih in avstrijskih strokovnjakov ozdravstveni negi in zdravstveni vzgoji sladkornobolnih.Število udeležencev je omejeno na 90 medicin¬skih sester, ki delujejo v Endokrinološki sekciji.Informacije: predsednica strokovne sekcije,Helena Peric, Pediatrična klinika, Vrazov trg 1Ljubljana, telefon/faks: 061/1324124 int. 270.

17. SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV ZA PODROČJENEFROLOGIJE, DIALIZE INTRANSPLANTACIJE LEDVICStrokovna srečanja:Februar: Žilni pristopi za hemodializo - učnadelavnica v sodelovanju z LEK - om.Pomladanski dvodnevni seminar: Zdravljenje shemodializo, Transplantacija ledvicJesenski dvodnevni seminar: Zdravljenje s he¬modializo, Zdravljenje s CAPDEnodnevni seminarji (4X): Pozitivna komunikacijaInformacije: predsednica strokovne sekcijeMirjana Čalic, telefon 061/318-871.18. SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER VENDOSKOPIJIStrokovno srečanje in proslava 10-letnicestrokovne sekcije:8.-9. april 1999, Portorož-hotel SlovenijaTema: Izboljšanje zdravstvene nege varovancev vendoskopskih enotah;Christiane Neuman - ESGEN-a, Okužbe v en¬doskopskem kabinetu, Etika in človekove pravicev okviru zdravstvene nege, Komunikacija v timu,Tudi smeh je zdravilo, Delo medicinskih sester inzdravstvenih tehnikov v endoskopiji nekoč in danes,Poročilo s svetovnih kongresov na Dunaju in v Lau-sanni.Informacije: predsednica strokovne sekcijeStanka Popovič, Klinični center, Klinični odd. zaabdominalno kirurgijo, telefon:061/13-13-123, int.26-77 ali 35-20, faks 316 096.19. SEKCIJA ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV INMEDICINSKIH SESTER REŠEVALCEVStrokovna srečanja:April-strokovni seminarTema: Urgentna internistična stanja.September - okrogla mizaTema: Dosedanje izkušnje pri aplikaciji PravilnikaPHE v praksi.UWP 31
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November - učna delavnicaTema: Osnovna izhodišča dodatne izobrazbe me¬dicinskih sesterin zdravstvenih tehnikovvdejavnostinujne medicinske pomoči v prehospitalnem okolju.Sodelovanja:Junij - 6. mednarodni simpozij urgentne medicine- organizator Slovensko združenje za urgentno me¬dicino.Informacije: predsednik strokovne sekcije DarkoČander, Reševalna postaja Maribor, telefon /GSM041 708 575.20. SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV VZ0R0ZDRAVSTVUStrokovna srečanja:1.7.5.1999, LjubljanaVolilni občni zbor.Teme srečanja bodo objavljenekasneje.2. Oktober 1999Tema: Fluoridi - preprečevanje zobne gnilobe,uporaba ter prednosti in škodljivosti.Informacije: predsednica sekcije Milena Gliha,telefon GSM 041 713 700.21. SEKCIJA ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENENEGE1. sodelovanje s krovnima organizacijama Zbor¬nico zdravstvene nege Slovenije, KOMISP.2. nadaljevanje aktivnosti za ukinitev volontiranja- vodijo Lucija Mesarič, Patricija Kobilšek.3. večerno predavanje o odpravah v tretji svet -vodja Renata Zupančič.4. organizacija seminarja Uporaba procesazdravstvene nege z dokumentacijo v zdravstveninegi, 17. in 18.3.1999 v Mariboru - vodja Mi¬ha Kaučič.5. organizacija kulturnega večera 18.3.1999 -vodja Mateja Vreček.6. učne delavnice Supervizija večkrat letno-vod¬ja Mateja Vreček.7. organizacija Seminarja Fiziološki položaji vzdravstveni negi, 6. in 7. maj, Ljubljana- Lucija

Mesarič.8. StudyWeek, september-vodita Rosana Harej,Patricija Kobilšek.9. ISEP julij, avgust—vodita Rosana Harej, Patri¬cija Kobilšek.10. mednarodne izmenjave naših študentov vEvropo (Nemčija, Anglija, Švica, Švedska, Dan¬ska).11. obojestranska mednarodna izmenjava s Šved¬sko.12. udeležba na letnem sestanku ENSG-ja junijav Londonu.13. udeležbaob 100-letniciICN-a,junijavLondonu- vodita Klaudija Peternelj, Renata Zupančič.14. obisk tuje klinike - vodja Nataša Kozorog15. organizacija delavnice za slepe - vodja Mate¬ja Vreček.16. motivacijski vikend - vodijo Klaudija Peternel,Renata Zupančič in Nataša Kozorog17. večerno predavanje Posmrtno darovanjeorganov, Maribor18. svetnik KOMISP-a Gordana Marinček.19. delo preko študentskega servisa - vodja Patri¬cija Kobilšek.20. ocenjevanje sekcije in profesorjev.21. predstavitev Sekcije-vodi Nataša Kozorog.22. družabna srečanja - vodja Nataša Kozorog.23. izlet na Kras-vodja Rosana Harej in pomoč Na¬taša Kozorog - oktober 1999.Informacije: predsednica sekcije Patricija Ko¬bilšek, Mednarodna pisarna Študentske organi¬zacije Univerze, Kersnikova 4, telefon 061 131 7010 int. 212, faks 133 33 48 ali 061 874 089
22. SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER VSTERILIZACIJIStrokovno srečanje:Oktober 1999Tema: Strokovni standardi.Druge aktivnosti:Udeležba na Evropskem združenju zaposlenih vsterilizaciji.Udeležba na svetovnem kongresu zaposlenih vsterilizaciji - maj 1999, Florida.32 UWP Februar '99
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Informacije: predsednica strokovne sekcije EvaVerstovšek, Klinični center - centralna sterilizaci¬ja, Ljubljana, telefon: 061/-13-18-323.
23. HEMATOLOŠKA SEKCIJA MEDICINSKIHSESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOVStrokovna srečanja:9. dvodnevno strokovno srečanje, april ali maj1999Teme: Ravnanje z odpadki, ki nastajajo ob bolniku,Slovensko društvo Hopsic - Moj odnos do smrti10. dvodnevno strokovno srečanje, oktober alinovember 1999Teme: Zdravstvena nega bolnika s plazmocitomom,Predstavitev Splošne bolnišnice Brežice in pred¬stavitev Splošne bolnišnice Ptuj.Informacije: predsednica strokovne sekcijeMarjana Božjak, Klinični center, Ljubljana, SPS In¬terna klinika, Klinični odd.za hematologijo, telefon:061/13-20-330.
24. SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V URGENTNIMEDICINIStrokovna srečanja:16.-19. junij 1999- Portorož - sodelovanje na6. mednarodnem simpoziju urgentne medicine vsodelovanju z Združenjem urgentne medicine vSloveniji.
Teme predavanj za medicinske sestre in zdrav¬stvene tehnike: Šok, Prsna bolečina, Kakovostzdravstvene nege v urgentni medicini, Proste teme.21.-22- oktober 1999 - DolenjskaTeme: Ustrezna imobilizacija, Sprejem in pre¬mestitev urgentnih bolnikov, Novosti v reanimaci¬ji, Dokumentacija zdravstvene nege v urgentni me¬dicini.Učne delavnice: Nove tehnike imobilizacije,Vzpostavitev proste venske poti.Informacije: predsednica strokovne sekcijeSlavica Klančar, Klinični center, Ljubljana, tele¬fon: 061/323-91.

25. SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER VDERMAT0VENER0L0GIJIStrokovna srečanja:Oktober-LjubljanaTeme: Novosti v zdravstveni negi dermatološkihbolnikov, Volilni občni zbor.
Točen termin in vsebina programa bosta objavlje¬na v Utripu.Informacije: predsednica strokovne sekcijeIvanka Pupis Škapin, Dermatološka klinika, Kli¬nični center, Ljubljana, telefon: 061/3-13-123 int.42-82.20. SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NAINTERNISTIČNO - INFEKT0L0ŠKEMPODROČJUStrokovna srečanja:1.20.-21. maj 1999, Zdravilišče RadenciTema: Arterijska hipertenzija, Predstavitev stro¬kovnega standarda o merjenju krvnega tlaka z učni¬mi delavnicami.Kontaktna oseba: Justi na Japelj, tajništvo SPS In¬terne klinike, telefon 061 317 375 in Darinka ČarniDobovišek, telefon 061 1593 233.2. Jesen 1999, PrimorjeTema: AIDS (število udeležencev bo omejeno)Kontaktni osebi: Justina Japelj, tajništvo SPS In¬terne klinike telefon 061 317 375.Informacije: predsednica strokovne sekcije Er¬na Kos-Grabnar, Klinični center, telefon:061 /317-375.27. SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V SOCIALNIHZAVODIHStrokovna srečanja z učnimi delavnicami:1.19.-20.5.1999, Škofja LokaTeme: Zdravstvena nega varovanca s sladkornoboleznijo.Organizator: Silva Bizjak, Dom slepih in slabov-dnih, Škofja Loka, telefon 064 61 60 200.
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2.14.-15.10.1999, Čateške topliceTeme: Kompleksna obravnava varovanca z de¬menco v socialno varstvenem zavodu.Ogled Doma upokojencev Impoljica.Organizator: Sonja Molan, Dom upokojencevBrežice, telefon 0608 62 712.Informacije: predsednica strokovne sekcijeMilena Križaj, Dom starejših občanov, Ljubljana -Šiška - telefon 061/573 - 319.28. SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIH TEHNIKOV VKARDIOLOGIJI IN ANGI0L0GIJIStrokovna srečanja:4.strokovno srečanje: 4.-5.6.1999, ZdraviliščeRadenciTema: Motnje srčnega ritma; Predstavitev Zdra¬vilišča Radenci, Osnove EKG, Tehnika snemanjaEKG- teoretično in praktično v učnih delavnicah,Holter monitoring, Vrste motenj srčnega ritma, di¬

agnosticiranje in zdravljenje le teh;Vloga medicinskesestre v elektrokonverziji, Posebnosti zdravstvenenege pri bolniku z motnjami srčnega ritma, Delomedicinske sestre v elektrofiziološki preiskavi.Kontaktna oseba: Lidija Marinč, Klinični oddelekza kardiologijo, Klinični center, telefon 1313113 in49 34.5. strokovno srečanje: 12.-13.11.1999, Šmar¬ješke topliceTema: Motnje v perifernem krvnem obtoku; Epi¬demiologija in zdravljenje perifernih obtočnih bolezni(PAOB), Predstavitev zdravstvene nege bolnikov sPAOB, Oskrba rane ishemičnega ulkusa, Diabetičnostopalo, Učne delavnice-demonstracijaangiološkihpreiskav, ki jih izvajajo medicinske sestre.Kontaktna oseba: Marjanca Čuk, Klinični od-delekza žilne bolezniTrnovo- Klinični center, tele¬fon 061 333500.Informacije: predsednica sekcije Lidija Marinč,telefon 061/13-13-113, int. 49-34.

•HOSPITALIA ŠIRI SVOJO PONUDBO
Odprli smo novo prodajalno v Mariboru, ki bo oskrbovalapredvsem laringektomirane in tiste, ki imajo težave s sluhom.Tako zdaj štajerskim bolnikom ne bo treba več hoditi popripomočke in potrošne sanitetne materiale v Ljubljano.Naša nova prodajalna se nahajana Mlinski ulici 28 v Mariboru.Za vse informacije lahko pokličete na tel.: 062/22-73-63.

Kaj Vam nudi Hospltalla v Mariboru?+ Lastni uvozni material za pokrivanje potreb nege in oskrbeoseb po operaciji grla. Laringektomirani bodo tu lahko našli vsepotrebne materiale in pripomočke. Prav tako je prodajalna os¬krbljena s klasičnim programom Hospitalie in celovitim pro¬gramom slušnih aparatov, kakor tudi ambulantno dejavnostjo.PsssbBj II padi Izpsstavlll+ parni inhalatorji;+ parni razprševalci za inhalatorje;+ aspiratorji s priborom za aspiracijo;+ kanile;+ pribor za čiščenje in vzdrževanje kanil, sete za vodnoterapijo in plavanje ter ostalo;OMižtta nsUk*M»IMani,mr sta Vamn voljo dva pndalaH.+ Podružnica za Bežigradom, na Kržičevi 10, kjer je polegsanitetne trgovine še ambulanta za nego diabetičnega stopalain pedikura. Naročanje za pedikuro poteka po telefonu 06l /134 - 39 - 28 vsak dan od 8.00 -17. ure. Odprto: 8.00 -17.00.ure, sobota in nedelja zaprto.♦Prodajalna v bližini Kliničnega centra, na Zaloški 21, kjerlahko najdete program za oskrbo laringektomiranih in že znanoklasično ponudbo Hospitalie (pomožna zdravstvena sredstva, pripomočki za stornirane osebe, program za ženske pooperaciji dojk, inkontinenčni program, ortopedski pripomočkiin obutev, ustna higiena)... Odprto: 8.00 -19.00, sobota: 8.00-13-00. Pokličete jih lahko na teh: 06l /1422 - 570.V vseh prodajalnah pa so Vam na voljo zdravstveni delavci, kiVam bodo svetovali pri izboru pripomočkov.
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POROČILOIZ ŠVICE
Gordana Nienjic

Slovenske babice smo svoj seminarorganizirale februarja 1997 v Mariboru.Tamkajšnje kolegice organizatorke sodvodnevni seminar pripravile tako, da sopovabile babico in porodničarko sprivatne klinike Ita VVegman, Arlesheim -Švica, da nam predstavita svoje delo.a njihovi kliniki si prizadevajo za drugačne,naravne, tj. alternativne porode. Na velikopresenečenje gostij se je seminarjaudeležilo veliko naših babic in obljubili sta, danas bodo povabili na enega svojih seminarjev.Povabilo je prispelo za seminarvnovembru 1998.Prijeten vtis z mariborskega seminarja in želje pospoznavanju novega so nas navdušile, da smose vabilu z veseljem odzvale.Udeležile smo se ga štiri članice odbora babiškesekcije in sicer: babica Zdenka Babič Kurbus -Maribor, babica Metka Kovačič - Novo Mesto,babica Mojca Sabec - Postojna in babica Gor¬dana Njenjič - Ljubljana.Potovale smo z vlakom čez takrat že zasneženeAlpe. Nočna vožnja nam niti ni bila v nadlogo,ker smo noči že navajene, celo prav nam je prišlaza pomenek o delu v sekciji in izkušnjah na de¬lovnem mestu.Po prihodu v Arlesheim (okolica Basla) nas je vpreddverju klinike sprejela nasmejana gostiteljica-babicaAnnaWilde. Ze prvi vtis je bil, daskušajotukaj bolniku nuditi kar najbolj domače okolje.Vse je zelo preprosto, toplo opremljeno, umir¬jeno in prijazno, z veliko rož v pomirjajočih bar¬vah.Seminar so poimenovali Mednarodni delovniteden za babice, ki se zanimajo za antropozofi¬jo kot dodatno pomoč pri porodu. Glede na to,

da so kolegice prihajale iz več držav, je bila tohkrati priložnost za izmenjavo izkušenj in pogo¬vore o položaju babištva pri njih. Kmalu smougotovili, da so razlike po posameznih državahzelo velike, npr. privatne porodne hiše pod vod¬stvom babic, porodi na domu, da ne govorimoo alternativnih porodih, kar je skoraj doktrina neglede na to, kje porod poteka, in seveda o vo¬denju zdrave nosečnosti, ki tudi pripade babici.

Klinika Ita Wegman nosi ime po ustanoviteljici,ki je bila učenka Rudolfa Steinerja. Ta je nazačetku našega stoletja postavil osnove duhovniznanosti - antropozofiji in iz njenih osnov dalveliko praktičnih spodbud za umetnost, vzgojo,medicino, naravoslovje in poljedelstvo. Antropo-zofska medicina je razširitev šolske medicine,zdravniki, ki se želijo ukvarjati z antropozofskomedicino, morajo obiskovati podiplomski pouk,ki ga vodijo člani medicinske sekcije fakulteteza duhovno znanost v Goetheanumu. Klinika jeučna baza za zdravnike, babice, medicinske ses¬tre in otroške negovalke, ki se želijo izobraziti vtej smeri.Njihove specifične terapevtske metode temelji¬jo na umetnosti, kot je: evritmija, govorna in glas¬bena terapija, harmonizirano petje, terapevtskorisanje. V sklopu fizioterapije pa izvajajo raznemedicinske kopeli, masaže, obkladke in ovitke.Poleg zdravil, ki jih uporablja šolska medicina,uporabljajo tudi svoja zdravila, ki jih izdelujejoumip 35
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sami iz zdravilnih zelišč (vzgajajo jih biodina-mično) in mineralov. Poleg klinike je tudi sedežfarmacevtskega podjetja Veleda, ki izdelujezdravila po načelih antropozofske medicine.Pri ogledu bolnišnice je nas, ki smo pol življen¬ja preživele v porodnih sobah, seveda vleklo vte prostore. Ko smo prispele do porodne sobe,smo se samo spogledovale. Soba je velika, svet¬la, z veliko leseno omaro, prav tako, kot jihimamo mi v naših dnevnih sobah. Nikjer ni sle¬du o aparaturi, brez katere si sodobnega porod¬ništva več ne moremo predstavljati. V tej omarije bilo skrbno pospravljeno vse, od zdravil dorazličnih inštrumentov in aparatov, ki jih boporodnica mogoče potrebovala. Zavese na oknihso bile v nežni rožnati barvi, podolgovat lesenipredalnik, na katerem je pripravljen pult za os¬krbo novorojenčka s prav tako ogrevalno lučko,kot pri nas, ki pa je v tem prostoru ni bilo opaz¬iti. V sobi je bila tudi pručka, na kateri se lahkorodi, in seveda blazine in gumijaste žoge kotpripomočki za alternativni porod. Vse je skrito,kar je zelo prijazno do porodnice, a dovoljpriročno za zdravstveno osebje.Naslednji prostor je opremljen tako, da imazraven inštrumentarija in otroškega pulta na en¬em koncu sobe zelo veliko banjo, zraven pa ve¬liko prostora za porodno posteljo, ki jo zapelje¬jo v ta prostor, če si porodnica zaželi porod v vo¬di.Na kliniki imajo doktrino, po kateri pride porod¬nica rodit v že znano okolje in k znanim osebam.To dosežejo tako, da porodnici razkažejo vseprostore že med nosečnostjo. Njeno nosečnostvodita zdravnik - porodničar in babica, ki bostatudi pri porodu. Nosečnico pripravljajo na porodlahko individualno, s partnerjem, pa tudi združino. Pri pripravah na porod uporabljajo zapouk o porodu in dojenju, značilne terapevtskepostopke, npr.: petje, risanje in evritmijo(poseben način obvladovanja telesa s pomočjogiba). Na kliniki se porodnica lahko posvetujez babico in zdravnikom kadarkoli.Babice, ki so prišle iz: Švedske, Nemčije, Italije,Francije, Madžarske, Argentine in seveda Švice,

jemljejo antropozofijo kot dodatno pomoč priporodu. Antropozofi pripisujejo velik pomenbabici, ki sprejema novorojenega otroka.Antropozofija predstavlja babicam način živl¬jenja. Za dobro opravljanje svojega poklica sejim zdi potrebna osebnostna rast, vzgoja vduševno - duhovnemsmislu, ne le izobraževan¬je v fizičnem smislu. Ne gre za to, v kakšnem po¬ložaju bo žena rojevala, s čim se ji bo lajšalobolečine, tukaj velja načelo, prilagoditi se vsakiposamezni nosečnici ali porodnici.Na seminarju smo se pogovarjali veliko o tem,kaj žena doživlja, zakaj bolečina, kako ji poma¬gati, da bolečino zavestno predela in hkrati os¬tane duševno - duhovno prisotna, v stiku s svo¬jim telesom in z otrokom. Med predavanji so namposredovali nekaj misli žensk ki so rodile na klini¬ki. Iz njih je bilo moč razbrati predvsem eno -bolečina spada k porodu, je dobra, ker prinašanekaj lepega, je naravna; strah je tisto, česar nesmemo občutiti.Na kliniko pride veliko pisem z zahvalami in po¬hvalami, pa tudi pisemmamic o doživljanju poro¬da. Posredovala vam bom delček pisma mam¬ice, ki je petič rodila:.otrok, nisi več daleč, aločijo naju svetovi. Ti si se odpravil na pot k svo¬ji materi. Skupaj in hkrati vsak zase bova pre-‘hodila še to pot. V meni je zelo močno zaupan¬je. Vem, da bolečine ne bodo večje, kot jih lahkoprestanem, vem, da bodo popadki tako močni,da jih bom lahko zavestno prenesla. Ne smemzaspati, da te lahko zavestno sprejmem. Pričaku¬jem popadke veselja in bolečine, z vsakim čutim,da nisi več daleč.Prišel si, jokajoč ležiš na mojih prsih, pozdrav¬ljen. Pozabljam bolečino in nevarnosti, čutim leveselje in hvaležnost....Seminar smo končali s temi veselimi in srečnimibesedami. Polni prijetnih vtisov, novih spoznanjsmo se poslovili od naših novih kolegic in se spetodpravili na dolgo nočno vožnjo na sončno stranAlp.Hkrati naj izkoristim priložnost in se zahvalimLDMST, ki mi je finančno priskočilo na pomoč,pa tudi moji kliniki za proste dni.36 ump Februar '99



UDELEŽILI SMO SEPOROČILO S STROKOVNEGASREČANJA ENDOKRINOLOŠKESEKCIJE MEDICINSKIH SESTER INZDRAVSTVENIHTEHNIKOV SLOVENIJEv Termah Čatež 27. in 28. novembra 1998.
Barbara ZargajN ekoliko deževnega in snežnega 27. in 28.novembra 1998 smo organizirali dvodnevnijesenski strokovni seminar Endokrinološkesekcije medicinskih sester in zdravstvenihvtehnikov Slovenije. Potekal je v Čatežu v prijet¬nem ambientu hotela Terme, kjer nam je bilo vglavni predavalnici kar malo pretesno, saj to¬likšne udeležbe nismo pričakovale. Udeležencevje bilo nekaj čez 150, kar je predavalnico zapol¬nilo do zadnjega prostega kotička. Seveda smovseh udeleženk in udeležencev (tokrat je bilokar nekaj moških predstavnikov) bile zelo vese¬le, kar samo potrjuje potrebo po še večjem številutakšnih strokovnih srečanj.Otvoritev strokovnega srečanja nam je popestri¬la dijakinja srednje glasbene šole Brežice z nežni¬mi melodijami citer. Sledili so pozdravi organi¬zatorjev strokovnega srečanja in naših uglednihgostov, katerih smo bili še posebej veseli:- prim. dr. Miha Koselja, dr. med., vodja diabeto-loške ambulante Kliničnega oddelka za en¬dokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni,Klinični center Ljubljana, ter predsednikaslovenskega zdravniškega društva diabetologov.-predsednice Endokrinološke sekcije HeleneKristine Peric, vms.,- Milene Bohnec, vms., prof. soc. ped., nadzornesestre dispanzerja za diabetike, Klinični odd¬elek za endokrinologijo, diabetes in presnovnebolezni, Klinični center Ljubljana ter tajnice En¬dokrinološke sekcije, in

v- Barbare Zargaj, vms., glavne sestre Klinični odd¬elek za endokrinologijo, diabetes in presnovnebolezni, Klinični center Ljubljana.Strokovni program smo nato pričeli s preda¬vanjem prim. Miha Koselja, dr. med., znaslovom DEFINICIJA, DIAGNOZA, KLASI¬FIKACIJA IN EPIDEMIOLOGIJA SLADKORNEBOLEZNI, v katerem nam je predstavil nove nor¬mative za postavitev diagnoze sladkorne bolezni.Po novih normativih sladkorna bolezen obsta¬ja, če je glukoza v krvi na tešče 7,0 mmol /1 aliveč ali 11, 1 mmol / 1 kadarkoli. Vrednosti, kisegajo do 6,0 mmol /1, so normalne. Predstavilnam je štiri skupine sladkorne bolezni: tip 1, tip2, druge tipe in nosečnostno sladkorno bolezenter nekaj povedal tudi o epidemiologiji sladko¬rne bolezni v svetu in pri nas. V Sloveniji imasladkorno bolezen 3, 85 % prebivalcev.Nato je nadaljeval z novim predavanjem znaslovom PRIPRAVA BOLNIKA S SLADKORNOBOLEZNIJO NA POSEGE IN PREISKAVE, vkaterem je poudaril, da je priprava bolnika s slad¬korno boleznijo na operacijo timska (internistdiabetolog, anesteziolog, kirurg).Potem nam je sestra Elizabeta Stepanovič,sms., predstavila ORALNI GLUKOZNI TOLE¬RANČNI TEST; PRIPOMOČKE IN METODEDELA, KAPILARNI INVENOZNI ODVZEM KRVI.Podrobno nam je opisala način, metodo in pripo¬močke, ki jih potrebujemo za izvedboposameznih testov, ter odvzem krvi.
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Po krajšem odmoru smo poslušali predavanje znaslovom PREHRANA NOSEČNICE S SLAD¬KORNO BOLEZNIJO, v njem nam je MarjetaTomažič, dr. med., predstavila spremembeprehrane v nosečnosti zaradi spremenjenega me¬tabolizma v tem stanju. Prehrana mora biti vesčas ne le kalorično prilagojena posameznici,temveč mora upoštevati vse omenjene spre¬membe. Prehrana nosečnice z nosečnostno slad¬korno boleznijo se razlikuje od prehranenosečnic s sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2,tako po vsebnosti kot tudi po razporeditvi živil.Vsem nosečnicam je potrebno izračunati en¬ergijsko potrebo, natančno razporediti deležposameznih živil, zlasti natančnomorajo biti raz¬porejena ogljikohidratna živila. Naučiti jih je tre¬ba sestavljati jedilnike. Primernost prehrane seocenjuje vso nosečnost glede na prirast telesneteže in pojav ketonurije.Po skupnem kosilu smo poslušali predavanjedoc. dr. Marka Medveščka, dr. med., SPON¬TANA HIPOGLIKEMIJA. Hipoglikemija v kli¬ničnem smislu je reakcija organizma na padeckoncentracije glukoze v krvi pod raven, pri ka¬teri je moteno delovanje možganov. Naj¬pogostejši vzrok v vsakdanji praksi je iatrogenahipoglikemija pri bolnikih s sladkorno bolezni¬jo, zdravljenih z insulinom in peroralnimi an-tidiabetiki, proizvodi sulfonilsečnine. Vse drugeoblike štejemo za spontane. Med njimi razliku¬jemo hipoglikemijo na tešče (zaradi insulinoma,tumorja, alkohola) in hipoglikemije po obroku,ki so blage. Oblika ukrepanja je odvisna od stop¬nje hipoglikemije (pomoč z glukozo parante-ralno ali glukagon pri bolnikih z motnjo zavesti;hrana pri bolniku, ki lahko požira).Strokovni program je nadljevala Mojca Mikuš,vms., s predavanjemZDRAVSTVENANEGABOL¬NIKA Z INSULINOMOM IN PREDSTAVITEVSTRADALNEGATESTA, in nam podrobneje pred¬stavila naloge medicinske sestre pri bolniku z in-sulinomom. Posebej je poudarila življenjske de¬javnosti, pri katerih medicinska sestra predvide¬va negovalne težave in na katere lahko zzdravstveno nego in zdravstveno vzgojo vpliva.

S predavanjem ZDRAVSTVENANEGA BOLNIKAS SLADKORNO BOLEZNIJO MED PRIPRAVO NAPREISKAVE IN POSEGE je zaključila precej ob¬sežen strokovni programprvega dneva strokovne¬ga srečanja Brigita Fritsch, sms., ter opisalapripravo na rentgenske in endoskopske preiskave,ki so najpogostejše pri sladkornih bolnikih.Sledil je občni zbor ter sestanek članic izvršnegaodbora Endokrinološke sekcije. Članice izvršne¬ga odbora so poudarile težave pri zdravstven-ovzgojnemdelu medicinskih sester pri sladkornihbolnikih. Zavarovalnica jim namreč ne plačuje inne priznava storitve zdravstve-novzgojnega dela.S skupnimi močmi bomo poskušali težavo ured¬iti, čeprav smo ugotovili, da mora posameznazdravstvena ustanova poiskati rešitevpri regijskemzavodu za zdravstveno zavarovanje.Zaključku strokovnega programa je sledila skup¬na večerja v hotelu Terme, ob kateri smo malopokramljali in ob zvokih prijetne glasbe tudi ma¬lo zaplesali.V soboto je strokovni program pričel prim. dr.Franc Mrevlje, dr. med., s predavanjemZDRAVLJENJE SLADKORNE BOLEZNI Z ZDRA¬VILI, v njem je predstavil zdravljenje sladkornebolezni tipa 1 z insulinom in sladkorne boleznitipa 2, ki se praviloma zdravi najprej samo z us--trezno prehrano, hujšanjem in telesno de¬javnostjo. Zdravila se začnejo uporabljati, kouvedene metode niso več uspešne.Nadaljevala jeMilenaBohnec, vms., prof. soc.ped., s predavanjem POMEN ZDRAVSTVEN-OVZGOJNEGA DELA PRI SLADKORNIH BOL¬NIKIH, PREDSTAVITEV POSAMEZNIH UČNIHUR TER OBLIKOVANJE STANDARDOVEDUKACIJE. Poudarila je pomen zdravstven-ovzgojnega dela pri sladkornih bolnikih inopisala posamezne učne ure zdravstvenovzgoj-nega dela ter njihov pomen za uspešno ob-
4vladovanje sladkorne bolezni. Nakazala je nekajsmernic za pripravo in sprejetje standardovzdravstvenovzgojnega dela.Mira Slak, sms., nam je predstavila POMENZDRAVSTVENOVZGOJNEGA DELA NA PO¬DROČJU DIABETIČNEGA STOPALA. Poudarila
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je, da je vzgojnoizobraževalni program namen¬jen osveščanju sladkornih bolnikov, istočasnopa je tudi del bolnikovega zdravljenja.Nadaljevala j eMatejaTomažin-Šporar, vms.,ki je skupaj s kolegico Klavdijo Čuček-Trifkovič, vms., prof. zdrav, vzg., pripravilapredavanje IZOBRAŽEVALNA TEHNOLOGIJAIN PRIKAZ MOŽNIH PRIPOMOČKOV PRIZDRAVSTVENOVZGOJNEM DELU. Predstavilanam je razvoj in pomen izobraževalne tehnologi¬je za vzgojnoizobraževalni proces. Glede na na¬jpogosteje uporabljeni kriterij klasifikacije ponačinu dojemanja nam je predstavila nekaj na¬jpomembnejših učnih sredstev.Obenem nam je predstavila devet plakatov zzdravstvenovzgojno vsebino, namenjene pred¬vsem sladkornim bolnikom, ki smo jih izdelalesestre Kliničnega oddelka za endokrinologijo,diabetes in presnovne bolezni z namenom, dapripomorejo k boljšemu razumevanju sladko¬rne bolezni. Plakati imajo naslednjo vzgojnoz-dravstveno vsebino:1. Osebna higiena2. Diabetična noga3. Zdrava prehrana4. Telesna dejavnostv5. Zenska s sladkorno boleznijo lahko rodizdravega otroka6. Samokontrola sladkorne bolezni7. Diabetična retinopatija8. Kronični zapleti sladkorne bolezni

9. Kaj je osteoporozaPlakati so ustrezne velikosti 90 x 120 cm. Naj bibili sestavni del čakalnic diabetoloških ambu¬lant in tudi drugih ambulant, kjer bi si bolniki občakanju na zdravniški pregled osvežili inizboljšali svoje znanje ter s tem pripomogli kboljši samokontroli svoje bolezni. Za realizaci¬jo tega projekta bomo skušali zbrati dovolj sred¬stev za razmnoževanje plakatov, tako da bi jihambulante dobile kar se da ceneje.Strokovni program je z nekoliko drugačnega vidi¬ka nadaljevala dr. AlenkaKobolt, dipl. psih.,s predavanjem POKLICNA SAMOPODOBA INZDRAVSTVENOVZGOJNO DELO. Predstavila jesamopodobo kot zelo pomembno psihološkokategorijo slehernega človeka. Vrednostni vidiksamopodobe se je izkazal za pomembno prvi¬no, z motivacijsko vrednostjo, ki vpliva naposameznikovo ravnanje.Predstavila nam je nekatere prvine, ki sopovezane z ustreznim poklicnim odnosom,primerno poklicno komunikacijo in oblikovan¬je pogojev, ki pripomorejo k uspešnemuzdravstvenovzgojnemu delu. Nato je MilenaBohnec, vms., prof. soc. ped., predstavilapriročnik SLADKORNA BOLEZEN, ki je plodtrdega dela medicinskih sester in zdravnikovnaše klinike. Tovrstne zbrane literature na tempodročju v takem obsegu še ni. Upamo, da bopriročnik pripomogel strokovnim delavcem kboljšemu razumevanju sladkorne bolezni pri nji-
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hovem delu z bolniki s sladkorno boleznijo.Strokovni programje zaklučila MilenaBohnec,vms., prof. soc. ped., s predstavitvijo video¬kasete Zdrava prehrana, katere avtorici stavMilena Bohnec, vms., prof. soc. ped. in Ana Cerp-njak, vms., nad katero smo bili kljub utrujenos¬ti navdušeni, saj upamo, da bo njena vsebinaolajšala delo sestram, ki se ukvarjajo z zdravstven-ovzgojnim delom, obenem pa bo bolnikom dalaavdio in vizuelni prikaz pomembnosti pozna¬vanja zdrave prehrane pri zdravljenju sladkornebolezni. Hkrati bo videokaseta uporabna za šezdrave posameznike, ki želijo kaj več vedeti ozdravi prehrani in se zdravo prehranjevati.Priznati moram, da so bila predavanja dobra,

skrbno pripravljena ter na visoki strokovni ravni.Upam, da so vsakemu udelžencu prinesla novdelček znanja s katerim bo dopolnil svoj mozaikznanja o sladkorni bolezni in še čem.Vsporedno s predavanji je potekala razstavamedicinsko farmacevtske industrije, kjer so naspredstavniki firmmed krajšimi odmori seznaniliz raznimi novostmi.Člani organizacijskega odbora smo se zelo trudilinarediti ta dvadneva strokovno zelo plodna, ob en¬empa smosi želele, da tonebibila samodva strokov¬na dneva, ampak tudi daižabna in bi predstavljalatudi del izmenjave svojih znanj in izkušenj sester, kise že dolgo časa ukvarjajo z zdravstvenovzgojnimdelom na področju endokrinologije in diabetesa.
Strokovno srečanje sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologijiDERMATOLOŠKA ONKOLOGIJA IN FIZIKALNEMETODE ZDRAVLJENJA V DERMATOLOGIJI

Alenka TOMŠIČS redi decembra preteklega leta je v pre¬davalnici Kliničnega centra potekalo 6.strokovno srečanje medicinskih sester inzdravstvenih tehnikovv dermatovenerologiji. Vsklopu predavanj, ki so se vrstila dopoldne,16.12.1998, in po prigrizku še popoldne istegadne, smo želeli predstaviti dejavnost Derma-toonkološkega oddelka na Dermatovenerološkikliniki v Ljubljani. Predsednica sekcije, vms Ivan-vka Pupis Škapin, je s predlogom vsebine je¬senskega srečanja postavila pred nas, zaposlenena Dermatoonkološkem oddelku, še en izziv viztekajočem se letu, ki je prineslo kar nekaj spre¬memb v organizaciji in načinu dela.Na povabilo predsednice sekcije se je odzvalprof. dr. Ivan Planinšič, dr. med., ki nas je poz¬dravil s spodbudnimi besedami za nadaljnjekreativno delo na področju dermatoonkologi-je. Metka Pucelj, ki je v letih službovanja na Der¬matološki kliniki izvajala obsevalno terapijo zionizirajočimi žarki in v sklopu oddelka oprav¬ljala tudi delo v ambulanti za kožne tumorje, paje pripravila uvodno predavanje o zgodovini der-

matoonkologije na kliniki. Ob tej priložnosti najse obema v imenu članov sekcije zahvalim zanjun prijazen prispevek k našemu srečanju.Vodja Dermatoonkološkega oddelka asist. mag.Igor Bartenjev, dr. med., je v svoji prvi pred¬stavitvi govoril o raku kože. Poudarek je name¬nil epidemiologiji, diagnostiki in vrstam malig¬nih procesov kože. Sledilo je predavanje asist.Milene Kristan, dr. med., o sodobnem zdrav¬ljenju raka kože s fizikalnimi metodami, in pre¬davanje rentgenske inženirke Stanke Koželj, vkaterem je predstavila uporabo ionizirajočihžarkov pri zdravljenju kožnega raka. Po za¬ključku srečanja, ko so si udeleženci lahkoogledali Dermatoonkološki oddelek, sta tudipraktično prikazali opisane metode zdravljen¬ja.Veliko bolnikov ostane v času zdravljenja z ioni¬zirajočimi žarki v bolnišnici. Potrebe teh bol¬nikov po zdravstveni negi je v svojem prispevkuopisala višja medicinska sestra Vera Smukavec,ki vodi negovalni tim na moškem oddelku Der¬matološke klinike.40 mtp Februar '99



UDELEŽILI SMO SE
Kadar se zdravnik odloči za operativno zdrav¬ljenje kožnega tumorja, bolnika naročimo vDer-matokirurško ambulanto. Vlogomedicinske ses¬tre pri pripravi bolnika na operativni poseg inob samem posegu je podala višja medicinska ses¬tra Martina Zupančič. Opozorila je predvsem nazdravstveno vzgojo bolnikov po manjšem op¬erativnem posegu, ko je bolnik odpuščen v do¬mačo oskrbo.V dermatoonkologiji poudarjamo pomen pre¬ventive pri razvoju raka na koži. Ta zajemaizogibanje pretiranemu sončenju in samoopa-zovanje kožnih sprememb, predvsem pigment-vnih znamenj. Če opazimo, da je znamenje spre¬menilo obliko, velikost ali barvo, moramo takospremenjeno znamenje čimprej pokazatizdravniku. O pigmentnih znamenjih in zgod¬njem odkrivanju malignega melanoma je govo¬ril asist. mag. Igor Bartenjev, dr. med., v svojemdrugem predavanju, histološko klinično ko¬relacijo pigmentnih znamenj pa je predstavilvBorut Žgavec, dr. med.

Na koncu srečanja nas je še enkrat pozdravil asist,mag. Igor Bartenjev, dr. med. Predstavil jeuporabo laserske terapije v dermatoonkologijiin nekaj svojih izkušenj z rezultati zdravljenja zlaserjem.vŽe na začetku sem omenila, da smo na Derma-toonkološkem oddelku v preteklem letu uvedlinekaj sprememb na področju organizacije am¬bulantnega dela, da bi odpravili čakalno dobo.V svojem prispevku sem skušala prikazati delomedicinske sestre pri naročanju bolnikovv Der-matoonkološko ambulanto in vlogo pri koordi¬naciji dela v ambulanti ter urejanju bolnikovedokumentacije.V zaključnem nagovoru se je predsednica sek¬cije še posebej zahvalila višji medicinski sestriMaruši Markelj, ki odhaja na novo delovno mesto,za sodelovanje s strokovnimi prispevki na mi¬nulih srečanjih sekcije in za njeno angažiranostv izvršilnem odboru. Srečanje je zaključila zvoščilom ob prihajajočih praznikih./AUFAIItENSKIKVAIITFTI
KOVINSKA GALANTERIJA
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OBVESTILA
KLINIČNI CENTER V LJUBLJANI - KLINIČNI ODDELEK ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETESZALOŠKA c. 7,1000 LJUBLJANAprireja s soglasjemZBORNICE ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJEFUNKCIONALNO IZOBRAŽEVANJE Z UČNO DELAVNICO"ZDRAVSTVENA NEGA IN SLADKORNA BOLEZEN

PRESNOVNE BOLEZNI

ir
Na srečanju naj bi se udeleženci seznanili s sladkorno boleznijo, Prav tako naj bi spoznali pripomočke za aplikaci¬jo insulina, tehniko aplikacije insulina, pripomočke za merjenje sladkorja v krvi, ter tehniko izvajanja meritev.Funkcionalnih izobraževanj, ki so potekala v letih 1996,1997 in 1998 se je udeležilo veliko število udeležencev.Zaradi načina izobraževanja je bilo število udeležencev omejeno. Na željo številnih, ki bi se želeli udeležiti izo¬braževanja, pa smo jih žal morali zavrniti, bomo 26. in 27. marca 1999 ponovno organizirali izobraževanje.STROKOVNI VODITELJICI: Milena Bohnec, vms, prof. soc. ped.Barbara Žargaj, vmsUDELEŽENCI:V tej obliki strokovnega izpopolnjevanja lahko sodelujejo vse medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki izvajajozdravstveno nego sladkornega bolnika v bolnišničnem zdravljenju, v zdravstvenih domovih, domovih za ostareleali pa izvajajo zdravstveno nego sladkornih bolnikov na domu (patronažna služba).Na izobraževanju lahko sodelujejo tudi učitelji v šolah, ki se ukvarjajo s poučevanjem učencev iz področja zdravstvenenege sladkornega bolnika. Izobraževanje je primerno tudi za zaposlene v lekarnah, ki se neposredno srečujejo in sve¬tujejo sladkornim bolnikom pri izdaji pripomočkov za zdravljenje sladkorne bolezni. Izobraževanje je zavedeno v reg¬ister izobraževanj Zbornice zdravstvene nege Slovenije in se upošteva pri napredovanju, za kar izdamo potrdilo.
KOTIZACIJA:Kotizacija znaša 32.000 SIT in jo nakažite na žiro račun - štev.: 50103-678-700595, sklic na 100149 Funkcionalnoizobraževanje V, in vključuje stroške predavateljev, organizacije, prostor izvedbe izobraževanja, PRIROČNIK “Slad¬korna bolezen”, rekreacijo in spremni material.Prijavnico s kopijo potrdila o plačani kotizaciji pošljite na naslov: Klinični center, Klinični oddelek za endokrinologi¬jo, diabetes in presnovne bolezni, Zaloška c. 7,1000 Ljubljana - Mateja Tomažin - Šporar, vms, po predhodni na¬javi nadir, telefon: 134-31-68. Število prijav je zaradi načina izobraževanja omejeno.Program bo potekal v hotelu Šport na Otočcu.
Rezervacija prenočišča: Prenočišča smo rezervirali v hotelu Šport na Otočcu, sami pa potrdite rezervacijo na tel.:068-75-700 ali 068-75-701, g. Stane Barbo ali ga. Natalija Novak.
PRIJAVNICAPrijavljam se na funkcionalno izobraževanje z učno delavnicoZDRAVSTVENA NEGA IN SLADKORNA BOLEZEN, 26. in 27. marec 1999
Ime in priimek.Izobrazba
Ustanova.Nasov
Datum Podpis42 mip Februar '99



OBVESTILA
PROGRAM FUNKCIONALNEGA IZOBRAŽEVANJA Z UČNO DELAVNICOZDRAVSTVENA NEGA IN SLADKORNA BOLEZEN
OTOČEC, Hotel Šport - Otočec
PETEK, 26.03.199908.00 ■ 09.00 Registracija udeležencev09.00 ■ 09.30 Definicija, diagnoza, klasifikacija in epidemiologija sladkorne bolezni - prim. mag. Miha Koselj, dr. med.09.30 -10.15 Zdravljenje sladkorne bolezni ■ Prehrana sladkornega bolnika - Mateja Tomažin - Šporar, vms10.15 ■ 11.00 ODMOR ■ PRIGRIZEK ■ OGLED RAZSTAVE11.00 ■ 11.45 Zdravljenje sladkorne bolezni z zdravili - prim. Franc Mrevlje, dr. med.11.45 -12.15 Praktični vidik insulinskega zdravljenja, hipoglikemija - Milena Bohnec, vms, prof. soc. ped.12.15 ■ 12.45 Vzroki kronične neurejenosti sladkorne bolezni in zmožnost današnjega zdravljenja -doc. dr. Marko Medvešček, dr. med.12.45-14.30 ODMOR ZA KOSILO14.30 -15.00 Ukrepi pri nenadnem poslabšanju sladkorne bolezni - prim. Franc Mrevlje, dr. med.15.00 -15.30 Zapleti sladkorne bolezni - prim. Miha Koselj, dr. med.15.30 -16.00 Telesna dejavnost - prim. mag. Matjaž Vrtovec, dr. med.16.30- 17.00 ODMOR-KAVA-SOK17.00 -17.30 Diabetična nevropatija - mag. Vilma Urbančič - Rovan, dr. med.17.30 -18.00 Pravice do tehničnih pripomočkov pri zdravljenju sladkorne bolezni za sladkorne bolnike - Života Lovrenov, dr. med.DISKUSIJAREKREACIJA PO IZBIRI - ZAŽELENA ŠPORTNA OPREMA20.00 SVEČANA VEČERJA - ZABAVNI VEČER S PLESOMSOBOTA, 27,03.1999.08.30 - 09.00 Samokontrola sladkorne bolezni - Klavdija Čuček - Trifkovič, vms, prof. zdrav, vzgoje09.00- 10.00 Posebnosti osebne higiene in nega nog pri sladkornem bolniku - Mira Slak, sms10.00 -10.30 Nosečnost in sladkorna bolezen - Marjeta Tomažič, dr. med.10.30- 11.00 ODMOR-KAVA-SOKUČNE DELAVNICEUČNE DELAVNICE POTEKAJO V ŠTIRIH SKUPINAH11.00 -12.00 Seznanitev s pripomočki za vbrizgavanje insulina (klasični, peresniki, vbodna mesta) -Mateja Tomažin - Šporar, vms, Melita Kočevar, vms12.00 -13.00 Seznanitev s pripomočki za samokontrolo (testni lističi, merilci glukoze v krvi) -Milena Bohnec, vms, prof. soc. ped., Tibor Kobal, lab. tehnikSeznanitev s tehniko kapilarnega in venoznega odvzema krvi in seznanitev s testom OGT -Elizabeta Stepanovič, sms13.00- 15.00 ODMORZAKOSILO15.00 -16.00 Načrtovanje zdrave prehrane, praktični prikaz priprave zdravega jedilnika - Barbara Žargaj, vms16.00 -17.00 Praktični prikaz oskrbe diabetičnega stopala in pripomočkov za nego nog - Mira Slak, sms
ZAKLJUČEK Z DISKUSIJOPODELITEV POTRDILFebruar '99 UWP 43



OBVESTILA
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA - Služba za zdravstveno negoOBVESTILO ZDRAVSTVENIM ZAVODOMV skladu s programom pripravništva za višje medicinske sestre (Ur. list RS št. 56- 11.10.1996) obveščamo, da bov Onkološkem inštitutu Ljubljana v dneh od 22. - 25. marca 1999 organiziran teoretični del usposabljanja iz onkologi¬je in onkološke zdravstvene nege.Kotizacija za 4-dnevni celodnevni seminar teoretičnega usposabljanja znaša 36.000 SIT in je vplačljiva na semi¬narju oz. jo lahko nakažete na žiro račun Onkološkega inštituta št.: 50103-603-45793, s pripisom “izobraževanjeVMS”. Prosimo vas, da potrdilo o vplačani kotizaciji prinesete s seboj. V kotizacijo je vštet priročnik predavanj, ma¬lica in kava.Izobraževanja se lahko udeležijo tudi medicinske sestre in zdravstveni tehniki z že opravljenim strokovnim izpitom.Možna je tudi le enodnevna udeležba, s kotizacijo za prve tri dni po 9.000 SIT, zadnji dan po 6.500 SIT in nakupompriročnika po 2.500 SIT.Zaradi evidence pripravnikov prosimo, da do 18.3.1999 kandidate pisno ali telefonično prijavite na naslov:Marina Velepič, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2,1000 Ljubljana - tel.: 061/13 20 018, faks: 061/1314180Pripravniki naj s seboj prinesejo pravilno izpolnjen list o pripravništvu, ki ga je izdala Zbornica zdravstvene negeSlovenije. Direktorica za zdravstveno negoMarina Velepič, vms

ONKOLOŠKI INSTITUT LJUBLJANAPROGRAM TEORETIČNEGA USPOSABLJANJA IZ ONKOLOŠKE ZDRAVSTVENE NEGE INONKOLOGIJE ZA VMS - PRIPRAVNICEod 22.-25. marca 19991. DAN08.0009.15-09.30-10 .20 -
10.50-11 . 10 -11.45-12.15-
13.00-15.00-15.35-2. DAN -08.30-09.05-09.55-10.35-10.55 -11.40-12.15-13.10-15.10-15.40-

- PONEDELJEK22.3.1999Registracija- 09.30 Informacija o poteku seminarja - Marina Velepič, vms, Brigita Skela - Savič, vms-10.15 Uvod v biologijo in patologijo raka -doc. dr. A. Peter Fras, dr. med.-10.50 Pogostnost raka in preživetja bolnikov v Republiki Sloveniji- prof. dr. Vera Pompe Kirn, dr. med.-11.10 Odmor-11.40 Dejavniki tveganja in možnosti preprečevanja raka - doc. dr. Maja Primic - Žakelj, dr. med.-12.10 Organizacija onkološkega zdravstvenega varstva - doc. dr. Maja Primic - Žakelj, dr. med.■ 1 3.00 Osnovni principi ugotavljanja in zdravljenje rakave bolezni -doc. dr. A. Peter Fras, dr. med.■15.00 KOSILO■ 15.30 Mikroskopska diagnostika v onkologiji - prof. dr. Rastko Golouh, dr. med.■ 16.05 Slikovna diagnostika v onkologiji - Maksimilijan Kadivec, dr. med.- TOREK 23.3.199909.00 Tumorski označevalci - dr. Srdjan Novakovič, dipl. biolog09.50 Zgodnje odkrivanje raka dojke in samopregledovanje - Tatjana Kumar, vms10.35 Onkološka kirurgija - doc. dr. Marko Snoj, dr. med.10.55 ODMOR11.35 Zdravstvena nega onkološkega kirurškega bolnika - Marija Rebevšek, vms12.10 Sistemsko zdravljenje - Olga Cerar, dr. med.13.10 Zdravstvena nega bolnika ob sistemskem zdravljenju - Brigita Skela - Savič, vms15.10 KOSILO15.35 Varno delo s citostatiki - Darija Musič, vms16.00 Zdravstvena nega bolnika, ki ima vstavljen I.V. ACCES PORT - Brigita Skela - Savič, vms
44 umtp Februar 99



OBVESTILA
3. DAN08.3009.2010.2510.4511.2012.0014.0014.504. DAN08.3009.2010.10

10.2010.4511.1512.0014.0014.4515.30

11.1011.3012.1512.50
13.35-14.00

SREDA 24.3.199909.15 Zdravljenje bolečine -prim. Drago Ažman, dr. med.Posebnosti zdravstvene nege bolnika ob analgeziji - Mira Logonder, vmsODMOROsnove radioterapije - prim. dr. Janez Kuhelj, dr. med.Zaščita osebja pred ionizirajočim sevanjem - Janez Marolt, vrtKOSILOZdravstvena nega obsevanega bolnika - Zdenka Erjavšek, vmsZdravstvena nega bolnika, zdravljenega z brahiradioterapijo - Jelka Tomc, vmsČETRTEK 25.3.199909.15 Principi prehrane onkološkega bolnika - Helena Drolc, vmsVloga ožjega in širšega okolja pri psihični rehabilitaciji - Marja Strojin, dipl. psihBolnikovo doživljanje v različnih fazah bolezni --komunikacija- timsko delo v onkologiji-pomoč svojcemMetka Klevišar, dr. med.ODMORPISMENO PREVERJANJE ZNANJAFizioterapija in rehabilitacija onkološkega bolnika - Edita Rotner, vftPravice bolnikov s področja zdravstvenega, socialnega, invalidskega inpokojninskega zavarovanja - Irena Golob, vmsZAKLJUČEK SEMINARJAMarina Velepič, vmsBrigita Skela-Savič, vms

10.0511.10

11.3012.1012.4513.30

Mednarodni tečajESM0 - EONS CourseCvtostatic AgenteDelivery and ToxicityHotel Slon, Ljubljana, Slovenija8-10.4.1999
Zdravljenje s citostatiki ima poleg učinka na rakave celice tudi sopojave, ki jih morata zdravnik in medicinska ses¬tra zelo dobro poznati. Ker prihajajo v klinično uporabo vedno novi citostatiki in novi načini njihove aplikacije, prire¬jata Evropsko združenje za internistično onkologijo (ESMO - European Society for Medical Oncology) in Evropskozdruženje medicinskih sester v onkološki zdravstveni negi (EONS - European Oncology Nursing Society) semi¬narje v Evropi o uporabi citostatikov v praksi. Tak tečaj bo letos tudi v Ljubljani. Namenjen je zdravnikom, medicin¬skim sestram in farmacevtom, ki uporabljajo ta zdravila. Predavali bodo priznani domači in tuji strokovnjaki. Pre¬davanja bodo v angleščini in slovenščini s simultanim prevajanjem. Kotizacija je 10.000 SIT, število udeležencevseminarja pa je omejeno na 30. INFORMACIJEBranko Zakotnik, dr. med., Albina Bobnar, vms, prof. defektologijeOnkološki inštitut, Zaloška 2,1105 Ljubljanatelefon/telefaks: 061/1316181Februar'89 ump 45



OBVESTILA
Združenje za pomoč pri demenci - SpominčicaStudenec 481260 Ljubljana-Polje
STROKOVNA EKSKURZIJA V RIM

Od 11. -14. maja 1999 bo Spominčica - Združenje za po¬moč pri demenci v sodelovanju s Psihiatrično kliniko vLjubljani organizirala 4-dnevno strokovno ekskurzijo vRim. Načrtujemo ogled centra - La časa de cura “Fale-ria”, ki se ukvarja z zdravljenjem in rehabilitacijo geri-atričnih bolnikov in je sedež raziskovalnega centra zapsihogeriatrijo in nevrogeriatrijo. Sodeluje s Kolabora-tivnim centrom Svetovne zdravstvene organizacije. Po¬leg omenjenega centra bomo obiskali še ustanovo, ki jenamenjena bivanju starejših. Poleg ogledov nam bodonjihovi strokovnjaki predstavili svoje delo in njihov sis¬tem zdravstvenega in socialnega varstva. Strokovno de¬lo bi popestrili z ogledom različnih kulturnih in zgodovin¬skih znamenitosti glavnega mesta Italije - Kolosej, Kapi¬tal, sprehod po starem baročnem Rimu, cerkev S.M. Mag-giore, Sv. Peter v verigah, ogled Vatikana...Število prijav bo omejeno, če ne bi bita dovolj prijav, paekskurzija odpade. Cena strokovne ekskurzije bo pri pol¬ni zasedbi avtobusa predvidoma 46.900 SIT in bo plačlji¬va v treh obrokih na žiro račun Združenja za pomoč pridemenci - Spominčica št. 50103-678-000-0709377. Prviobrok do 15.3.1999, drugi do 10.4.1999 in tretji do10.5.1999. Cena vključuje tri polpenzione - nočitev, za¬jtrk, večerja, avtobusni prevoz, vodenje, zavarovanje innekaj vstopnin.
Za prijavo ali podrobnejše informacije lahko pokličete naštevilko 485-451 Branko Mikluž (int. 231) ali Lidijo Tron¬telj (int. 264) do 10.3.1999. Vsi prijavljeni bodo dobilinatančen program ekskurzije.

Organizacijski odbor:Lidija Trontelj, Branka Mikluž, Jana Dragar, Aleš Kogoj.
Vljudno vabljeni!

Predsednik združenja:Aleš Kogoj46

UNIVERZA V LJUBLJANIVISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVOODDELEK ZA ZDRAVSTVENO NEGO
VABILO

Vljudno Vas vabimo na strokovno srečanje -Dan Stane Kavalič z naslovom:SODOBNA ZDRAVSTVENA NEGA,NJENE KORENINE, SEDANJOST - ZAPRIHODNOST
Srečanje bo v petek, 9.4.1999 ob 9.uri na VISOKI ŠOLIZA ZDRAVSTVO, Poljanska 26 a, Ljubljana.Program srečanja:09.00 - 09.30 Registracija udeležencev

• 409.30 -10.00 Pozdravne besede s kulturnim programom10.00 -10.45 Andreja Mihelič - Zajec, vms, dipl.org.dela:Prispevek Stane Kavalič k raziskovanju vzdravstveni negi na Slovenskem10.45- 11.15 Odmor11.15 -12.00 Geli Hajdinjak, vms, dipl.soc.: Pomen teoretičnihmodelov za sodobno zdravstveno nego12.00 -12.45 Ema Ščavničar, vms, supervizor: Negovalne di¬agnoze12.45- 13.00 Odmor13.00-13.45 mag. Olga Šušteršič, prof.dr. Vladislav Rajkovič, •doc.dr. Robert Leskovar, mag. Iztok Bitenc, IgorZelič: Mesto in vloga računalniško podprtega in¬formacijskega sistema v patronažni zdravstveninegi13.45- 14.30 Marija Bohinc, vms, dipl.org.dela: Zadovoljstvobolnikov kot element managementa vzdravstveni negi14.30 Zaključek srečanja
Kotizacija znaša 7.500 SIT, vplačate jo lahko na žiro računVisoke šole zazdravstvo v Ljubljani: 50100-603-40183s pripisom - za strokovno srečanje ZN. Potrdita o plačanikotizaciji prinesite s seboj. Vljudno prosimo za predhod¬no pismeno prijavo - do 25.3.1999 na naslov: mag. Ma¬rija Zaletel, Visoka šola za zdravstvo, 1000 Ljubljana,Poljanska 26 a, kjer lahko dobite tudi dodatne informa¬cije.

PRODEKANmag. Miro LubejUWP Februar '99



OBVESTILA
Vabimo Vas, da se udeležite seminarja iz ciklusaOSEBNOST l\l ZDRAVJEZ odobritvijo Zbornice zdravstvene nege RS šteje seminar za strokovno izobraževanjeOSEBNOST IN ZDRAVJE IIISreda, 17. marca 1999, v hotelu Transturist v Škofji Loki.Teme na seminarju:

lil. seminar OSEBNOST IN ZDRAVJE bo 17. marca 1999 v hotelu Transturist v Škofji Loki. Kotizacijo, ki znaša12.780,00 SIT, lahko nakažete na ŽR: 50105-603-42791, aii jo poravnate uro pred pričetkom seminarja.Organizator seminarja je podjetje EDUCY d.o.o., Rožna dolina c. XV/14,1000 Ljubljana. Za vse informacije smoVam na voljo na telefonih: 061 1234 446,061 1234447,0609 620 721 (Marijan Musek)
Vabimo Vas, da se udeležite seminarja iz ciklusaČLOVEK KOT CELOSTNO BITJEZ odobritvijo Zbornice zdravstvene nege RS šteje seminar za strokovno izobraževanjeČLOVEK KOT CELOSTNO BITJE lilSreda, 10. marca 1999, v hotelu Transturist v Škofji Loki.Teme na seminarju:1.09.00-10.55 prof. dr. Janez MusekTelesna, psihosocialna in duhovna razsežnost osebnostiTridimenzionalno pojmovanje osebnosti10.55-1.15 odmor2.11.15-13.30 doc. dr. Zdenka Zalokar DivjakLogoterapija in smisel življenjaKako smiselno razporediti življenjsko energijo?Resničnost pomeni za posameznika izzivKako si privzgojiti odpornost proti razočaranjem?13.30-15.00 odmor3.15.00-16.55 prof. dr. Maks TušakPsihosomatske bolezni današnjega časaPsihoterapija pri psihosomatskih bolnikih

lil. seminar ČLOVEK KOT CELOSTNO BITJE lil bo 10. marca 1999 v hotelu Transturist v Škofji Loki. Kotizacijo, kiznaša 12.780,00 SIT, lahko nakažete na ŽR: 50105-603-42791, ali jo poravnate uro pred pričetkom seminarja.Organizator seminarja je podjetje EDUCY d.o.o., Rožna dolina c. XV/14,1000 Ljubljana. Za vse informacije smoVam na voljo na telefonih: 061 1234 446,061 1234 447,0609 620 721 (Marijan Musek)Februar '99 mip 47



OBVESTILA
Slovensko društvo HOSPIC

vabi naENODNEVNE STROKOVNE DELAVNICE,ki bodo potekale v poslovnih prostorih Slovenskega društva Hospic na Gosposvetski 10 v Ljubljani.
ČETRTEK 18.02.1999,4.3.1999KAKO POVEDATI SLABO NOVICO, ki ponuja praktično pomoč za sporočanje bolnikom ali staršem umirajočihotrok. Ob primerih in dilemah bomo preizkušali naše lastne zadrege in strahove ter izoblikovali razumljiv in jasenpristop za sporočanje resnice.PETEK 19.2.1999SOBOTA 6.3.1999KO NEKDO OSTANE SAM (kako pristopamo k žalujočim): udeleženci se bodo seznanili z značilnostmi procesažalovanja in različnimi pristopi k žalujočim.SOBOTA 20.2.1999PETEK 12.3.1999MOJ ODNOS DO SMRTI: na seminarju bodo udeleženci aktivno razpravljali o lastnem odnosu do umiranja in smr¬ti. Namenjen je prepoznavanju lastnih strahov, da bi lažje pristopali k umirajočemu bolniku.ČETRTEK25.2.1999SOBOTA 27.3.1999KOMUNIKACIJA Z UMIRAJOČIM BOLNIKOM IN SVOJCI V PROCESU UMIRANJA: na delavnici se bomo učilidobre komunikacije z bolnikom, odkrivali občutljivost in sočutje, ki ju potrebujemo, da lahko zaznamo potrebe inhotenja bolnika in njegove družine.PETEK 26.2.1999SOBOTA 20.3.1999DUHOVNOSTVČASU HUDE BOLEZNI: udeleženci se seznanijo z umetnostjo izpuščanja, poslušanjem kottemel-jem spremljanja hudo bolnega, upanjem, vprašanjem vrednot,...SOBOTA 27.2.1999VLOGA ZDRAVSTVENE NEGE PRI OBVLADOVANJU BOLEČINE: opredelitev bolečine, vzroki za njen nastanek(psihični, fizični, socialni, duhovni) in metode za vplivanje nanjo z vidika zdravstvene nege.ČETRTEK 11.3.1999KAKO LAHKO POMAGAM: delavnica bo skušala odgovoriti na vprašanje: Kaj nas ustavlja, nam povzroča dilemein konflikte, zakaj nas je strah in smo ujeti v opravičila, ko se v zadnjem hipu izmuznemo situaciji? Raziskali bomonašo resnično naravo, ki je polna sočutja.SOBOTA 13.3.1999ZDRAVSTVENA NEGA V DRUŽINI Z UMIRAJOČIM BOLNIKOM: udeleženci bomo razpravljali o glavnih nego¬valnih problemih in spoznali ustrezne pristope k bolniku in svojcem.ČETRTEK 18.3.1999PREPREČEVANJE IZGOREVANJA OSEBJAOBUMIRAJOČEM BOLNIKU IN SVOJCIH: vdeiavnici bomoskušaliprepoznati vzroke izčrpavanja in obudili mir, samozaupanje in nove inspiracije-kot vodič za naše notranje zorenjein delo na sebi.

Delavnice bodo potekale med 9. In 14. Uro. Število udeležencev za posamezno delavnico je omejeno na 20. Izo¬braževanje je priznano kot strokovno izpopolnjevanje.Kotizacija znaša 5000 SIT. Plačilo na ŽR 50106-678-703305, sklic na številko 00 333.Informacije in prijave na telefon 061/131 -53-99.48 uwp Februar '99



OBVESTILA
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA URGENTNO MEDICINO

v sodelovanju zEvropskim združenjem za urgentno medicino (EuSEM),Evropskim svetom za reanimacijo (ERC)terSekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ur¬gentne medicine inSekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov -reševalcevZbornice zdravstvene nege Slovenijein pod častnim pokroviteljstvomMinistra za zdravstvo Republike Slovenijeorganizira6. MEDNARODNI SIMPOZIJ0 URGENTNI MEDICINI16.-19. junij 1999 - Portorož, Kongresni center BernardinSIMPOZIJ JE NAMENJEN zdravnikom vseh strok, zoboz¬dravnikom, medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki se prisvojem delu srečujejo z urgentnimi primeri ali se želijo za to področjedodatno usposobiti.PROGRAMSKI ODBOR za zdravniški del srečanja: A. Bručan(predsednik), P. Aplenc, Z.M. Arnež, A. Baraga, D. Bračika Vidmar,I. Drinovec, M. Gričar, V. Paver-Eržen, M. Horvat, M. Hribar-Habinc,V. Jevtič, B. Kamenik, S. Kavčič, M.F. Kenda, N. Krčevski-Škvarč, M.Možina, T. Pogačnik, D. Polh, J. Primožič, P. Rakovec, M. Tonin, K.Turk, I. Vidmar, L. Vidmar, D. Vlahovič, A. Žmavc.PROGRAMSKI ODBOR za sestrski del srečanja:S. Klančar (predsednica), V. Anderle, A. Bručan, M. Bručan, I. BučekHajdarevič, M. Cotič-Anderle, D. Čander, V. Dolžan, A. Fink, M. Gričar,M. Homar, Z. Kardoš, M. Kozlovič, J. Kramar, R. Kraševec, E. Okršlar,J. Peršak, M. Petrovič, M. Plančak, D. Štromajer.ORGANIZACIJSKI ODBOR: M. Gričar (predsednik), M. Bunc, D.Grenc, P. Ečimovič, T. Ploj, L. Šarc, R. Vajd, L. Žigon.KOTIZACIJA

Zagotovite si nižjo kotizacijo z zgodnjo prijavo in plačilom! Znesek na¬kažite na ŽR SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA ZA URGENTNO MEDI¬CINO pri Agenciji za plačilni promet št. 50103-678-0703721 z ob¬veznim pripisom “priimek in ime, Portorož 98”. Plačilo še ne zagotavljaprijave, zato je nujno izpolniti tudi prijavnico iz prospekta, ki ga dobitev vaši zdravstveni organizaciji, lahko pa ga naročite tudi na naslovu

SZUM. Udeležbe na praktičnem usposabljanju ne plačujte v naprej.PRIJAVNICO čimprej pošljite na naslov: Slovensko združenje zaurgentno medicino, Klinični center, Interne klinike Zaloška, tajništvo,Zaloška 7,1525 Ljubljana, fax: 061/ 143-1316 ali 133-9400. K pri¬javnici priložite fotokopijo potrdila o vplačilu kotizacije!KOTIZACIJA ZAGOTAVLJA udeležbo na predavanjih, knjigo,osvežitve med odmori ter udeležbo na družabnih prireditvah.OKVIRNI PROGRAM:Sreda, 16. junij 1999Registracija udeležencev (12.00-16.00)Novosti v reanimacijiVabljeni uvodni predavanji: Peter J.F. Baskett, Herman H. DeloozČetrtek. 17. junij 1999Poškodba glaveBolnik z dihalno stiskoŠokBolečina v prsihPetek. 18. junij 1999Kakovost zdravstvene nege v urgentni mediciniOživljati-daali ne?Proste temePrikazi zanimivih primerovSobota. 19. junij 1999: UČNE DELAVNICE zatemeljne in dodatne postopke oživljanja odraslih, otrok indojenčkov, imobilizacijo poškodovancev, celovit skupinski pristop kbolniku ali poškodovancu (sistem MEGACODE) in druge urgentneukrepe bo v soboto 19. junija 1999. Kotizacija za ta del programaznaša 9.000 SIT (plačilo na recepciji). Tudi letos bomo v bazenu or¬ganizirali učno delavnico REŠEVANJE UTOPLJENCA IZVODE.DRUŽABNI PROGRAM (vključen v kotizacijo):OTVORITVENI COCKTAIL: sreda, 16. junija 1999 ob 20.30.SLAVNOSTNA VEČERJA S PLESOM: četrtek, 17. junija 1999 ob20.30. ZABAVA NA OBALI: petek, 18. junija 1999 ob 20.00.HOTELSKA NAMESTITEV:cenik nočitev z zajtrkom (v SIT) - posebna ponudba:GRAND HOTEL EMONA (A, *****): 1/1 standard 10.560,1/1 superi-or 14.690,1/2 standard 7.400,1/2 superior 9.800.HOTEL BERNARDIN (B, ***): 1/1 standard 9.120,1/1 superior10.560,1/2 standard 6.240,1/2 superior 7.200.HOTEL VILE PARK (B, ***): 1/1 standard 6.432,1/1 superior 9.312,1/2 standard 4.512,1/2 superior 6.432.Turistična taksa 250 SIT dnevno.REZERVACIJE: Udeleženci naj rezervirajo sobe neposredno na tel.066/ 475-5104,066/ 475-5106, fax 066/ 75-491, po pošti na naslovHoteli Bernardin, Obala 2,6320 Portorož, e-mail:hoteli.bernardin@siol.net Priporočamo čimprejšnje rezervacije!VABILO K SODELOVANJUNa simpoziju lahko aktivno sodelujete s predstavitvami prostih temali zanimivih primerov. Izvlečke (abstrakte) pošljite do 20. aprila 1999na naslov: Gospa Slavica Klančar, v.m.s., Klinični center Ljubljana,IPP, Zaloška 7,1525 Ljubljana. Avtorji sprejetih prispevkov bodo pis¬no prejeli dodatna navodila, rok za oddajo dokončnih prispevkov je30. marec 1999.DODATNE INFORMACIJE glede prijav in plačil: gospa Irena Petričali gospa Maja Strajnar, SZUM, Klinični center, Interne klinike Za¬loška, Tajništvo, Zaloška 7,1105 Ljubljana, tel.: 061/302-544, 317-375; fax.: 061/143-1316,133-9400.e-mail: irena.petric@kclj.siDODATNE STROKOVNE INFORMACIJE: dr. Andrej Bručan,dr. Marko Gričar, isti naslov, e-mail: marko.gricar@mf.uni-lj.siFebruar '99 mtp 49



STROKOVNA SREČANJA DOMA
ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJESEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI

VABINA 10. OBLETNICO SEKCIJE (11. STROKOVNI SEMINAR)
8. IN 9. APRILA 1999V HOTELU RIVIERA V PORTOROŽU.

8. april 199908.30 Registracija udeležencev09.30 Otvoritev seminarja10.00 ESGENA - Nevarnosti dela z glutaraldehidom - Christiane S. Neumen, RN10.30 Odmor za kavo11.00 Okužbe v endoskopskem kabinetu - Mioč Vanda, dr.med.11.20 Etika in človekove pravice v okviru zdravstvene nege - Trobec Irena, prof.zdr. vzg.12.00 Odmor za kosilo14.00 Komunikacija - Štebe Vera, dipl. org. dela15.00 S humorjem do kakovosti poklicnega in osebnega življenja - Kersnič Petra, prof.zdr. vzg.19.00 Kulturni program ob 10. obletnici-slavnostna večerja
9. april 199909.00 Poročilo z Dunaja - 8. svetovni kongres v gastroenterologiji - Popovič Stanka, vms09.10 Poročilo z delavnice ob 7. kongresu endoskopske ginekologije v Lausani v Švici - Rajič Avguština, vms09.20 Delo ms in zt v endoskopiji nekoč in danes1. V gastroenterologiji - Melanšek Tatjana, vms2. V ginekologiji - Kores Milena, vms3. Laparaskopske operacije v abdomnu - Rojc Marjanca, zt4. ORL - Ceglar Ksenija, vms5. Ortopedija in travmatologija - Ogrič Jelka, vms6. Pediatrija - Poštovan Sonja, vms7. Urologija-Kočevar Lučka, vmsPo okrogli mizi diskusija.11.00 Sestanek razširjenega odbora SESSestanek ožjega odbora SES
Kotizacija za seminar znaša za člane 14.000 SIT, za nečlane 28.000 SIT. Denar nakažite na žiro račun Zbornicezdravstvene nege Slovenije številka 50101 -678-48641 z obvezno sklicno številko 00122 19.Rezervacija hotela Riviera:Top line Portorož d.o.o., Obala 20 A, 6320 Portorož - Telefon: 066 747-161 /162/163, Faks: 066 747-029 ali 746-217Kontaktne osebe: Popovič Stanka, KC, Klinični odd. za abd. krg. - Tel:061 13-13-123 int. 26-77 ali 35- 20Forštnarič Anica, Bolnica Izola, Interni oddelek endoskopije - Tel: 066 606-376/377/380

Organizacijski odbor:Anica FORŠTNARIČ, Stanka POPOVIČ, Lučka KOČEVAR, Avguština RAJIČ
50 mip Februar '99



STROKOVNA SREČANJA DOMA
ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE - Sekcija študentov zdravstvene negeVabita na strokovni seminar z naslovomUPORABA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGEZ DOKUMENTIRANJEM V ZDRAVSTVENI NEGIDvodnevni strokovni seminar bo potekal v sredo 17. In v četrtek 18. marca 1999 v veliki predavalniciSPLOŠNE BOLNIŠNICE MARIBOR, Ljubljanska 5 v 16. nadstropju.Program strokovnega seminarja:SREDA, 17.3.199909.00-10.00 Registracija udeležencevKulturni programUvodni pozdrav in kratka predstavitev strokovnega seminarjamag. Bojana Filej - Opredelitev zdravstvene nege10.30-11.00 mag, Bojana Filej - Sistematični odnos v zdravstveni negi11.00- 11.20 ODMORPredstavitev faz procesa zdravstvene negemag. Majda Pajnkihar -1. faza: Ugotavljanje človekovih potreb in virov, potrebnih za izvajanje zdravstvene negeDanica Železnik - 2. faza: Načrtovanje (planiranje) aktivnosti zdravstvene nege na osnovi identificiranih človekovihpotreb poV.HendersonODMOR za kosiloMarina Brumen - 3. faza: Izvajanje načrtovanih aktivnosti zdravstvene negeMilica Lahe - 4. faza: Vrednotenje doseženega stanja in rezultatov zdravstvene nege s povratno informacijoDubravka Sancin - Izobraževalna vrednost in prednost uporabe metode procesa zdravstvene negeODMOR

10.00-10.15
10.15-10.30
11.20-11.4511.45-12.15
12.15-13.3013.30-13.5513.55-14.2014.20-14.5014.50-15.1015.10-15.40 Majda Šlajmer-Japelj - Mednarodna klasifikacija zdravstvene nege - Pot k globalizaciji profesije15.40-... RazpravaZaključek prvega dneva strokovnega seminarja.ČETRTEK, 18.3.199909.30-9.55 Danica Železnik - Teoretična predstavitev dokumentacije VZŠ MariborUČNA DELAVNICA09.55-12.00 Dubravka Sancin in Milica Lahe - Praktična predstavitev študije primera na dokumentaciji VZŠ Maribor12.00 Razprava o pozitivnih in negativnih straneh procesa zdravstvene negeZaključni govor predstavnika sekcijeSeminar se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Študentje imajo brezplačen vstop. Kotizacija za člane Zbornicezdravstvene nege Slovenije znaša 14.000,00 SIT, za nečlane 28.000,00 SIT. Kotizacijo naj udeleženci nakažejona žiro račun ZDMSS številka 50101 -678-48641 sklic na številko 0012223 ali ob registraciji. Ob registraciji je potreb¬na članska izkaznica in potrdilo o plačani kotizaciji. Število mest je omejeno, zato je obvezna predhodna prijava.Prijava naj vsebuje vaš naslov in telefonsko številko, da lahko potrdimo prijavo. Prenočišče si lahko rezervirate vhotelu Gami Tabor. Cena enoposteljne sobe znaša 6700,00 SIT, dvoposteljne pa 9940,00 SIT. Prav tako je ure¬jeno kosilo v Splošni bolnišnici Maribor. Prenočišče in kosilo nista všteti v kotizacijo. Prenočišče in kosilo si lahkorezervirate v prijavi. Prijave pošljite najkasneje do četrtka, 4. marca 1999 na naslednji naslov:vSekcija študentov zdravstvene nege Maribor, Žitna ulica 15,2000 Maribor.Prijavite se lahko preko faksa na številko 062/300-47-47 ali po e-mailu na naslov: slovenian.nursing-sunion@uni-mb.si. Pri številni udeležbi se bodo upoštevale le pravočasno prispele prijave. Vse prijavljene bomo pisno obvestili.Vse dodatne informacije dobite na tel. št. 062/513-385, vsako sredo med 20. in 21. uro (Barbara).Strokovni organizacijski odbor: Mojca Bačun, Barbara Jetiši, Polona Kovačič, Silvija Kralj, Jasna Marhat, Leja Ra-der, Boris Miha Kaučič.Vodja projekta: Boris-Miha Kaučič - podpredsednik sekcije študentovZN.Vljudno vabljeni!Februar '89 UTRIP 51



STROKOVNA SREČANJA DOMA
ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE-SEKCIJA ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJEVABI VSE ŠTUDENTE NAMOTIVACIJSKE SEMINAR,ki bo od 5. do 7. marca 1999 v Kranjski gori v Porentovem domuPROGRAMPETEK, 5.3.199916.00-17.00 Prihod in namestitev17.00- 17.30 Spoznajmo se17.30- 19.00 Predstavitev SNSU19.15-20.15 VEČERJA20.30-22.00 Dia večer (Papua N. G.)22.00 PARTY

SOBOTA, 6.3.199908.30-09.30 ZAJTRK09.45-10.50 Projekti SNSU10.50-11.05 ODMOR11.05-12.15 Projekti SNSU12.30- 13.30 KOSILO14.00 Preživimo popoldnev naravi17.00-18.00 Kako se predstavimopisanje dopisov18.15-19.15 VEČERJA19.30-20.15 Vodenje20.15-20.45 Sprostitvene seanse22.00 PARTY

NEDELJA, 7.3.199908.30-09.30 ZAJTRK09.45- 10.45 Pridobivanje sponzorskihsredstev10.45-11.00 ODMOR11.00- 12.00 Kako koristno izrabiti čas12.15-13.15 KOSILO13.30-14.00 Pakiranje14.00-15.00 ZAKLJUČEK in SLOVO15.00 ODHOD

Prijavite se s prijavnico, ki jo dobite na šoli ali na sedežu Sekcije študentov zdravstvene nege Slovenije (Mednaro¬dna pisarna ŠOU, Kersnikova 4,1000 Ljubljana, ali na Visoki zdravstveni šoli v Mariboru).KOTIZACIJA, ki vključuje stroške prevoza, dva polna penziona in udeležbo na vseh predavanjih znaša za člane3500 SIT, za nečlane pa 6500 SIT. Prijavite se najkasneje do 1.3.1999. Obvezna je predhodna prijava.Informacije: 0601/85 458 (Nataša - čez vikend), 061/614 769 (Renata), 065/79 709 (Klavdija)DICO STUDIEkskluzivni zastopnik SEDATELEC-a, Kranjca'/*! 'J S, Ljubljanavampredstavlja dva soft laserjaiTJ EJOTLAprenosna,infrardeča,pulzirajoča laserja,ki delujetastimulativno vsmislu analgezije,mišične relaksacije

_ ®n . <~)Etni

• •in regeneracije

Uporabna sta tako na terenu(patronaža, šport...), kot vambulanti!ZA UČINKOVITO TERAPIJOpreležanin, varikoznih ulkusov,diabetičnega stopala, ureznin, opeklin,brazgotin, inficiranih ran, aken, aft,herpesov (simplex, zooster), nevralgij,športnih poškodb, degenerativnih inrevmafskih obolenj...
^ za 50%zmanjša dozo analgetikovP čas trajanja terapije je 2-10minutINFORMACIJEDOBITEPOTELEFONU(061)34971&
52 U7Z.IP Februar '99



VOŠČILNICA lO.OOO-IMMEDICINSKIM SESTRAM
Z ozirom, da imam priložnost voščila 10000-im medicinskim sestram sem se odločila napisati nekaj vrstic.Že devet let se v proizvodnem progamu SLOVENSKE POSTELJE ukvarjam s svetovanjem o zdravih ležiščihin ne samo ortopedskih. Že zdavnaj smo ugotovili, da za čas spanje na posteljo ne položimo samo hrbtenice,ki se poseda ali je obrabljena. Pač pa tudi bolezni dihal, sklepov, srca, ožilja, želodca, živčnega sistema inše bi naštevala. Za vsa ta stanje naj bi ležišče bilo sestavljeno iz naravnih, zares prvovrstnih materialov. Vvseh teh devetih letih smo skozi razvoj proizvodnega programa SLOVENSKE POSTELJE dobili mnogosporočil od naših kupcev, ki smo jih vgradili v naš program.Lani sem zadnje štiri dni preživela v bolnici. Zamislila sem se o pozornosti in dobronamernosti medicinskihsestr in kolikokrat v svoji praksi poravnajo, zrahljajo in prilagodijo bolniku posteljo-ležišče. Zares sem raz¬mišljala. Hvala vam drage sestre. Kaj pa vaša ležišča kjer nabirate svojih fizičnih in duhovnih moči? Soupoštevana vsa pravila, kot to počnete ve pri svojih pacientih? V teh vrsticah vam sporočam sledeče. Za vsevas nudimo naše najboljše svetovanje in pet procentni popust pri nakupu ležišč iz našega programa.Pokličite nas in v tem primeru bomo mi postlali vam pod najboljšimi pogoji, kajti naš program je prilagojen zavsako spalnico in seveda tja do zahtevnih antidekubičnih ležišč za bolnice.Pet procentni popust lahko koristite do 30.04.99.

Lep pozdrav.Biserka Car

Proizvodnja in trgovina spalnih sistemovDelavska cesta 26, 4000 KRANJ
tel.: 064 311 377, 311159odprto vsak dan od 8. -12.in od 16. -19-, sobota od 9. -12. ure

NUDIMO IZDELAVO LEŽIŠČ ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE• eno-, dvo- ali trodelne• različnih trdot• pralne• nepropustne za viruse in bakterije (NOVO)• za inkontinentne bolnike• izdelava ECOLASTIC prevlek• ležišča za preprečevanje dekubitusa• servisiranje ležišč
ZA VSE NAŠE IZDELKE VELJA **EU** GARANCIJASMO DOBITNIK PRIZNANJA “SLOVENSKA KVALITETA”
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STROKOVNA SREČANJA V TUJINI
10th Biennial Conferenceof the VVorkgroup ofEuropean Nurse-ResearchersChallenges (or Nurses in the21 st CenturyHealth Promotion, Preventionand Intervention may 25-27,2000 Reykjavik, IcelandSecond InternationalConference for Nursesand Allied Health ČareProfessionals onProstate Cancer"Prostate Cancer: a Challengein the Mew Millenium"Pariš, France, June 27-28,1999_
European Association ofNeuroscience NursesGth QUADRENNIALCONGRESS EANN 20thANNIVERSARY12-14 IVIAY, 1999Venue: JOLLV HOTEL MIDASVia Aurelia, Rome, ltaly4th European Forum onQuality Improvement inHealth Čare and 4thSvvedish QUL ConferenceTuesday 25 - Thursday 27May1999STOCKHOLM INTERNATIONALFAIRS, SVVEDEN_1 St BALKAN CONGRESSFOR PLASTIC,RECONSTRUCTIVE ANDAESTHETIC SURGERY&1 St POSTGRADUATESEMINAR IN NURSINGČARE AND REHABILITATION1-3 APRIL 1999Hellexpo - Thessaloniki

vv L, in k i ii icouma• %O \t M U«• n\si AnnounccmO..:

Second Internacional ConferenceTor Nurses and Allied Health Čare Professionalson Prostate Cancer"tVuMaic Cancer: i» (.'initlcngf In the NVw Millenium”
Den.eieme Conference hileriuUionalcpvur Versonnvh htfir/niersel Autres 1‘rnfessinnneh de la Sunitsur le Cancer de la Prostate- Cancer Je la prostate: un dtfipour le nouvtan millfualrr -

l»;ris.r*mn:v.ii.nc?.7-.'aUW9

Hiiri/t Hrulili Ontaniration
Ijv l.)n;mn porInternational Union Against Cancer (UICC»lnlrnuttinn.il Cimvutlniiou on Ur.1t014k-.il Oucasr* (1CUT>J

First Announctmeni / l'rot>ramntepnlimlualre
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Office of Health čare Ethicswww.gmu.edu/departments/chp/ethics.htm
• Mary Silva, RN PhD, FAANDirector and Editor, Ethics ForumCollege of Nursing and Health Science
• James Fletcher, PhDEthics CollaboratorDepartment of Philosophyand Religious Studies
• Jeanne Sorrell, rn, PhDCoordinator of Special ProjectsCollege of Nursing and Health Science
• Doris Goldstein, mls, MADirector, National Reference Center forRioethics LiteratureKennedy Institute of EthicsGeorgetovvn University
Dodatne informacije so na voljo na sedežuZbornice zdravstvene nege Slovenije

BREMED d.0 .0.5223 BREGINJ (Slovenija)Breginj 16tel.: 065/849 745fax: 065/849 744_PODJETJE BREMED - proizvodnjain načrtovanje elektromedicinskih izdelkov.Delujemo z lastnimi proizvodnimi enotami,osnova našega vsakdanjega dela je idejamodernosti, kvalitete in servisa. Odlikujemose po dinamičnem in kvalificiranem osebju,ki nam omogoča solidno in konkurenčnoprisotnost na tržišču.Iz našega programa bi radi izpostavili:- inhalatorjeter diagnostične izdelke:- merilce tlaka- digitalne termometre
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Seta za prevezo ran 2A in 2B
V Tosami mislimo na vas. In ker vemo, da je vaša prva skrb bolnik,smo ponudbo setov razširili s setoma za prevezo ran.
Set za prevezo 2A:
štiri komprese 10x10 cm, dve kompresi 20x10 cm, šest tamponov št. 3in prijemalka 14 cm.Set za prevezo 2B:
dve kompresi 10x10 cm, dve kompresi 5x8 cm, štirje tamponi št. 3in prijemalka 14 cm.
Seta sta namenjena prevezi ran, na voljo pa sta v sterilni obliki. Sterilnost traja 60 mesecev.

! & T?®CVAmAVsi dodatni podatki so vam na voljo pri vaših dobaviteljihali pa kar v Tosami (telefon 061 714 611) SO 9001 GMP



Učinkovita kombinacija antiseptika inlokalnega anestetika v pršilu za boleče žrelo
KLORHEKSIDIN-»močan antiseptik-»širok spekter protimikrobnega delouanja-»deluje na po Gramu pozitiunein po Gramu negatiune bakterijeter na Candido albicans

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

Duojno delouanjeNeposreden nanos na boleče mestoBrez sladkorjaBrez potisnega plina
Angal Spršilo
za boleče žrelo

nJ

SKRAJŠANO NAVODILO1 ml raztopine vsebuje 2 mg klorheksidina in 0,5 mg lidokaina.Indikacije: Simptomatsko 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 103498-SLOmhttp://wwwJek.si .v


