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da se vse obloge lepijo na rano.

Pri menjavi obloge velikokrat poškodujemo granulacijsko in novonastalo
epitelno tkivo. Poliestrska mrežasta obloga ATRAUMAN in vazelinska
gaza GRASSOLIND preprečujeta lepljenje obveze na rano. Zamenjamo ju
brez bolečin in brez povzročenih novih poškodb. Uporabljamo ju skupaj s
sekundarno oblogo, ki vpija izločke iz rane.

merit Merit d.o.o., Uvoznik in ekskluzivni zastopnik medicinskih izdelkov Hartmann,
Šmartinska 130, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: 386 61 141 55 10, faks: 386 61 141 55 10 46



Konferenčni dogodek v Perli
ima svoje prednosti. Sodobno
opremljeni prostori (dvorana za 110
udeležencev ter sejni sobi z 12 in
30 sedeži, v neposredni bližini pa še
tri dvorane za 100, 200, 360
gostov) omogočajo različne vsebine.
Pod eno streho so vam na voljo:
udoben hotel, odlična kuhinja,
zabava in spektakli, ples, igre na
srečo, pa tudi sprostitev in rekreacija.
V frizerskem, lepotilnem in
masažnem salonu ter solariju in
savni poskrbijo za vaše dobro
počutje.

POSEBNA PONUDBA
• enodnevna prireditev: brezplačen
najem dvoran

• dvo in večdnevna prireditev: brez¬
plačen najem dvoran in tehnike,
najmanj 30 % popusta na ceno
nočitev

Konferenčni gostje imajo prost
vstop v igralnico, spektakelsko
dvorano Arena, diskoteko Captain
Hook's Club, savno in bazen.

Za vse podrobnosti se dogovorite z
go. Flavijano Kožlin.
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HOTEL
CASINO
PERLA
Nova Gorica

HIT HOTEL CASINO PERLA, Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica, tel.: 065 126 35 33, faks: 065 28 885,
e-pošta: flavija.kozlin@hit.si, spletna stran: www.hit.si
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MEDICINSKA SESTRA

Ko zboliš, pomisliš, zakaj še živiš,
a ne obupaš, potrpiš, ker veš,
da lahko to preboliš.
Pokliči koga, ki pripravljen
ti je dati hitro pomoč.
Pa ne obremenjuj sebe, ne krivi družine,
v stiski pokliči sestro medicine.
Ona ravnala strokovno bo,
v sebi mislila ne etiko bo,
in tako človeka iz stiske
skušala rešiti bo.
bedaj veš, na koga se obrniti,
in takrat ne obupaj, ker veš,
da na tem svetu nisi sam,
ki z bolečinami in težavo se prebija
iz dneva v dan.
Mnogo nas je, ki tolažbo iščemo,
pa ne obupamo, ker vemo,
da nekje bo nekdo, ki prisluhnil nam bo,
in če nikogar ne bo za to,
sestra pravgotovo pomoči odklonila ne bo!

KlavdijaPRAH

Poklic medicinske sestre Je predanost poslanstvu, ki ga opravlja. Da vse to zmore,
mora občasno "narediti" tudi nekaj za svojo dušo. Tako smo se odločile tudi medi¬
cinske sestre Zavnda dr. Marijana Boršnarja v Dornavi. Ob pustnem času, ki je poln
norčij, smo se pokazale v drugačni luči in v nenavadni "uniformi". V nekajdnevnem
druženju in veselju, ki smo ga delile z drugimi "pustnimi veseljaki", smo si nabrale
novih moči za naše težko nadaljnje delo.

Justina Vujnovič
vod. med. sestra Zavoda v Dornavi
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Uredništvo
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delo zbornice - zveze

APRIL NAZBORNICI-ZVEZI
Petra Kersnič

Mesec april ima ime po latinski besedi aprire - kar pomeni odpreti, ali po
besedi apricus - ki pomeni sončen, ali po imenu Apro za Afrodito, ali po
indoevropski besedi apero - ki pomeni naslednji. Slovencem je znan tu¬
di po imenih traven, veliki traven, zelenar, deževni mesecv, velokotra-
ven, travnjek, jurjevščak, štrtnik ali pa ovčjider.

Vmesecu aprilu so se vrstili številni dogodki, ki
so vsak po svoje zaznamovali bodisi pretekle
aktivnosti, predvsempa so odsevali naše težnje
in želje po prihodnosti.

In kaj smo delali in kje smo bili:

4. april
- skupni sestanek Odbora regijskih društev in
Koordinacijskega odbora strokovnih sekcij v
Ljubljani. Na tem sestanku so bile osrednje
točke dnevnega reda predstavitve pogodbe o
povezovanju regijskih društev v Zvezo društev
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije, delovanja krovne organizacije Zbor¬
nice- zveze eno leto po spremembi Statuta, us¬
meritevnadaljnjega dela in pregled ter razprava
o gradivu za 2. konferenco SZO o zdravstveni
negi, ki bo junija 2000 vMunchenu. Slovensko
združenje medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov je iz obsežnega gradiva “Zdravje 21”
zbralo tri cilje, ki jim bo namenilo največ po¬
zornosti in jih vgrajevalo vvse svoje aktivnosti:

16. cilj: delovanje za izboljšanje kakovosti
zdravstvenegavarstva - ponuja takšenkoncept,
s katerimse lahko primerjajo relativnevrednos¬
ti širjenja zdravja, preprečevanja bolezni,
zdravljenja in programov rehabilitacije. Pri tem
se odkriva vire, ki jih je mogoče sprostiti, da se
zadovoljilo povečane potrebe zdravstvenega
sektorja, ter ustvarjati način financiranja zdrav¬
stvenega varstva, ki mora zagotoviti enakost in
trajnost.

5. cilj: zdravo staranje - ponuja koncept, ki us¬
merja zdravstveno politiko v pripravo ljudi na

zdravo staranje, tako da njihovo zdravje sis¬
tematično krepijo in ščitijo ljudi vse življenje.

10. cilj: zdravo in varno okolje - ponuja kon¬
cept, ki sprošča vire za spremembe v poslovan¬
ju industrije, izboljšuje zdravje in povečuje
donosnost.
Navzoči so tudi sklenili, da bomo državni dele¬
gaciji podali predlog, s katerim bi podprli
temeljne usmeritve v splošnem izobraževanju
in razvijanju in uveljavljanju patronažne medi¬
cinske sestre.
“STRATEGIJA IZOBRAŽEVANJA” - Evropsko
strategijo izobraževanja in njene usmeritve so
obravnavali na Kolaborativnem centru SZO za
zdravstveno nego v letu 1998 ter takoj za temna
posvetu “Izobraževanje za zdravstveno nego v
luči zdravstvenih reform”, ki ga je organizirala
Zbornica - Zveza v juniju 1998. Sklepi posveta
so bili objavljeni vUtripu 9/1998.
Sedanja strategija izobraževanja SZO določa
kriterije za vstop v program izobraževanja za
zdravstveno nego:
pogoji za vstop so enaki kot za vstop na druge
fakultete - starost najmanj 18 let;
izobraževanje za zdravstveno negomora trajati
najmanj tri leta;
ustrezno razmerje vsebin zdravstvene nege in
podpornih predmetov;
ustrezno razmerjemed teorijo in prakso;
določila o predavateljih, mentorjih, verifikaciji
učnih baz.
“PATRONAŽNA MEDICINSKA SESTRA -
FAMMLYNURSE”
Ocenjujemo, da ima Slovenija zelo dobro razvi¬
to patronažno varstvo z dolgoletno tradicijo.
Prav s temmodelom je bila Slovenija za vzor in
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delo zbornice - zveze

- sestanek organizacijskega odbora 7. simpozi¬
ja zdravstvene nege vNovi Gorici.

7. april
- sodelovanje na osrednji prireditvi v konfe¬
renčni dvoraniTR3 obSvetovnemdnevu zdrav¬
ja, ki je potekala pod motom: Kri rešuje življen-
je-mojakri-varnakri. Zame, zate za vsakogar.

11. april
-16. seja Upravnega odbora
- sestanek delovne skupine Komisije za izo¬
braževanje za pripravo programa pripravništva
za diplomiranomedicinsko sestro
- sestanekdelovne skupine Zbornice-Zveze za
nomenklaturo poklicev v zdravstveni negi.

14. april
-17. seja Upravnega odbora.

15. april
10. REDNA SKUPŠČINA ZBORNICE ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE -
ZVEZE DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

model pri uveljavljanju in gradnji modela SZO.
Vprojektu SZO za pripravo izobraževalnih pro¬
gramov za to dejavnost je sodelovala Tatjana
Geč, direktorica patronažnega varstva v ZD
Maribor in predsednica stalne strokovne
skupine RSKZN za patronažno varstvo. Ti pro¬
grami temeljijo na dveh izhodiščih - eni so pro¬
grami specializacij, drugi pa predstavljajo tako
imenovane tranzicijske programe za dežele, ki
morajo iz obstoječega stanja preiti v organizira¬
no obliko patronažnega varstva po hitrem
postopku.

6. april
- sodelovanje na 89- seji Zdravstvenega sveta,
na kateri so predsednice stalnih strokovnih
skupin Razširjenega strokovnega kolegija za
zdravstveno nego priMinistrstvu za zdravstvo v
5. točki dnevnega reda predlagale kadrovske
normative v zdravstveni negi
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delo zbornice - zveze

Vsoboto, 15. aprila 2000jebilavdvorani tovarne
Krka 10. redna skupščina. Od 56 imenovanih
poslank/ncev in članic/nov skupščine je bilo
prisotnih 54 ali 96,42 %. Vsi so prejeli zbornik
poročil, ki ga je spremljala Čapkova misel:
“ Vse naše življenjeje razpeto med tistim,
karhočemo, in tistim, karzmoremo”.
Na predlog Upravnega odbora so bili potrjeni
organi skupščine: delovno predsedstvo v ses¬
tavi mag. Bojana Filej, Peter Požun in Ernestina
Kos Grabnar, verifikacijska komisija v sestavi
Irena Vidmar, Irena Buček Hajdarevič in Zden¬
ka Seničar, vodenje zapisnika Petra Kersnič in
overovateljici zapisnika Milica Lahe in Bojana
Zemljič.

POROČILA O DELU MED
9. IN 10. REDNO SKUPŠČINO
VERONIKA PRETNARKUNSTEK
predsednica Zbornice—Zveze

Poročilo zajema pregled dela Zbornice - Zveze
v obdobju od 9. redne skupščine do današnje,
10. redne skupščine, in za poslovno leto 1999-
Naloga vseh nas je, da naše delo pregledamo in
ocenimo ter skupno načrtujemo naše delo za
čas, ki je pred nami. Pri tem se moramo resno
zavedati, da moramo iti v korak s sodobnim
časom in potrebami naših bolnikov oz.
varovancev.

Nesporno je dejstvo, da se obseg aktivnosti o-
perativnega vodstva Zbornice - Zveze iz leta v
leto povečuje, zavedamo se pa tudi, da se bodo
mnogi rezultati naših aktivnosti in sedanjih
prizadevanj pokazali šele v nekaj letih, kot
kažejo tudi izkušnje iz drugih evropskih držav.
Izvoljenim funkcionarjem se izteka tretje leto
štiriletnega mandatnega obdobja, torej že lahko
napovemo nove volitve v okviru Statuta Zbor¬
nice - Zveze v lem 2001. Tudi ICN - Mednarodni
organizaciji medicinskih sester se izteka štirilet¬
no mandatno obdobje junija 2001, ko bodo ob
svečanemkongresu vKopenhagnu potekale tu¬
divolitvevožji in razširjeni odbor ICN-a. Še pose¬
bej prisrčno je povabljen/a za kandidaturo v širši
strokovni odbor tudi kandidat/ka iz naše aso¬
ciacije, ki jozvso naklonjenostjo inpredvsemos¬
ebnim poznanstvom podpirata tako sedanja
predsednica ICN gospa Kirsten Stallknecht in
sevedapredvsem izvršna direktorica ICN, gospa
Judith A. Oulton, ki se je aktivno s predavanji in
predstavitvijo vizije ICN udeležila obeh naših
kongresov, ki jih je organizirala Zbornica - Zveza
v Ljubljani leta 1997 in v Portorožu leta 1999-
Na 8. redni skupščini februarja 1999 so bile
sprejete spremembe Statuta Zbornice - Zveze in
s tem so bile postavljene nekatere nove
okoliščine in nove organizacije, ki je nareko¬
vala tudi nove vsebine dela. Seveda Statut ni
nekaj zabetoniranega, ampak se sproti usklaju¬
je s potrebami in delom naše organizacije ter
potrebami sodobne zdravstvene nege in
zdravstvenega varstva.
Vzporedno s spremembami Statuta je bilo
potrebno uskladiti tudi vse pravilnike in
poslovnike, kar ni bilo malo dela, zato nam je
nekaj teh nalog še ostalo za naslednji mesec.
Iz posodobljenega Statuta je razvidno, da ima
Zbornica-Zveza sedaj tri podpredsednike:
- podpredsednika za splošne zadeve in usklaje¬
vanje aktov,
-podpredsednika za koordinacijo regijskih
društev in
-podpredsednika za koordinacijo strokovnih
sekcij.
Novoizvoljena podpredsednika sta tudi člana
Upravnega odbora.
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delo zbornice - zveze

V Statutu smo opredelili tudi delo Nacionalne
koordinacije, ki je predsednikov svetovalni in
posvetovalni organ in ga sestavljajo svetovalka
Ministrstva za zdravstvo za področje
zdravstvene nege, predsednica Razširjenega
strokovnega kolegija za zdravstveno nego pri
Ministrstvu za zdravstvo, predsednica Sindikata
delavcev v zdravstveni negi, vodja Kolabora-
tivnega centra za primarno zdravstveno nego
SZO za Evropsko regijo, predstavnik Ministrst¬
va za šolstvo in drugi. Načelno naj bi se Na¬
cionalna koordinacija sestajala nekajkrat letno
po potrebi glede na aktualno problematiko.
Republiški inštitut za varovanje zdravja vsako
leto na dan 7. aprila, ki je svetovni dan zdravja,
povabi k pripravi programa in okrogle mize tu¬
di Zbornico-Zvezo. Leto 1999 je bilo medna¬
rodno leto starostnikov in tej temi je bil
posvečen tudi ta dan. Z referati smo sodelovali
v tematskem sklopu o aktivnostihv tretjem živ¬
ljenjskem obdobju.
V sklepih smo zapisali, da bi morali starostniki
ostati čim dlje vključeni v družbo in deliti znan¬
je in spretnosti mlajšim generacijam. Poleg tega
bi morali imeti možnost, da živijo dosto¬
janstveno invarno, uživati dobrine zdravstvene
nege in patronažne službe in biti obravnavani
enako ne glede na starost, invalidnost ali druge
dejavnike. Zaradi podaljševanja pričakovane
življenjske dobe se povečuje tudi število
starejših ljudi, ki že potrebujejo in bodo še bolj
vrsto različnih dodatnih zdravstvenih storitev in
tomoramo imeti vmislih ževčasu izobraževan¬
ja, kajti potrebe naših varovancev/bolnikov se
bodo v prihodnosti močno spremenile.
Osrednja svečana proslava mednarodnega
dnevamedicinskihsesterjev letu 1999potekala
12. in 13. v organizaciji skupno z Društvom
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
NovoMesto. Geslo ICN se je glasilo: PRAZNUJ¬
MO PRETEKLOST ZDRAVSTVENE NEGE - ZA¬
HTEVAJMO PRIHODNOST. Ob tej prireditvi je
potekala podelitev najvišjih priznanj Zbornice
- Zveze - Zlatih znakov medicinskim sestram
kot priznanje za dolgoletno požrtvovalno delo.
Tradicionalno je svečani proslavi sledil simpo¬
zij na izbrani moto v Novem Mestu z veliko

udeležbo članic regijskih društev iz vse Sloveni¬
je. Prijeten je bil tudi zaključek dveh dni družen¬
ja na Trški gori.
Osrednji pomembni dogodek ne samo za
slovenske medicinske sestre in zdravstvene
tehnike je bil vLondonu junijameseca, kjerje bi¬
la svečana proslava 100. obletnice ustanovitve
ICN - mednarodne organizacije medicinskih
sester, povezana s številnimi predavanji in
posterji iz vseh dežel. Svečane otvoritve in
strokovnih predavanj ter ogledov številnih
zdravstvenih ustanov se je udeležila tudi dele¬
gacijamedicinskih sester iz Slovenije z nekaj ak¬
tivnimi prispevki. V sklopu proslave in konfe¬
rence je tri dni potekalo zasedanje C N R (pred¬
stavnikov držav članic ICN), ki sva se ga
udeležili z generalno sekretarko. Na takih
zasedanjih se vedno sprejemajo pomembne
odločitve in usmeritve za nadaljnje delo ICN,
posamezne države članice lahko predlagajo
aktualne resolucije itd.
Kermedicinske sestrenikakornemoremo inne
bi želele zaostajati v procesu zdravstvene infor¬
matike, se nas je v avgustu 1999 mnogo
udeležilo 15. evropskega kongresamedicinske
informatike, ki ga je v Cankarjevem domu v
Ljubljani organizirala Evropska federacija za
medicinsko informatiko skupno s Slovenskim
društvomzamedicinsko informatiko. Pravtu se
je porodila tudi ideja, da medicinske sestre nuj¬
no potrebujemo svojo sekcijo za zdravstveno
informatiko, ki se bo v kratkem ustanovila pri
Društvu za medicinsko informatiko Slovenije.
Prepričana sem, da nam bo vsestransko
strokovno koristila pri povezovanju tako na do¬
mačemkot namednarodnempodročju.
Na nešteto posredovanj smo končno dočakali
tudi to, da je bila jeseni naMinistrstvu za zdravstr
vo imenovana delovna skupina, ki mora pre¬
gledati predlog Zakona o zdravstveni negi in ki
ga je Zbornica - Zveza predala ministru za
zdravstvo že pred dvema letoma. Vendar pa
tako usklajen in pripravljen dokument, ki je za
vse medicinske sestre in zdravstvene tehnike
oziroma za področje zdravstvene nege zelo
pomemben, še vedno čaka pred dokončnim
sprejetjem na še kar nekaj obveznih procedur,
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vendar smo veseli že tega, da se je premaknilo z
mrtve točke.
Prepričani smo, da je naše dosedanje .delo
potrdilo in dokazalo nujnost obstoja Zbornice
zdravstvene nege Slovenije, zato tudi že od us¬
tanovitve opozarjamo na potrebo po dodelitvi
nekaterih javnih pooblastil, kot je strokovni
nadzor s svetovanjem za področje zdravstvene
nege, izobraževanje v skladu z določili
Evropske unije, izdajanje licenc in preverjanje
znanja itd., enako kot imata to urejeno
Zdravniška in Lekarniška zbornica. Spomnimo
se na nekatere lanske neljube primere v
zdravstvu, ki bi vsekakor zahtevali tudi
strokovni nadzor s področja zdravstvene nege.
Zato smo tudi v začetku junija 1999 predstavili
Zdravstvenemu svetu celovito problematiko
delovanja zdravstvene nege, pa tudi
izobraževanja za poklice v zdravstveni negi.
Navrsto neurejenih zadev na področju de¬
lovanja zdravstvene nege ter na nekatere
nepravilnostipri izobraževanju zapoklice
v zdravstveni negi, predvsem glede vpisa
na srednje in visoke zdravstvene šole ter
opravljanjapripravništva, smo tako pisno
kotustnovelikokrat opozarjaliministraza
zdravstvo in oba državna sekretarja, ki pa
žal niso pokazali razumevanja niti se niso
odzivali našimdopisom.
18. oktobra je bila na pobudo ICN ter v sodelo¬
vanju s 3M Slovenija in Zbornico - Zvezo orga¬
nizirano strokovno srečanje z učno delavnico
za odgovorne medicinske sestre, ki delujejo na
področju preprečevanja bolnišničnih okužb.
Naslov Srečanja je: Principi nadzora okužb in
oskrba iv. katetrov. Zaradi velikega zanimanja
za to srečanje smo zaprosili ICN za ponovitev
podobnega srečanja tudi letos.
Od 17. do 19. novembra je potekal v Portorožu
2. kongres zdravstvene nege Slovenije, na
katerega smo se intenzivno pripravljali leto dni
in več. Držali smo obljubo, ki smo jo dali no¬
vembra 1977 na 1. kongresu zdravstvene nege,
ko smo ob zaključku sklenili, da bo Zbornica -
Zveza organizirala kongres vsako drugo leto,
kjer bo možno slišati novosti s področja
zdravstvene nege tako iz naše države kot seve¬

da iz tujine, ki nam jih vsakič predstavijo
vabljeni tuji predavatelji. Izbrani moto:
ZDRAVSTVENA NEGA ZA 21. STOLETJE se je
dobro ujemal z bližajočim se letom 2000, do
katerega je takratmanjkalo samo še 100 dni.
Da bi kongres potekal še bolj slovesno, je
posebna delovna skupina pohitela z delom,
prav tako tiskarji, in vsi udeleženci so poleg os¬
talega obširnega gradiva prejeli še “Mali lek¬
sikon terminoloških izrazov v zdravstveni ne-
gi“, od katerega prav gotovo pričakujemo lažjo
in jasno medsebojno sporazumevanje tako
med nami kot s strokovnjaki z drugih področij.
Zaključki 2. kongresa zdravstvene nege so pri¬
nesli ne samo moto za naslednji kongres, ki se
glasi: ZDRAVSTVENANEGA-OKOLJE INVIRI,
temveč tudi obvezujoče naloge za vse nas.
Prvi teden v decembru so SPS Kirurška klinika,
Zavod RS za transfuzijo krvi in Zdravstveni dom
Ljubljana v sodelovanju z Zbornico - Zvezo or¬
ganizirali dvodnevno srečanje v Portorožu na
temo: Zdravljenje s krvjov kirurgiji in avtotrans-
fuzija.
Povezovanje Zbornice - Zveze s Sindikatom
delavcev v zdravstveni negi, Razširjenim
strokovnim kolegijem za zdravstveno nego,
Zdravniško zbornico in dmgimi zbornicami,
Zdravniškim društvom, Strokovnim svetom
Ministrstva za zdravstvo, Ministrstvom za
zdravstvo, Ministrstvom za šolstvo, Kolabora-
tivnim centrom SZO za primarno zdravstveno
nego vMariboru, izobraževalnimi inštitucijami,
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Sloveni¬
je in drugimi državnimi organi je za razvoj in de¬
lovanje sodobne zdravstvene nege nujno
potrebno. Poleg tega pa je zelo pomembno
mednarodno sodelovanje in povezovanje.
Z namenom političnega pritiska smo se
povezali s šestimi zbornicami, organiziranimi
na področju zdravstva v Koordinacijo, preko
katere bi dosegli spremembo Zakona o
zdravstveni dejavnosti, ki jo je državnemu
zboru naložilo ustavno sodišče.
Aktivno smo se vključevali v že nekajletne
razprave o načrtu zdravstvenega varstva
“Zdravje za vse do leta 2000”, ki se jemed tem že
spremenil v naslov “ Zdravje zavse do leta 2004”
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in ki še vedno čaka na tretjo parlamentarno
obravnavo. V načrtu smo si prizadevali, da so
natančno opredeljeni kadri za zdravstveno
nego in da bi bili točni tudi strokovni normativi
za delo v zdravstveni negi.
Tesno sodelujemopredvsem zMednarodnoor¬
ganizacijo medicinskih sester - ICN, Stalnim
odborom držav članic evropske unije - PCN in
Evropskim regionalnim uradom za področje
zdravstvene nege Svetovne zdravstvene orga¬
nizacije.
Včlanjeni smo tudi v nekatere pomembnemed¬
narodne strokovne sekcije:

WENR evropska skupina medicinskih
sester raziskovalk

IFNA mednarodno združenje
anestezijskihmedicinskih ses¬
ter

ESGENA mednarodno združenje medi¬
cinskih sester v endoskopiji

EDTNA/ERCA mednarodno združenje medi-

Mednarodna organizacija medicinskih sester -
ICN je na podlagi prispelih pripomb na verzijo
alfa pripravila verzijo beta Mednarodne klasi¬
fikacije prakse zdravstvene nege (ICNP ), ki naj
bi bil univerzalen jezik medicinskih sester po
vsem svetu. V sodelovanju s Kolaborativnim
centrom za primarno zdravstveno nego vMari¬
boru in Danskim raziskovalnim inštitutom
pripravljamo tiskanje verzije beta.

MAG. BOJANA III.IJ
podpredsednica za splošne zadeve
Ena izmed nalog podpredsednika za splošne
zadeve, ki je opredeljena v Statutu Zbornice -
Zveze, je "delovanje za uresničevanje politike
Zbornice - Zveze na področju pridobivanja
javnih pooblastil".
Vmesecu juliju 1998 mi je minister za zdravstvo
izdal sklep, s katerim me je imenoval v delovno
skupino z nalogo izdelati predlog Zakona o
zdravstveni negi. V skupino so bili imenovani iz
Ministrstva za zdravstvo - prim. Janez Zajec, dr.
med., državni sekretar, kot vodja skupine, Moj¬
caMahkota, dipl. jur., Branka Peskar, dipl. jur. in
Darja Cibic, univ. dipl. org.; iz Visoke šole za
zdravstvo Univerze v Ljubljani - izr. prof. dr. An¬
ton Strojin, dipl. jur., in iz Zdravniške zbornice
Slovenije - Brane Dobnikar, dipl. jur., generalni
sekretar.
Delovna skupina se je prvič sestala junija 1999,
takoj po sprejetju Zakona o zdravniški službi.
Dogovorjeno je bilo, da bo predlog Zakona o
zdravstveni negi pripravljala ožja skupina v ses¬
tavi: Mojca Mahkota, Branka Peskar, Brane
Dobnikar, Darja Cibic, Petra Kersnič in Bojana
Filej.
Skupina se je do končne izdelave predloga ses¬
tala 14-krat. Pri oblikovanju nam je zelo poma¬
gal osnutek zakona, ki smo ga pripravljali (Filej,,
Kersnič, Cibic) v letih 1995,1996 in 1997, ko je
bil tudi potrjen na skupščini Zbornice
zdravstvene nege Slovenije in posredovan na
Ministrstvo za zdravstvo.
Predlog zakona je doživljal v času usklajevanja
v ožji skupini številne spremembe. Sedaj se
imenuje "Zakono dejavnosti zdravstvene nege"
in je pripravljen na pregled strokovne javnosti.
V zakonu so opredeljena naslednja javna
pooblastila: podeljevanje, podaljševanje in
odvzemlicence, strokovno nadzorovanje s sve¬
tovanjem, načrtovanje, spremljanje in nad¬
zorovanje strokovnega izpopolnjevanja ter vo¬
denje registra izvajalcev zdravstvene nege.
Pot do dokončnega sprejema zakona je seveda
še dolga, vendarpot niveč neznana. Zavedati se
moramo, da smo marsikatero dikcijo v pred¬
logu zakona izposlovali in utemeljevali s števil-
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nimi dokazi iz tujine in da zakon sprejema
država in žal ne strokovna javnost.

PETERPOŽUN
podpredsednikza koordinacijo regijskih
društev

PREGLED DELAVČASUMED DVEMA
SKUPŠČINAMA INUSMERITVE ZADELOV
PRIHODNJE
Čas od izvolitve za podpredsednika Zbornice -
Zveze do letošnje skupščine je ravno zadoščal
za spoznavanje sodelavcev in sodelavk, vsebin
in načinov dela, pa tudi za spoznanje, da bo
potrebnih ševeliko aktivnosti, da bovloga pod¬
predsednika, zadolženega za koordinacijo
regijskih društev, lahko tista, ki bo povezovala
društva v krovno organizacijo in Zbornico -
Zvezo z regionalnimi društvi. V tem kratkem
pregledu bom poudaril oba segmenta delova¬
nja - predsedovanje Odboru društev in članstvu
vUpravnem odboru Zbornice - Zveze.
Odbor regijskih društev (ORD) se je v časumed
obema skupščinama sestal na petih sejah, na
katerih smo obravnavali aktualnavprašanja de¬
lovanja društev in članstva ter aktivnosti krovne
organizacije. Med pomembnejša področja prav
gotovo sodijo dogovori o vsebini in načinu de¬
lovanja ORD, ki izhajajo iz vloge tega posveto-
valno-usklajevalnega organa zastopnikov us¬

tanoviteljev Zbornice - Zveze - podpisnikov
pogodbe. Več časa smo posvetili vprašanjem
prisotnosti društvenih teh v glasilu UTRIP, kjer
smougotovili, da je potrebno okrepiti aktivnos¬
ti na tempodročju. Vvsaki številki UTRIPAbi bi¬
lo dobro zaznati delovanje vseh društev, žal pa
se to ni zgodilo. Pomembno in koristno je, da
predstavimo aktivnosti posameznega društva
tudi ostalemu članstvu, kajti s tem širimo mrežo
medsebojnega poznavanja, ponujamo nove
ideje, spremljamo delovanje društev tudi na
lokalni ravni.
Stekli so tudi pogovori o vsebinskem usklaje¬
vanju obravnavanih tem, kjer bomo v vsakem
regijskem društvu v svoje aktivnosti vključili
obravnavo tem, ki so moto bodisi 12. maja ali 7.
aprila. Letošnji moto: "Medicinske sestre so
vedno tu za vas" nam daje velikomožnosti.
ORD je obravnaval tudi poročilo o polletnem
poslovanju Zbornice - Zveze, nagradah ter
posebej o učinkih uvedbe DDV na poslovanje
tako društev kot tudi Zbornice - Zveze. Ak¬
tivnosti za pridobitev statusa društva v javnem
interesu so v zaključni fazi. Seveda se nismo
izognili tudi perečim vprašanjem ter obrav¬
navali še niz drugih aktivnosti. Če na kratko
ocenim delovanje organa, ki mu predsedujem,
lahko rečem, da po začetnem "tipanju" pričen¬
jamo z vsebinskim količinskim in kakovostnim
delovanjem, kar pa je še posebej odvisno od
zavedanja članic tega organa o pomenu in vlogi
delovanja ORD in medsebojnih razmerjih v
krovni organizaciji.
Čaka nas obsežno in zahtevno delo oblikovan¬
ja in sprejemanja poslovnika o delu ORD, poleg
Statuta temeljnega dokumenta delovanja tega
organa, preko katerega bo potrebno doreči
mesto in vlogo, naloge in pristojnosti tega or¬
gana innjegovih članic in članov. Kerje predna¬
mi tudi volilno leto za kandidate za opravljanje
najodgovornejših nalog v organizaciji, bomo
več pozornosti namenili tudi dogovorom na
tem področju.
Drugi del mojega udejstvovanja zajema delo¬
vanje v Upravnem odboru Zbornice - Zveze, ki
je s pogodbo med društvi o povezovanju v zve¬
zo društev ter Statutom Zbornice - Zveze postal

mtpmaj 2000 13



delo zbornice - zveze

organ vodenja in poslovodenja. Sodelovanje v
Upravnem odbom (UO) pomeni usklajevanje
interesov področja, za katerega sem
"zadolžen", to je regijskih društev in celotne or¬
ganizacije.
Sodelovanje in izvajanje tekočih nalog, pred¬
vsem na področju poslovodenja Zbornice -
Zveze, zahteva sprotno seznanjanje s
posameznimivsebinami in okviri nalog in delo¬
vanja, kajti v vsem tem letu si nismo znali vzeti
časa za to, da bi UO prešel skozi vse delovanje
krovne organizacije, temveč o njih razpravl¬
jamo in odločamo po delih. Zgodi se, da so
včasih interesi različni, ali pa informacije
nepopolne ali spremenljive, kar daje vtis, "da
desnica ne ve, kaj dela levica". Tako člani UO
včasih vrnemo razpravo na začetek. V svojih
odločitvah pa moram skupaj z ostalimi člani
UO, včasih tudi pod pritiskom časa, poiskati tis¬
to srednjo pot, za kateromenim, daje za organi¬
zacijo kot celoto in njene člane najboljša, pa
čeprav v nasprotju s trenutnimi pričakovanji.
UO postaja po moji oceni čedalje bolj uigran
tim, ki je ob spoštovanju medsebojnih razmerij
sposoben izpolnjevati svoje poslanstvo, vedno
večjo težavo pa nampredstavlja predvideni čas.
Kot član UO uvrščam med programske smer¬
nice za to leto celovito razpravo v UO o politiki -
strategiji delovanja krovne organizacije v
okviru sprejetih zaključkov 2. kongresa
zdravstvene nege, v luči priprav na sprejem za¬
kona o zdravstveni negi, vključevanja v
evropske integracije ter okrepljenih mednarod¬
nih stikih, predvsem evropskih. Čimprej bo tre¬
ba sprejeti poslovnik o delu UO, znotraj katere¬
ga pa tudi razpravo o nalogah, pristojnostih in
odgovornostih članovUO.

LTVIO KOSINA
podpredsednikza koordinacijo strokovnih
sekcij
Podpredsednika za koordinacijo strokovnih
sekcij je opredelil šele Statut v lanskem letu.Tu-
diKoordinacijski odborstrokovnih sekcij je nov
organ, ki deluje šele od lani - po spremembah
Statuta Zbornice - Zveze. Sčstavlja ga 28
predsednic strokovnih sekcij in podpredsednik

Zbornice - Zveze za koordinacijo strokovnih
sekcij. Koordinacijski odbor strokovnih sekcij
je aktivno sodeloval pri ustvarjanju takih razmer
za delo, ki bi omogočile strokovnim sekcijamše
bolj kakovostno delovanje in večji obseg dela.
Strokovne sekcije so v letu 1999 v svoje organe
uspele aktivno vključiti več kot 400 članov
Zbornice - Zveze neposredno, še več pa v ra¬
zlične stalne ali občasne delovne skupine za iz¬
vajanje posameznih nalog. Z organiziranjem
strokovnih srečanj na ožjih področjih
zdravstvene nege in izpolnjevanjem interesov
članstva Zbornice - Zveze na teh strokovnih po¬
dročjih pa predstavljajo pomemben povezo¬
valni element za članstvo naše organizacije in
tako pomagajo regijskim društvom pri prepoz¬
navnosti naše organizacije med člani.
Strokovne sekcije so tudi v preteklem letu orga¬
nizirale ali sodelovale pri organizaciji več kot
sto različnih strokovnih izpopolnjevanj in vrste
drugih strokovnih srečanj.
Strokovne sekcije na vseh področjih zdrav¬
stvene nege aktivno sodelujejo pri oblikovanju
doktrin.
Zbornica - Zveza je preko strokovnih sekcij
povezana s številnimi mednarodnimi organi¬
zacijami za ožja področja zdravstvene nege.
Strokovne sekcije so namreč tudi članice med-
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narodnih združenj na svojih področjih. V
okviru svojega delovanja vzdržujejo stike z
mednarodnimi združenji za ožja področja po
vsem svetu. Te mednarodne aktivnosti
strokovnih sekcij so se v preteklem letu še bolj
okrepile.
Poročila kažejo tudi na večjo aktivnost na ra¬
zličnih strokovnih srečanjihv tujini, kjerje bilov
lanskem letu zaznati velik porast aktivnih
udeležb iz strokovnih sekcij.
V Sklad za izobraževanje, ki ga uporabljajo vsi
člani Zbornice - Zveze, in za druge namene de¬
lovanja Zbornice -Zveze pašoprispevale ševeč
finančnih sredstev, kot prejšnja leta. Tudi za
izvedbo lastnih projektov so uspele strokovne
sekcije najti različne nove vire in z njimi ne bre¬
menijo članov.
Strokovne sekcije so zaznale potrebo po večji
kakovosti strokovnih izpopolnjevanj in uredi¬
tvi razmerna tem področju. Zato je Koordinaci¬
jski odbor strokovnih sekcij pripravil vrsto
predlogov za spremembo aktov Zbornice -
Zveze in pri tem ves čas aktivno sodeloval s
Statutarno komisijo.
Koordinacijski odbor strokovnih sekcij je prvič
pripravil dokument "Ugotovljene potrebe po
vsebinah za strokovna izpopolnjevanja".
Dokument so v oktobru 1999 strokovne sekcije
oblikovale na podlagi ugotovljenih potreb po
strokovnih izpopolnjevanjih na svojih
področjih. Vsebine smo ponudili v usklajevan¬
je vsem organom Zbornice - Zveze, regijskim
društvom in zavodom. Dokument omogoča
večjo povezanost organov Zbornice - Zveze z
drugimi organizacijami in boljšo načrtovanje
dela. Prvi rezultati usklajevanja so sicer skrom¬
ni, a hkrati pomenijo zagotovilo za nadaljnji
razvoj in kakovost. Rezultat prvih usklajevanj je
vsekakor manj vsebinskih prekrivanj, pričako¬
vali pa smo tudi več sodelovanja strokovnih
sekcij med seboj, z drugimi organi in regijskimi
društvi. Tovrstnega sodelovanja je bilo
vsekakor premalo.
Koordinacijski odbor strokovnih sekcij je
spremljal strokovna izpopolnjevanja - tako
tista, ki jih organizirajo strokovne sekcije, kot
tiste, ki jih organizirajo druge organizacije (naj¬

večkratmanjše d.o.o. ali podobne). Ugotovitve
organa kažejo, da so vsebine in kakovost takih
izpopolnjevanj velikokrat sporne, zato je dal
pobudo za izdelavo bolj natančnih kriterijev.
Koordinacijski odbor strokovnih sekcij je tudi
že izoblikoval predlog kriterijev oz. definicij za
posamezne oblike strokovnih izpopolnjevanj.
Tapredlogje pravkarv razpravi.
Strokovne sekcije so se odzvale na pobudo
nekaterih regijskih društev za ustanovitev
dokumentacijskega centra Zbornice - Zveze.
Poteka popisovanje številnih publikacij, ki so
jih v letih svojega delovanja izdale strokovne
sekcije. Zbranega je tudi veliko gradiva, ki ga do
sedaj še nismo nikjer registrirali.
Koordinacijski odbor strokovnih sekcij se je
pokazal kot učinkovit organ, ki omogoča
spremljanje in koordinacijo delovanja strokov¬
nih sekcij, sodelovanja pri oblikovanju stro¬
kovnih doktrin, določanje smernic strokovne¬
ga izpopolnjevanja, oblikovanje pobud za Up¬
ravni odbor in druge organe ter za sprejemanje,
obravnavo in reševanje različnih pobud stro¬
kovnih sekcij.
V letu 2000 predvidevamo ustanovitev nove
strokovne sekcije, ki bo pokrila področje ma-
nagementa v zdravstveni negi.
V letu 2000 načrtujejo strokovne sekcije še več
novih projektov in z nadaljevanjem začetega
dela pri določanju in izvajanju bolj zahtevnih
kriterijev, z boljšim usklajevanjem dela vseh
organov prek Koordinacijskega odbora
strokovnih sekcij pa lahko upravičeno pričaku¬
jemo tudi boljše rezultate.
Z uvajanjemprojektnega dela v strokovnih sek¬
cijah, ki se v ugodnih razmerah in z možnostjo
usklajevanja in podporo krovne organizacije
Zbornice - Zveze povezujejo vmrežo, so izpol¬
njeni pogoji tudi za sistemske rešitve.
Novi akti, ki bodo še bolj natančno določili
naloge in način dela strokovnih sekcij in Koor¬
dinacijskega odbora strokovnih sekcij, bodo
omogočili, da skozi strokovne sekcije izpolni¬
mo še več nalog Zbornice - Zveze.
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PETRAKERSNIČ
generalna sekretarka

ZAPOSLENI V ZDRAVSTVENI NEGI
Zdravstveni statistični letopis za leto 1998
izkazuje naslednje število zaposlenih po izo¬
brazbi, mestu zaposlitve v zdravstveni negi:

SKUPAJ ZAPOSLENIH:
1996 = 13.051 VMS-3-098; ZT-9-953
1997 = 13-313 VMS-3.178; ZT-10.126
1998 = 13.447 VMS-3-125; ZT-10.322
Bolničarji: leto 1996 = 1025, leto 1997 = 832 leto 1998 = 1072

REGIJSKI PRIKAZ ZAPOSLENIH PO IZOBRAZBI:

Primerjave zadnjih treh let kažejo na poveče¬
vanje poklicne skupine zdravstvenih tehnikov
in zmanjševanje števila višjih medicinskih ses¬
ter. Narašča tudi število bolničarjev, ki pa imajo
od leta 1995 program izobraževanja oblikovan

za delo v oskrbi in ne na področju strokovne
zdravstvene nege. Naraščanje teh kadrov je
povezano s programi izobraževanja in zaposlo¬
vanja na javnih delih.
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ČLANSTVO PO DRUŠTVIH IN ČLANIH - 31.3. 2000

ČLANARINA
Zaradi DDV smo v mesecu septembru povišali
prispevek člana za 50 tolarjev. Plačilo članarine
poteka z načinom odtegljaja od osebnega do¬
hodka, drugi način pa je plačilo po položnicah.
Obstaja tudi možnost plačila na blagajni Zbor¬
nice—Zveze.
Izvršilni odborjev letu 1997 sprejel sklepe, s ka¬
terimi so postavljeni kriteriji za ponovno članst¬
vo.
Sklepi:

1. Pri izstopu in vstopu v tekočem letu je za
ponovno članstvo — vpis potrebno plačati čla¬
narino od izstopa dalje, kar se dokaže s
plačilom po položnici.
2. Če je izstop v preteklem letu ali pred več leti,
je za ponovno članstvo - vpis potrebno plačati
članarino za preteklih šest mesecev, kar se do¬
kaže s plačilom po položnici.
3. Za takojšnjo včlanitev in izdajo potrdila je
potrebno plačati članarino za dva pretekla
meseca, kar se dokaže s plačilom po položnici.

ČLANSTVO - 1998 - 31.3. 2000 - VPISI / IZPISI
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PREGLED ČLANSTVA 1992 - 2000

* Evidenca članov v letu 1992 je povzeta iz po¬
datkov regijskih društev in je bila uporabljena
za volitvevDržavni svet. V letu 1993 smo pričeli
s postopkom včlanjevanja v Zbornico zdrav¬
stvene nege.
Na dan 31.3- 2000 je bilo v organizaciji 11.848
članic in članov, kar je 88,10 % od vseh za¬
poslenih na področju zdravstvene nege.
V letu 1999 smo izvedli tudi menjavo članskih
izkaznic in jim povečali veljavnost na pet let.
Članska izkaznica mora postati prepoznaven
dokument še posebej pri strokovnih izobraže¬
vanjih, saj članom in njihovim delodajalcem
omogoča plačilo nižjih kotizacij. Na organiza¬
cijskih odborih pa je, da izvajajo redno kontrolo
pri vseh udeležencih strokovnih srečanj.
Z vstopom v leto 2000 smo Zbornico zdrav¬
stvene nege Slovenije - Zvezo dmštevmedicin¬
skih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
postavili na spletne strani interneta pod naslov
http://www. zveza-dmszts.si, preko katerega
postajamone le odprti, temveč tudi povezani za
Slovenijo in svet znanja in novosti.
Z uveljavitvijo davka na dodano vrednost so se
pogoji in način finančnega poslovanja v
mnogih vsebinah zelo spremenili in povzročili
povečanje dela in postopkov. Strokovne službe
so sproti obveščale na spremembe poslovanja,
ki v novih razmerah zahtevajo veliko discipline
in točnosti pri upoštevanju datumskih termi¬
nov.

MAG. BOJANA FILEJ
predsednica Statutarne komisije

POROČILO O DELU STATUTARNE
KOMISIJE
Skupščina Zbornice zdravstvene nege Sloveni¬
je - Zveze dmštev medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Slovenije je 20.2.1999
imenovala Statutarno komisijo v sestavi: Peter
Požun, Livio Kosina, Milica Lahe, Petra Kersnič
in Bojana Filej, z nalogo, da v enem letu uskladi
vse obstoječe akte z novim Statutom Zbornice -
Zveze.
Na prvi seji je Statutarna komisija ugotovila, da
je potrebno uskladiti 11 pravilnikov, 4
poslovnike in 1 pravila ter da je potrebno 3
poslovnike in 1 pravilnik napisati na novo.
19- julija 1999 so prejele/i predsednice/ki
komisij, Nadzornega odbora, Častnega razso¬
dišča in Odbora regijskih društev in Koordi¬
nacijskega odbora strokovnih sekcij dopis s
prošnjo, da posredujejo vse morebitne
pripombe na obstoječe akte (do 30.9.1999), s
čimer bi bistveno pripomogli k ažurnemu delu
Statutarne komisije.
Statutarna komisija je pri pregledu aktov ugo¬
tovila, da jih ni mogoče le uskladiti s Statutom,
temveč, da so pri nekaterih potrebni tudi večji
vsebinski popravki. Tako vsebinsko poprav¬
ljene in s Statutom usklajene akte so ponovno
dobile v oceno predsednice: Častnega razso¬
dišča, Nadzornega odbora, Komisija za zaseb-
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no delo, Komisija za izobraževanje, Komisija za
dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževan¬
je inKomisija za priznanja, sevedavsaka za svo¬
je področje. Po prejetih dodatnih pripombah je
potekalo ponovno usklajevanje Statutarne
komisije.
Do zasedanja skupščine sobili s Statutomuskla¬
jeni naslednji akti:
1. Pravilnik o priznanjih,
2. Poslovnik o delu Komisije za dodeljevanje
sredstev iz sklada za izobraževanje,

3. Pravilnik o uporabi sredstev iz sklada za izo¬
braževanje,

4. Pravilnik o štipendijsko kreditnem skladu
(nov),
(navedeni akti so bili že sprejeti na seji up¬
ravnega odbora dne 2.2.2000)

5. Pravilnik o strokovnih izpopolnjevanjih,
6. Pravilnik o delovanju uredništev strokovnih
in informativnih publikacij,

7. Pravilnik o organizaciji in delovanju častne¬
ga razsodišča,

8. Poslovnik o delu Komisije za izobraževanje,
9- Pravilnik o strokovnemnadzoru s svetovan¬
jem na področju zdravstvene nege (akt je
usklajen le s Statutom in ni v uporabi, ker
Zbornica - Zveza še nima tovrstnih javnih
pooblastil),

10. Pravilnik o izdaji mnenja za opravljanje za¬
sebne zdravstvene dejavnosti na področju
zdravstvene nege,

11. Pravilnik o delu Komisije za zasebno delo
(oba pravilnika - pod 10. in 11. sta v drugem
usklajevanju s predsednico Komisije za za¬
sebno delo).

Statutarna komisija v tem obdobju še ni uspela
uskladiti treh pravilnikov (Pravilnik o kriterijih
za ugotavljanje in nagrajevanje uspešnosti,
Pravilnik o vodenju knjigovodstva in finančne¬
ga poslovanja, Pravilnika o delovnih razmerjih,
plačah, nadomestilih plač in drugih osebnih
prejemkih in stroških ter akt o sistemizaciji) ter
dveh poslovnikov, ki se morata združiti
(Poslovnik o delu strokovnih sekcij ter
Poslovniko delu sekcije študentov zdravstvene
nege).
Kljub ustreznemu postopku sprejemanja ak¬
tov, kot ga določa Statut Zbornice - Zveze, se je
Statutarna komisija odločila, da za vse akte še

zaprosi za mnenje člane Odbora regijskih
društev inKoordinacijskega odbora strokovnih
sekcij. Prepričani smonamreč, dabodovsebine
aktov zato kakovostnejše, postopek usklaje¬
vanja in sprejemanja aktov pa se bo zaradi tega
seveda podaljšal.

MARINAVELEPIČ
predsednica Častnega razsodišča
Častno razsodišče je delovalo v sestavi: Marina
Velepič, predsednica, in članice Majda Gorše,
Olga Nezman, Nada Modic Harl in Dragica
Murn.
Sklicanih je bilo 7 sej, predsednica pa se je
udeležila tudi dmgih pomembnih sej in ses¬
tankov.
Vprašanja, s katerimi smo se v tem obdobju
srečevale, so bila zelo različna, od pritožb
uporabnikov storitev zdravstvene nege in nji¬
hovih svojcev na kakovost izvedenih storitev,
na odnos medicinske sestre do varovanca, do
raznih anonimnih opozarjanj na nepravilnostiv
zdravstvenih zavodih.
Ponovno se je pokazalo, da je nujno, da Zborni¬
ca zdravstvene nege Slovenije končno dobi
kompetenco izvedbe strokovneganadzoranad
izvajanjem zdravstvene nege in vlogo, ki ji pri
tem gre. Nerazumljivo je namreč, da nas
Zdravniška zbornica inMinistrstvo za zdravstvo
prosi za reševanje primerov, če se nam te vloge
ne prizna.
V Utripu lahko že vse leto prebirate načela
Kodeksa etike z razlago. Naš namen je bil
opozarjanje na etične in humane vrednote
našega poklica, a žal ugotavljamo, da nismo
uspešne. Morda bi bilo potrebno na pomoč
poklicati tudi predsednice strokovnih sekcij, ki
naj bi v svoje strokovne programe pogosteje
vključevale tudi etična vprašanja, vsekakor pa
vodilne medicinske sestre in mentorice, ki se s
tem srečujejo vsak dan.
Kar nekaj časa smo porabile za pripravo
pripomb na Pravilnik o organizaciji in delovan¬
ju Častnega razsodišča, stopile smo v stik s
Komitejemzaetiko pri Švicarski sestrski zvezi in
si zagotovile pristnejši kontakt tudi za v prihod¬
nje.
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In načrt za naslednje obdobje?
Nadaljevanje razlag Kodeksa etike v Utripu,
predlogi za objavo člankov revije Nursing
ethics in ažurno reševanje pritožb, za katere
želimo, da jih bo čim manj, kajti le to bo dokaz,
da se zavedamo strokovne in etične zahtevnos¬
ti stroke zdravstvene nege.

NUŠAMLAKAR
predsednica Komisije za zasebno delo
1. Komisija za zasebno dejavnost je imela v letu
1999 3 seje.
2. Vloge za podelitevmnenja, ki ga kandidati za
zasebno dejavnost potrebujejo za vpis v Regis¬
ter zasebnih zdravstvenih delavcev pri Mi¬
nistrstvu za zdravstvo, je oddalo 25 kandidatov,
od tega 1 višja medicinska sestra - dipl. organi¬
zator dela, 1 profesorica zdravstvene vzgoje, 15
višjihmedicinskihsester in8medicinskih sester
- zdravstvenih tehnikov. Z vsemi kandidati so
bili opravljeni razgovori.
3- Pozitivna mnenja za vpis v Register zasebnih
zdravstvenih delavcev so bila podana 23 kan¬
didatom , od tega 2 višjimamedicinskima sestra-
ma-dipl. org., 1 profesorici zdravstvenevzgoje,
14 višjim medicinskim sestram in 6 zdravstve¬
nim tehnikom. Negativno mnenje je bilo po¬
dano 1 višji medicinski sestri, dveh vlog
zdravstvenih tehnikov Komisija zaradi
nepopolne dokumentacije ni obravnavala.
4. Občinski upravni organi so naslovili na
Komisijo 4 vloge za mnenja o podelitvi koncesi¬
je. Vsi kandidati, 2 višji medicinski sestri - dipl.
org., 1 višja medicinska sestra - profesor
zdravstvene vzgoje in 1 višja medicinska sestra
so že prej pridobili pozitivno mnenje Zbornice
za vpis v Register zasebnih zdravstvenih
delavcev.
5. Komisija je obravnavala pritožbo na podano
mnenje 1 kandidatke in pripravila obrazložitev
za sejo upravnega odbora Zbornice - Zveze.

ALENKAKRIST
predsednicaKomisijeza izobraževanje
Komisija za izobraževanje se je v letu 1999 ses¬
tala na osmih rednih sejah. Vse članice so bile

večinoma vedno prisotne, kar je omogočalo
objektivno informiranje in odločanje.
V februarju je komisija dobila novo članico
JožicoMesarič, ki je zamenjala Ljudmilo Brčin.
Stalna nalogaKomisije, ki je tudi zavzemala naj¬
več dnevnega reda, je bilo pregledovanje in
spremljanje programov permanentnega
strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.
Skupno število izobraževanj je bilo zelo veliko,
vendar se je ob tem pokazala nujna potreba za
izdelavo jasnih kriterijev za priznanje pro¬
gramov. Komisija se je izdelave kriterijev lotila
zelo resno in jih do decembra pripravila v takšni
obliki, da so se lahko vključili v Pravilnik delo¬
vanja komisije, ki se usklajuje z novim statutom
Zbornice.
V marcu je Komisija pregledala izobraževalni
program za poklic "tehnik zdravstvene nege".
Delo je komisija opravila zelo temeljito,
pripravila tudi vsebinske predloge sprememb
in jih pravočasno posredovala Zavodu za šolst¬
vo. Do danes nismo dobili odgovora, kako so
bili predlogi sprejeti in če so bili upoštevani.
V juniju je Komisija dobila dopis Ministrstva za
zdravstvo, da nadaljuje s pripravo programov
pripravništva za diplomirano medicinsko ses¬
tro in diplomirano babico. Že predhodno
imenovani delovni skupini nadaljujeta z delom,
ki je v zaključni fazi.
Program za pripravništvo profesorja zdrav¬
stvene vzgoje je pripravljen, vendar ga minister
ne potrdi že večkot eno leto. Diplomantke pro¬
grama zdaj opravljajo pripravništvo po individ¬
ualno pripravljenih programih, za kar pa
Komisija meni, da ni objektivno in pošteno za
vse kandidate (procedura sprejema programa
ni speljana v celoti), ki želijo pripravništvo.
Preko vsega leta je Komisija sodelovala z za¬
ložniško dejavnostjo, ki je sproti obveščala svo¬
je članstvo o novostih in programih
izobraževanja.
Programske usmeritve Komisije v tekočem letu
ostajajo enake kot do sedaj. Predvsem želimo
dokončati začeto delo in še naprej vzpodbujati
članstvo k izobraževanju v stroki z lastnimi
strokovnjaki.
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IRMAANTONČIČ
odgovorna urednica Utripa
Informativni bilten UTRIP izhaja enkrat
mesečno in ga prejemajo vsi člani Zbornice -
Zveze. Naklada se povečuje in trenutno znaša
11.550 izvodov. Uredniški odbor so vletu 1999
sestavljali: IrmaAntončič, Bojana Filej, Irena Is¬
tenič, Petra Kersnič, Veronika Pretnar - Kun-
stek. Uredniški odbor se sestaja vsak mesec in
oblikuje vsebino posamezne številke. Delo vo¬
di odgovorna urednica Irma Antončič. V letu
1999 je UTRIP nekoliko spremenil zunanjo
podobo, vsebinsko je sledil sodobnejšim in za¬
htevnejšim načelom stroke, izboljšala se je tudi
kakovost papirja.
Stroški izdajanjaUtripa se pokrivajo iz članarine
in iz trženja reklamnih sporočil in oglasov, ki ga
opravljaANONSAd.o.o. Vletu 1999 smo prejeli
prenekatero pohvalo in dobronamerno bese¬
do, kije blagodejnovplivalana samodeloured¬
niškega odbora. Nerazumljen pa je bil tako slab
odziv sekcij za prispevek naslovnice za leto
2000 s pripombo, kot da medicinske sestre ne
znamo predstaviti svojega dela tudi v sliki.
Zahvaljujemo se z željo, da bo v prihodnje še
več konstruktivnega sodelovanja pri obliko¬
vanju našega glasila.

VERAGRBEC
glavna in odgovorna urednica Obzornika
zdravstvene nege
Strokovna revija Obzornik zdravstvene nege je
vletul999izšlavtreh dvojnih številkahvnakla¬
di 3.300 izvodov.
Uredniški odbor so sestavljali:
Glavna in odgovorna urednica Vera Grbec,
Bernarda Mudrovčič, Veronika Pretnar Kun-
stek, Ladi Škerbinek, Marina Velepič, Klaudia
Urbančič, Kristina Peric in urednica Dunja
Kalčič.
Na rednih sejah uredniškega odbora se obliku¬
je vsebinska zasnova revije. V letu 1999 smo
začeli tudi s trženjem oglasov in reklam, ki ga
opravljaAnonsa d.0 .0 .
V letu 2000 bomo delno spremenili likovno
podobo revije. Vvsebinskemdelu pa bomo po¬
leg že obstoječih rubrik, od katerih so naj¬

pomembnejši izvirni članki, objavljali še nekaj
prevodov iz tuje strokovne literature.
Naše aktivnosti bodo tudi usmerjene v
povečanje števila naročnikov, saj je Obzornik
zdravstvene nege edina strokovna revija za po¬
dročje zdravstvene nege.

MARTAFALEŽ
predsednicaKomisije za dodeljevanjesredstev
izsklada za izobraževanje
Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za
izobraževanje je v letu 1999 imela šest sej in na
njih obravnavala 89 prispelih vlog, izmed kate¬
rih je v skladu s Pravilnikom o izrabi sredstev iz
sklada za izobraževanje (Predsedstvo,
13-12.1995) in Poslovnikom o delu komisije za
izrabo sklada za izobraževanje (Predsedstvo,
11.2.1997) pozitivno rešila 81 vlog. Vloge so na
vpogled v arhivu Zbornice - Zveze.
Stanjesklada 28.2.1999 6.274.916,00sit
Poraba sklada 5-702.252,00 sit
Stanjesklada 572.664,00 sit
Članice Komisije so aktivno sodelovale pri
prenovi in usklajevanju Pravilnika o dodelje¬
vanju sredstev iz sklada za izobraževanje, pri
Pravilniku o kreditno štipendijskem skladu in
pri oblikovanju Poslovnika o delu Komisije.
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IRENAVODLAN
POSLOVNO POROČILO ZBORNICE - ZVEZE ZA LETO 1999

Prihodki
Tako kot vsako leto je tudi leto 1999 ZDMSZT zaključila z lepim poslovnim rezultatom in sicer s
presežkom.
Ustvarjeno je bilo 158.321.746 SIT celotnega prihodka in sicer iz:
Članarine 58.553.465 SIT 36,98
Donacije 4.697.555 SIT 2,97 39,9-odstotna neobdavčljiva dejavnost
Prihodki lastne dej. 92.095.361 SIT 58,17
Obresti 2.270.852 SIT 1,43
Ostali prihodki 704.511 SIT 0,44 60,05-odstotna obdavčljiva dejavnost

158.321.744 SIT 100,00

Vvečini so bili prihodki višji od lanskoletnih, 2
vrsti prihodkov, in sicer prihodki od obresti in
prihodki od donacij, pa so se zmanjšali v
primerjavi s poslovnim letom 1998.
Vzroki:
Prihodki od obresti - zaradi manjšega depozita
vezanih sredstev;
Prihodki od donacij - radodarnosti zavodov in
družb se nemorenapovedati, saj se spreminja iz
leto v leto. Po drugi strani pa so bili letos večji
prihodki od reklam in razstavnih prostorov
podjetij.

Obdavčljivo : Neobdavčljivo
Neobdavčljivi prihodek: članarine in donacije -
39,95 % prihodka.
Pomemben je kot osnova za izračun vstopnega
DDV, saj se za procent neobdavčljivega prihod¬
ka (članarine, donacije) zmanjša terjatev do
države kot vstopni DDV.
Obdavčljivi prihodek: pridobitna dejavnost -
60,05 % prihodka.
Osnova za izračun davka na dobiček. V
poslovnem letu 1999 je bilo tako obdavčeno
60,05 %prihodkov in temu sorazmerno tudi to¬
liko odhodkov.
Od 1. julija do 31. decembra 1999 je bil ta pro¬
cent izračunan na podlagi kumulativnih po¬
datkov od januarja do maja in je znašal 37,15 %,
kar pomeni, da smo v obdobju uveljavitve za¬
kona o DDVmorali k stroškom prišteti 37,15 %
vstopnega DDV.
Za poslovno leto 2000 pa je odstotek določen
na novo in sicer na 39,95 %, vendar je za zdaj še

neodločeno, ali bo ta odstotek veljal celo
poslovno leto, ali ga bo potrebno na novo
izračunavati vsak mesec (upoštevali bomo
navodila revizijske hiše Podboršek).
Prav tako še vedno ni jasno, ali je članarina ob¬
davčena ali ni ter po kateri stopnji naj bi bila ob¬
davčena. ZDMSZTS že od vsega začetka
obračunava DDV iz članarine od lastne cene re¬
vije UTRIP.
Jasno pa je, da bi morala ZDMSZTS izstavljati
mesečne račune za članarino (po popravkih v
Uradnem listu decembra pa lahko letno in sicer
posameznikom, ne pa zavodom). To pa do
sedaj še ni bilo mogoče zaradi nejasnosti v za¬
konu glede izstavljanja računov in tudi zaradi
tehničnih ovir, saj je bila potrebna dopolnitev
programske opreme in vzpostavitev evidence
posameznikov.

Odhodki
Vposlovnemletu 1999 je ZDMSZTS ustvarila za
147.230.962 SIT prihodkov oziroma 21 odstot¬
nih točk več kot v letu 1998 in s tem presegla
plan za 11 odstotnih točk. Za posamezne
postavke so indeksi razvidni iz priloge 1.
Specifikacija odhodkov po skupinah:
Materialni stroški
Storitve
Povračila potnih stroškov
Stroški plačilnega prometa
Reprezentanca
Amortizacija
Plače in drugi osebni prejemki
Stroški financiranja

3.553.979 2,41
60.749.568 41,26
17.314.349 11,76

449.168 0,31
13.643.891 9,27
1.464.099 0,99

43.603.488 29,062
2.487.208 1,69
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Drugi odhodki 1.937.787 1,32
Dajatve in članarine 2.027.425 1,38

147.230.962 100,00

Med storitvami je najvišja postavka storitev za¬
ložniške dejavnosti, v katero spadajo tiskarske
in vse ostale storitve v zvezi z izdajo
priročnikov, vabil, plakatov, zbornikov itd. Ti
stroški predstavljajo skoraj 54 % vseh storitev.
Neproizvodne storitve (vrste so razvidne iz
priloge 2) pa znašajo 21 %vseh storitev.
V postavko plače in drugi osebni prejemki
spadajo bruto plače, bruto avtorski honorarji ter
bruto pogodbe o delu. Plače in nadomestila
predstavljajo ok. 31 %, avtorski honorarji ok. 67
% ter pogodbe o delu 2 %vseh prejemkov.
Stroški financiranja pokrivajo stroške finan¬
ciranja negativnega revalorizacijskega primanj¬
kljaja.

Rezultat poslovanja za leto 1999
Bruto presežek 1999 11.090.785
Obveznosti davka na dobiček 1.807.111
NETO PRESEŽEKZA RAZDELITEV 9.283.674
Revalorizirani presežek preteklih let 8.499.060
SKUPAJ ZA RAZDELITEV 17.782.734

Sklep upravnega odbora 13. seje,
dne 24.02.2000
Neto presežek, ustvarjen v letu 1999,9-283.674
SIT se razporedi v sklad osnovnih sredstev za
realizacijo nakupa poslovnih prostorov.
Presežek preteklih let pa ostane v skladu neraz¬
porejenega presežka v revalorizirani višini
8.499.060 SIT.

POLONAZUPANČIČ
predsednicaNadzornega odbora
Članice Nadzornega odbora ZZN - ZDMSZTS v
sestavi Magda Brložnik, Zvonka David, Emilija
Kavaš, Breda Koban in Polona Zupančič so v
letu 1999 obravnavale polletno in celoletno
poslovno poročilo ZZN - ZDMSZTS.
Seznanili smo se s prihodki in odhodki po
posameznih postavkah v poročilu o
poslovnemuspehu na dan 31-12.1999,primer¬
javo prihodkov in odhodkov v letu 1998 in
1999, rastjo odhodkov in prihodkov od leta
1992 do leta 1999, deležem prihodkov in
stroškov upravno adm. službe ZZN in
strokovnih sekcij, prikazom razmerja med pri¬
hodki in odhodki ter poslovnim uspehom po
stroškovnih mestih strokovnih sekcij, pregle¬
dom prihodkov od seminarjev in donacij v letu
1999, bilanco stanja na dan 31-12.1999, stanjem
osnovnih sredstev na dan 31. 12. 1999 in sez¬
namom odtujenih sredstev v letu 1999, s sklepi
Upravnega odbora z dne 24.2.2000 ter planom
ZZN - ZDMSZTS za leto 2000. Poročila sta pred¬
stavili ga. Irena Vodlan računovodkinja in ga.
Petra Kersnič, generalna sekretarka ZZN.
■ Nadzorni odbor ugotavlja, da so se globalno
gledano prihodki ZZN od leta 1992 povečali
za 16-krat, vendar pa se odhodki vsako leto
povečujejo zvečjimindeksomkot prihodki. Iz
tega sledi, da je kljub ugodnemu finančnemu
rezultatu presežek vsako leto manjši. Ta po¬
datek je pomemben pri nadaljnjem planiranju
pridobivanja prihodka poleg že obstoječih
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aktivnosti in zahteva tehten premislek pri od¬
ločitvah za planirane investicije.

■ Zaradi povečanih aktivnosti sekcij se
povečujejo stroški organizacije seminarjev z
indeksom 327. Več discipline bi bilo potrebno
doseči pri izdajanju računov izvajalcev semi¬
narjev, s poudarkomna specifikaciji stroškov.
Zaskrbljujoče je dejstvo, da je 15 strokovnih
sekcij izkazalo presežek odhodkov nad pri¬
hodki, ki se sicer pokriva iz nerazporejenih
sredstev presežka preteklega leta. Tri
strokovne sekcije niso prikazale nobenega
prihodka, kar ni v skladu s temeljno filozofijo
delovanja strokovnih sekcij.

■ Zaradi velikega števila stroškovnih mest
strokovnih sekcij in zahteve po sprotnem ob¬
vladovanju poslovanja se ponovno postavlja
zahteva po redni zaposlitvi računovodje za
polni delovni čas.

■ Nadzorni odbor ponovno zahteva, da se v fi¬
nančnem načrtu za tekoče leto s pravilnikom
določi delež sredstev za nagrajevanje
uspešnosti pri delu v% od skupnemase za os¬
ebne dohodke zaposlenih na ZZN.

■ Ob sprejetju novega statuta ZZN je bil sprejet
sklep, da seposodobijo akti ZZN. Postavljamo
zahtevo, da Upravni odbor ZZN - ZDMSZTS
pripravi terminski načrt za dokončanje pravil¬
nikov iz 35. člena Statuta ZZN.

■ Nadzorni odbor ZZN - ZDMSZTS ugotavlja,
da je ZZN v preteklem letu opravila številne
aktivnosti, ki prispevajo k promociji in razvo¬
ju stroke ZN v Sloveniji. Kljub spremenjenim
razmeram poslovanja je z uvedbo novega
DDV-ja dosegla lep uspeh.

■ Ker rezultati poslovanja ZZN - ZDMSZT
Slovenijev letu 1999 izkazujejo pozitivno
finančno poslovanje, Nadzorni odbor
predlaga 10. redni skupščini ZZN, da
sprejme finančno poročilo in načrt pri¬
hodkov in odhodkov za leto 2000.

PROGRAM DELA ZBORNICE -
ZVEZE ZA LETO 2000
UPRAVNIODBORZBORNICE
VeronikaPretnarKunstek, mag. Bojana Filej,
Petra Kersnič, PeterPožun, LivioKosina

1 .
Nadaljevali bomo z aktivnostmi za spremembo
Zakona o zdravstveni dejavnosti, v katerega že
vse od leta 1992 predlagamo člen, kihi opredel¬
jeval status in naloge Zbornice zdravstvene
nege s posebnim poudarkom na javnih
pooblastilih, povezanih z registracijo in licen¬
co, strokovnim nadzorom in izobraževanjem v
zdravstveni negi.
Kot pripravljalci osnutka Zakona o zdravstveni
negi bomo aktivno sodelovali v javni in parla¬
mentarni razpravi ter zagotavljali podporo
strokovne javnosti.

2 .
Naloga Zbornice — zveze je zahteva po us¬
treznem izobraževanju nosilcev zdravstvene
nege. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za uni¬
verzitetni študij na področju zdravstvene nege.
Sodelovali in podpirali bomo prizadevanja
Sindikata delavcev v zdravstveni negi za uvel¬
javitev ustreznega vrednotenja dela diplomi¬
ranih medicinskih sester ter ureditev statusa
višjih medicinskih sester pod ustreznimi kriteri¬
ji-

3.
Nadaljevali bomo z organiziranjem strokovnih
srečanj, kontinuiranega strokovnega izobraže¬
vanja in mnogih drugih oblik izobraževanja s
posebnim poudarkom na posredovanju
novosti v zdravstveni negi in na njenih special¬
nih področjih. Še naprej bomo poudarjali, da je
za kakovost potrebno sprotno dopolnjevanje
znanja.
Podpirali bomo udeležbo naših članov na do¬
mačih in tujih strokovnih srečanjih.

4.
Sprejeli bomo smernice razvoja zdravstvene
nege, ki bo v skladu s strategijo razvoja
zdravstvene nege v Evropski regiji in kot jo
predlaga Svetovna zdravstvena organizacija, ki
posebno izpostavlja sodelovanje medicinskih
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sester pri realizaciji 21 ciljev iz “Zdravje za 21.
stoletje izobraževanje medicinskih sester ter
krepitev vloge patronažnih medicinskih sester
(“ famly health nurse”).
Prizadevali si bomo pridobiti podporo in so¬
glasje za sprejete smernice v Sloveniji na Mi¬
nistrstvu za zdravstvo, ter da bo slovenska dele¬
gacija na 2. konferenci za zdravstveno nego ju¬
nija 2000 vMunchnu te smernice podprla.

5 .
Podpirali bomo aktivnosti na področju ma-
nagementa v zdravstveni negi. Z ustanovitvijo
strokovne sekcije za to področje si bomo
prizadevali povabiti k sodelovanju domače in
tuje strokovnjake na tem področju z namenom,
da nam približajo modele dobre prakse s po¬
dročja svojega delovanja.

6 .
Prizadevali si bomo, da bo zdravstvena nega
vključena v slovenski zdravstveni informacijski
sistem. Na podlagi verzije beta ICNP (mednaro¬
dne klasifikacije prakse zdravstvene nege) bo¬
mooblikovali minimalno bazo podatkov za po¬
dročje zdravstvene nege.
Nadaljevali bomo z aktivnostmi za ustanovitev
sekcije informatike v zdravstveni negi v sklopu
Zbornice - Zveze.

7 .
Zbornica - Zveza bo preko strokovnih sekcij
nadaljevala z oblikovanjemdoktrin, strokovnih
standardov in smernic razvoja za ožja strokovna
področja ter se v ta namen še nadalje povezo¬
vala in sodelovala z Razširjenim strokovnim
kolegijem za zdravstveno nego pri Ministrstvu
za zdravstvo.

8 .
Skozi vse oblike delovanja Zbornice - Zveze in
njenih organov bomo vzpodbujali in spremljali
realizacijo zaključkov 2. kongresa zdravstvene
nege.
V letu 2000 bomo pričeli z aktivnostmi za orga¬
nizacijo 3- kongresa zdravstvene nege, ki bo
potekal 2001 pod motom- Zdravstvena nega -
okolje in viri.

9 .
V okviru izdajateljskih dejavnosti bomo zago¬
tavljali ažurnost informiranja, izdaje kakovost¬

nih publikacij ter povečali število naročnikov
edine strokovne revije za področje zdravstvene
nege -Obzornika zdravstvene nege.

10 .
Nadaljevali bomo z aktivnostmi za pridobitev
lastnih poslovnih prostorov in v ta namen zbi¬
rali namenski tolar.
Novi, predvsem pa ustreznejši poslovni pros¬
tori bodo omogočali boljše in racionalnejše
pogoje dela, ki se nenehno povečujejo.

11 .

Na 7. simpoziju, ki bo potekal v Novi gorici pod
moto “Medicinska sestra jevedno tu za vas“, bo¬
moobeležili 12. maj -mednarodni danmedicin¬
skih sester. Na prireditvi bomo podelili najvišja
priznanja Zbornice -Zveze - Zlat znak.

12 .
Nadaljevali in krepili bomo mednarodne
povezave z številnimi strokovnimi združenji ter
se aktivno povezovali s strokovnjaki
zdravstvene nege.

13 .
Pričeli bomo z aktivnostmi za volitve in imeno¬
vanja funkcionarjev in organov Zbornice -
Zveze, ki se jim izteče mandat v letu 2001.

14 .
Še naprej se bomo povezovali in sodelovali s
številnimi organizacijami, kjer bomo lahko
uveljavljali interese zdravstvene nege.
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SKLEPI 10. REDNE SKUPŠČINE

1. sklep
Sprejmejo se poročila o delu organov Zbornice
- Zveze za delo v letu 1999-

2. sklep
Sprejme se finančno poročilo o delu Zbornice -
Zveze v letu 1999-

3. sklep
Sprejme se program dela Zbornice - Zveze za
leto 2000.

4. sklep
Sprejme se sklep o aktivnostih za nabavo lastnih
prostorov Zbornice zdravstvene nege Slovenije
- Zveze društev medicinskih sester in zdrav¬
stvenih tehnikov Slovenije. Kot kupec nastopa
kot pravna oseba Zveza društev medicinskih
sester, ki se tudi vpiše v zemljiško knjigo.

5. sklep
Sprejme se finančni plan za leto 2000 - Zbornice
-Zveze.

6. sklep
Naročnina za Obzornik zdravstvene negev letu
2000: Redni naročniki: 3-700,00 sit

Upokojenci, študentje: 2.000,00 sit
Delovne organizacije: 11.000,00 sit

7. sklep
Sprejme se predlog spremembe Statuta Zbor¬
nice - Zveze tako, da se črta drugi odstavek 39-
člena.

8. sklep
Sprejme se sklep, da bo Upravni odbor v letu
2000 pričel z aktivnostmi in dogovori za us¬
tanavljanje fondacije za pomoč pri doseganju
akademskih naslovov ter pripravil razmere za
njeno ustanovitev.

9. sklep
Sprejme se sklep o ustanovitvi 29. strokovne
sekcije z imenom: Sekcija medicinskih sester v
managementu.

10. sklep
Sprejme se sklep, da je Upravni odbor dolžan
sprejetivse akte iz 36. člena Statuta skladno z 39-
členom Statuta do 30.11.2000.

11. sklep
Sprejme se sklep o podpori prizadevanjemDM-

SZT Ljubljana za boj proti nasilju na delovnem
mestu. Skupščina obvezuje Upravni odbor, da
bo ta v skladu s 3- členom Statuta Zbornice -
Zveze in še posebej z nalogami, opredeljenimi v
4. in 22. točki, v času do 30.11. 2000 oblikovala
in imenovala multisektorsko delovno skupino,
ki bo vodila in usmerjala ustrezne aktivnosti na
tem področju.

12. sklep
Sprejme se sklep o izdajanju štirih številk
strokovne revije Obzornika zdravstvene nege
letno, ki ima 38-letno tradicijo. Zbornica -
Zveza bo proučila možnosti za to, da bi člani
imeli do najpomembnejše strokovne revije s
področja zdravstvene nege pozitiven odnos, ki
naj bi se odražal v naročniškem razmerju. Up¬
ravni odbor predlaga strokovnim sekcijam, da
proučijo možnosti, da bi zborniki predavanj
postali suplementi Obzornika zdravstvene
nege, s čimer bi zagotovili širjenje znanja, oben¬
em pa bi bile vzpostavljene tudi razmere za ust¬
varjanje enotnega informacijsko dokumentaci¬
jskega centra za zdravstveno nego.
Do 30.11. se pripravi finančni izračun stroškov
za naklado 11.000, kolikor je članov regijskih
društev - Zbornice -Zveze.

13. sklep
Skupščina Zbornice — Zveze sprejme sklep, da
bodo vsi njeni organi ter člani uresničevali
Strategijo SZO “Zdravje 21” - še posebej prior-
iteno 16., 5. in 21. cilja.
Skupščina podpira tudi evropsko strategijo
SZO za izobraževanje medicinskih sester in
babic ter ohranitev in krepitev modela pa¬
tronažnemedicinske sestre v Sloveniji, ki je bila
kot model uporabljena v SZO.

18. april
- sestanek delovne skupine Zbornice - Zveze
za dokumentacijo v zdravstveni negi

- 6. Seja Komisije za priznanja
19. april
- sodelovanje na 6. Redni skupščini Sindikata
delavcev v zdravstveni negi v Ljubljani
-seja Uredniškega odbora Obzornika
zdravstvene nege
20. april

28 mtp maj 2000



delo zbornice - zveze

- sestanekvabljenih članovUpravnega odbora,
predsednic regijskih društev, predsednic -
predsednikov strokovnih sekcij, predsednic
komisij Zbornice - Zveze, predstavnic Mi¬
nistrstva za zdravstvo in šolstvo, predsednic
stalnih strokovnih skupin v Razširjenem
strokovnem kolegiju, predstavnikov Vi¬
sokošolskih zavodov iz Ljubljane in Maribora
ter predstavnic Sindikata delavcev v
zdravstveni negi. Pričakovanje organizatorjev
Udeležba vabljenih je bila glede na najavljeni
dnevni red skromna - cca 30%. Na sestanku je
potekala predstavitev predloga Zakona o de¬
javnosti zdravstvene nege, na katerega
pričakuje Ministrstvo za zdravstvo pripombe
do 5-5.2000. Pomemben del prikaza je bila
primerjava prvega predloga iz leta 1997 s
sedanjim, ki mnogo strokovnih želja prinaša
skritih v tekstu. Drugi del sestanka je bil na¬
menjen predstavitvi Nacionalnega programa
zdravstvenega varstva R Slovenije “ Zdravje za
vse do leta 2004”, ki je objavljen kot predlog
vlade v Poročevalcu Državnega zbora št. 25
/2000.
- seja Komisije za izobraževanje
- sestanek spredstavniki Zbornice-Zveze, sek¬
cijo medicinskih sester v zobozdravstvu, pod¬
predsednikom skupščine Zdravniške zbor¬
nice na temo izobraževanja zobnega asistenta.
28. april
- seja Uredniškega odbora Utripa.
Zaradi precej pogostega napačnega navajanja
okrajšav strokovnih naslovov vam posreduje¬
mo navodilo za UPORABO STROKOVNIH IN
ZNANSTVENIH NASLOVOV:
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslo¬
vih (Uradni list RS št.47/98) z dne 29. 6.
1998 ureja strokovne in znanstvene naslove, ki
se pridobijo na visokošolskih zavodih po
dokončanem dodiplomskem ali podiplom¬
skem študijskem programu z veljavnostjo.
Vsak diplomant ima na podlagi tega Zakona
pravico do uporabe strokovnega in znan¬
stvenega naslova neposredno in takoj. Če želi
na novi naslov imeti tudi diplomo, mora vložiti
zahtevek na ustrezno fakulteto.
Da bi bila uporaba in navajanje strokovnih

naslovov enotna in v skladu z zakoni, ki jih
predpisujejo, objavljamo njihovo navajanje:

Uradni list 22/1999
Univerza vMariboru:
Višja medicinska sestra: VMS
Višji zdravstveni tehnik: VZT
Univerza v Ljubljani:
Diplomirana babica: dipl. bab.

Uradni list 57/99
Univerza v Ljubljani in enako Univerza v Mari¬
boru:
Diplomirana medicinska sestra: dipl.m.s.
Diplomirani zdravstvenik: dipl. zn.
Studijski program za pridobitev specializacije
(Maribor): spec.
Uradni list 58/99:
Univerza v Ljubljani:
Višja medicinska sestra: viš. med. ses.
Višji medicinski tehnik: viš. med. teh.
Višji zdravstveni tehnik: viš. zdr. teh.
Profesor/ica zdravstvenevzgoje: prof. zdr. vzg.
Pomembno je vedeti, da 17. člen Zakona o
strokovnih in znanstvenih naslovih opredeljuje
denarne kazni za nepravilno uporabo
strokovnih oziroma znanstvenih naslovov.

DOPISANO:
Zagotovo je v tem mesecu poleg 10. redne skupščine
pomemben mejnik v slovenski zdravstveni negi dejst¬
vo, da je Ministrstvo za zdravstvo v javno razpravo
oziroma pripombe dalo predlog Zakona o dejavnosti
zdravstvene nege, ki se ga mnogi bolj spominjate po
naslovu Zakon o zdravstveni negi, ki smo ga objavili v
Utripu 9/ 1997. Ponovno ga bomo objavili, ko bo
končan postopek usklajevanja na različnihministrstvih
-takrat, ki bopodanvpravo parlamentarno obravnavo.
Drugi pomemben uspeh je v predlogu Nacionalnega
programa zdravstvenega varstva v poglavju potreb po
zdravstvenih delavcih in zdravstvenih sodelavcih, kjer
naj bi v Sloveniji do leta 2004 imeli na 1000 prebivalcev
20 medicinskih sester z univerzitetno izobrazbo, 180
diplomiranih medicinskih sester z visoko strokovno
izobrazbo in 490 zdravstvenih tehnikov s srednjo
strokovno izobrazbo. Za lažje razumevanje se lahko
vrnemo v prvi predlog Plana iz leta 95 (Poročevalec
15/95), kjer so bili vsi izvajalci združeni v besedi osebje
za nego ali na 100.000 prebivalcev 665medicinskih ses¬
ter in zdravstvenih tehnikov in predlogom “ponovnega
uvajanja bolni-čarskega profila in zaposlovanja medi¬
cinskih sester iz tujine “.
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delo zbornice - zveze

Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in
Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego - Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

VABILO
Vabimo Vas, da se udeležite Učne delavnice z naslovom

" NEGOVALNE DIAGNOZE "
ki bo v času od 8. do 10. junija 2000 v kongresnem centru hotela Kompas v Kranjski gori.

Učno delavnico bo vodila Dr. Marjory Gordon

PROGRAM
ČETRTEK 8. junij 2000

08.00- 09.00
09.00- 09.15
09.15-10.30

10.30- 11.00
11.00- 12.30

12.30- 14.00
14.00- 16.00
16.00- 16.30
16.30- 17.30
17.30- 18.00

Registracija udeležencev
Uvod v učno delavnico
M. Gordon Kratka zgodovina negovalnih diagnoz

Mednarodne aktivnosti in smeri prihodnjega razvoja

Odmor
M. Gordon Priprave na skupinske vaje o osnovah ugotavljanja potreb, diagnostične pre¬

soje in negovalnih diagnoz
Kosilo
Delovskupinah
Odmor
Delovskupinah
Navodila za poročanje skupin

PETEK, 9.junij 2000

09.00- 10.30
10.30- 11.00
11.00- 12.30
12.30- 14.00
14.00- 16.00
16.00- 16.30
16.30- 17.30
20.00

Poročanje skupin
Odmor
M. Gordon Uporaba negovalnih diagnoz, ocena kakovosti in izboljšave
Kosilo
Delovskupinah
Odmor
M. Gordon Težave pri uporabi in poučevanju negovalnih diagnoz
Skupna večerja udeležencev učne delavnice

SOBOTA, 10.junij 2000

09.00- 11.00
10.00- 11.30
11.30-13.00
13.00

Evalvacija in ocena dela v skupinah
Odmor
M. Gordon Razvijanje novih negovalnih diagnoz
Zaključek delavnice

Za udeležence bomo organizirali konsekutivno prevajanje.
Organizacijski odbor: mag. Bojana Filej, Petra Kersnič, Majda Šlajmer Japelj, Peter Požun
Kotizacija z DDV za udeležbo na Učni delavnici je 40.000 sit. V kotizacijo je vključeno vodenje delavnice, gradivo in
osvežitve med odmori ter družabni večer 9. junija 2000. Ker je delo v skupinah vezano na omejeno število udeležencev,
bomo prijave sprejemali do 15.5.2000-oziroma do zasedbe mest.
Prijavnico za udeležbo pošljite na sedež Zbornice Zveze z naslednjimi podatki:
ŽR 50101 -678 - 48641 sklic na številko: 0012201 s pripisom: Učna delavnica M. Gordon
Rezervacija prenočišč: Kompas hoteli Kranjska Gora, Borovška 100,4280 Kranjska Gora
Tel. 064 881 661, faks 064/881-176.
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izministrstva za zdravstvo

ZBIRNI PREGLED ANKETNEGAVPRAŠALNIKA, KI JE BIL
POSREDOVAN ZDRAVSTVENIM, SOCIALNIM IN POSEBNIM
SOCIALNIM ZAVODOM TER ZDRAVILIŠČEM
Darja Cibic

Na osnovi sestanka med predstavniki Sindikata
delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Zbor¬
nice zdravstvene nege Slovenije in Ministrstva

za zdravstvo, ki je bil dne 24. januarja 2000, smo ob¬
likovali vprašalnik z namenomosvetliti nekatera de¬
jstva (kadrovski normativi, sistematizirana delovna
mesta, delovna doba, zaposlovanje, pripravništvo)
o izvajalcih zdravstvene nege.
Vprašalnik je bil posredovan skupno 160
zdravstvenim in drugim zavodom, od tega 6l
zdravstvenim domovom, 28 bolnišnicam, 53
socialnim in posebnim socialnim zavodom ter
18 zdraviliščem.
Vprašalnik je imel štiri sklope vprašanj. Prvi
sklop se je nanašal na sistematizirana delovna
mesta in na obstoječe kadrovske normative iz¬
vajalcev zdravstvene nege v zavodih, na siste¬
matizirana delovna mesta za diplomirane med¬
icinske sestre ter tista delovna mesta, ki so
zasedena z neustrezno izobraženimi izvajalci
zdravstvene nege.
Drugi sklop je zajemal podatke o številu izvajal¬
cev zdravstvene nege po profilih glede na
dolžino delovne dobe.
Tretji sklop vprašanj se je nanašal na zaposlo¬
vanje (nove zaposlitve in prenehanje delovne¬
ga razmerja) v zdravstveni negi po profilih za
petletno obdobje od 1995 do 1999-
Četrti sklop naj bi dal podatke o številu plani¬
ranih in sprejetihpripravnikov s srednjo, višjo in
visoko strokovno izobrazbo, vključno s
številom pripravnikov volonterjev za obdobje
odleta 1995 do 1999.
Peti sklop pa naj bi dal podatke o številu
dežurnihmestv zdravstvenih in drugih zavodih
ter trend naraščanja oziroma upadanja njihove¬
ga števila.
Na anketni vprašalnik je odgovorilo 105 za¬
vodov ali 65,62 %, od tega 46 zdravstvenih do-
mov(75,40%), 24bolnišnic(85,17%), 30 social¬

nih in posebnih socialnih zavodov (56,60 %) in
5 zdravilišč (27,77%).
1. V zdravstvenih, socialnih in posebnih social¬
nih zavodih ter zdraviliščih obstajajo sistemati¬
zacije, ki so v glavnem prikaz zdajšnjega števila
izvajalcev zdravstvene nege. Sistematiziranih
delovnihmest niso navedle leustanoveKlinični
centerLjubljana, Splošna bolnišnica Izola in Sp¬
lošna bolnišnica Jesenice, vendar so v prikazu
skupnega števila sistematiziranih delovnih
mest upoštevana števila obstoječe kadrovske
zasedbe.
Zavodi, ki so odgovorili na vprašalnik, so na¬
vedli naslednje število sistematiziranih de¬
lovnihmest izvajalcev zdravstvene nege:
- zdravstveni tehnik 7962
- višje medicinske sestre 3270
- diplomirane medicinske sestre 108
Akt o sistematizaciji ima večina zavodov,
sprejeti so bili po letu 1990, največ po letu 1994,
nekateri zavodi pa navajajo kot leto sprejema
akta čas pred letom 1990.
2. Kadrovski normativi so izračunani v
glavnemna osnovi Zelene knjige, ponekod sov
uporabi izkustveni normativi, ali pa je kombi¬
nacija obojega (zdravstveni domovi in
bolnišnice). Pri izračunu normativov je zane¬
marljiva uporaba Plana zdravstvenega varstva
do 2000 (sprejet 1993). Največ socialnih in
posebnih socialnih zavodovpa navaja dogovor
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in kategorizacijo zdravstvene nege
kot podlago za izračun potrebnih kadrov.
3 . Sistematiziranadelovnamestazadiplomi¬
rane medicinske sestre so le v treh (3) bol¬
nišnicah, petih (5) zdravstvenih domovih, de¬
setih (10) socialnih in posebnih socialnih za¬
vodih, skupno torej v 18 zavodih.
4. Delovna mesta, ki jih zasedajo izvajalci
zdravstvene nege z neustrezno izobrazbo,
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izministrstva za zdravstvo

so prisotna v vseh zdravstvenih in drugih za¬
vodih. Skupno je 541 delovnih mest zasedenih
z neustrezno izobraženim kadrom. V zdrav¬
stvenih domovih je 106 takih delovnih mest
(patronažno in dispanzersko varstvo, specia¬
listične ambulante in zobozdravstvena preven¬
tiva), v bolnišnicah 377 (enote intenzivne
nege in terapije, operacijske sobe,
specialistične ambulante, na oddelkih), v so¬
cialnih in posebnih socialnih zavodih 56
(mesta zdravstvenih tehnikov zasedajo
bolničarji), v zdraviliščihpa sta 2.
5. Iz sistematizacij vseh zavodovje razvidno, da
je od vseh zaposlenih v zdravstveni negi
skupaj 70 % zdravstvenih tehnikov (ZT),
29%višjihmedicinskihsester(VMS) in 1%
diplomiranih medicinskih sester (DMS).
To je razmerje izvajalcev zdravstvene nege, ki je
bilo že nekaj časa prisotno na področju de¬

javnosti zdravstvene nege.
Za posamezne zavode pa so podatki naslednji:
-v bolnišnicah je sistematiziranih 69 % de¬
lovnihmest zdravstvenih tehnikov, 30% višjih
medicinski sester ter 1 % diplomiranih medi¬
cinskih sester;

- v zdravstvenih domovih je sistematiziranih
69 % delovnih mest zdravstvenih tehnikov,
30,51 % višjih medicinskih sester in 0,01 %
diplomiranihmedicinskih sester;
- v socialnihinposebnihsocialnihzavodih
je 84 % delovnih mest zdravstvenih tehnikov,
13 % višjih medicinskih sester in 3 % diplomi¬
ranihmedicinskih sester.
-v zdraviliščih pa je 58,9 % zdravstvenih
tehnikov in 41,1 %višjih medicinskih sester.
6. Ugotavljamo, da jedelovnadoba izvajal¬
cevzdravstvene nege in njihovo število za
posamezna obdobja naslednje:
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1. slovenski endokrinološki konsres

Zbornica zdravstvene nege
Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Endokrinoioška sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov

TRETJE OBVESTILO
in preliminarni program

organizira

1. slovenski endokrinološki kongres medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Slovenije z mednarodno udeležbo

Znanje je varnost v sedanjosti in vizija prihodnosti
Kongres bo 19., 20. in 21. oktobra 2000 v Hotelu Golf na Bledu

1. slovenski endokrinološki kongres medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije bo
potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Slovenije g. Milana Kučana.
Kongres je namenjen vsem strokovnim skupinam v zdravstvu, predvsem pa strokovnim
skupinam v zdravstveni negi, ki želijo razširiti in poglobiti svoje vedenje o zdravljenju,

zdravstveni negi ter zdravstvenovzgojnem delu na področju endokrinologije.

KOTIZACIJA
Kotizacija + DDV za udeležbo na 1. slovenskem endokrinološkem kongresu medicin¬

skih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije znaša:
1. Zgodnja prijava in kotizacija zDDVdo 30. avgusta 2000 = 35.700,00 SIT
2. Pozna prijava in kotizacija z DDVpo 1. septembru2000= 41.650,00 SIT

3. Upokojenci in študenti: 11.900,00 SIT

Kotizacija vključuje stroške organizacije, zbornik predavanj in drugi materiali.

Dokončen vsebinski program za 1. slovenski endokrinološki kongres
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije z mednarodno udeležbo

bo objavljen v septembrski številki UTRIPA

Programski odbor:
Milena Bohnec, vms., prof. soc. ped. - predsednica
Barbara Žargaj, vms., Mateja Tomažin Šporar, vms.,

Elizabeta Stepanovič, sms., Klavdija Čuček-Trifkovič, vms., prof. zdrav, vzg.,
Mira Slak, sms., Alenka Roš, vms.,

Mihela Jurčec, sms., Ivica Zupančič, vms.,
Mojca Mikuš, vms.

Organizacijski odbor:
Barbara Žargaj, vms., - predsednica,

Milena Bohnec, vms., prof. soc. ped.- generalna sekretarka,
Mira Slak, sms., - blagajnik,

Dragica Poženel, vms., MatejaTomažin Šporar, vms.,
Hermina Smrečnik, vms., Elizabeta Stepanovič, sms.,

Klavdija Čuček-Trifkovič, vms., prof. zdrav. vzg.
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1. slovenski endokrinološki kongres

PRIJAVNICA
Prijavljam se na 1. slovenski endokrinološki kongres medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije z mednarod¬
no udeležbo, ki bo 19., 20. in 21. oktobra 2000 v hotelu Golf na Bledu. (Zaradi lažjega dela izpolnjujte s tiskanimi črkami)

UDELEŽENEC/ UDELEŽENKA Ime inpriimek.
Izobrazba.Poklic.
Naslov in občina stalnegabivališča.Telefonšt:.
Izjava-Davčni zavezanec-obkroži: DA/NE Davčnaštevilka:.

Datum. Podpis.

Izpolniti le če udeleženec ni plačnik (plačnik je podjetje ali zavod)
PLAČNIK UDELEŽBE/KOTIZACIJE Nazivpodjetja:.
Točen naslov sedežapodjetja:.Tel/faksšt.:.
Kontaktnaoseba:.Izjava-Davčni zavezanec-obkroži: DA/NE
Davčnaštevilka:. Matičnaštevilka:. Žiroračunšt:.
Kotizacijo bom poravnal: □- na žiro račun ZDMSZTS št. 50101 -678-48641, sklic na številko 0012018 s pripisom za
Endokrinološko sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov □ na dan kongresa z gotovino - čekom

Datumprijave. Podpis. Žigustanove.

Prijavnico z vsemi točnimi podatki pošljite na naslov: Klinični center, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in pre¬
snovne bolezni, Ambulanta za diabetike. Za Endokrinološko sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Sloveni¬
je. Mateja Tomažin-Šporar, Zaloška c.7,1000 Ljubljana. Prijavnico lahko pošljete po faksu: 061 -134-31 -68
Ob registraciji potrebujemo: člansko izkaznico, potrdilo o vplačani kotizaciji ali fotokopijo potrjene prijavnice delodajalca,
ki bo kotizacijo poravnal. Kontaktni osebi za vsa dodatna vprašanja sta Mateja Tomažin-Šporar in Milena Bohnec na di¬
rektni tel/faks: 061 -134-31 -68. Kongres bo potekal v hotelu Golf na Bledu. Rezervacija: Prenočišča s polnim penzionom
smo rezervirali v hotelih Golf in Park na Bledu, sami pa potrdite rezervacijo pod šifro: “Endokrinološka sekcija -1. sloven¬
ski endokrinološki kongres 2000” na tel: 064-575-1023, faks: 064-574-1588-e-mail.fedjap@gp-hoteli-bled.si, ali pošljite
pisno potrditev rezervacije hotelske namestitve.

REZERVACIJA ZA HOTELSKO NAMESTITEV
V času 1. slovenskega endokrinološkega kongresa medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije z mednarod¬
no udeležbo, 18., 19. in 20 oktober 2000, ki bo potekal v Hotelu Golf na Bledu
Podjetje,zavod.
Naslov:.
Ime inpriimek:.
Tel/faks:.
Datumprihoda. Datumodhoda. Št. kreditnekartice:.
Cene so za polni penzion na dan, na osebo. Obkrožite.
Hotel Enoposteljna soba (1/1) Dvoposteljna soba (V2 )
Golf □ 16.200,00SIT □ 12.200,00SIT
Apartmaji Golf □ 13.800,00SIT □ 10.100,00SIT

V. dne.2000 Podpis.
Prijavnico pošljite na naslov: G&P HOTELI BLED, - prodajna služba, Cesta svobode 15,4260 Bled.

Registracija udeležencev bo potekala v preddverju hotela Golf:
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1. slovenski endokrinološki kon&res

1. slovenski endokrinološki kongres medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Slovenije z mednarodno udeležbo

'i

Znanje je varnost v sedanjosti in vizija bodočnosti
Preliminarni program bomo dopolnili še z aktivnimi nastopi medicinskih sester iz Slovenije

Četrtek: 19. oktober 2000 Petek: 20. oktober 2000

Registracija udeležencev in ogled razstave
MODERATOR -Alenka Roš Endokrinologija
Svečana otvoritev kongresa - kulturni program - poz¬
dravi gostov
Prof. dr. Andreja Kocijančič, dr. med. - Osteoporoza
Angelca Zver, sms. - Vloga medicinske sestre pri bolnikih z
osteoporozo
Prof. dr. Janez Preželj, dr. med. - Feokromocitom
Anica Tomažič, vms. - Zdravstvena nega bolnika s feokro-
mocitomom
Urška Gantar-Rott, dr. med. - Primarni hiperparatiroidizem
Spomenka Mijatovič, sms. - Zdravstvena nega bolnika s pri¬
marnim hiperparatiroidizmom
Mag. Marija Pfeifer, dr. med. - Nadomestno zdravljenje z
rastnim hormonom pri odraslih
Alenka Roš, vms. - Vloga medicinske sestre pri bolnikih
zdravljenih z rastnim hormonom

1. ODMOR, 30minut

MODERATOR - Ivica Zupančič
Ivica Zupančič, vms., doc. dr. Tadej Batelino, dr. med. - Od
novih oblik rastnega hormona do sekretagogov
As. mag. Nina Bratanič, dr. med., Bernarda Sitar, sms.,
doc. dr. Tadej Batelino, dr. med. - Zdravljenje in zdravstve¬
na nega »Osteogenesis imperfecta« in drugih oblikosteopenij
z bifosfonati pri otrocih in mladostnikih
Marija Dolinar, vms., Zvonka Žnidar, sms., Ivica
Zupančič, vms., Zdravstvena vzgoja in zdravstvena nega
dojenčka z glikogenozo
As. mag. Mojca Tanšek, dr. med. - Kvantitativna analiza
aminokislin in organskih kislin pri otrocih in mladostnikih s
prirojenimi boleznimi presnove

2. ODMOR, 30minut

MODERATORMira Slak
Marjeta Tomažič, dr. med. - Reproduktivna sposobnost bol¬
nika s sladkorno boleznijo
Mag. Alenka Sketelj, dr. med. - Preprečevanje in odkrivanje
malformacij pri otrocih mater s sladkorno boleznijo
Silva Štefančič, med. sestra babica - Vodenje poroda in vlo¬
ga medicinske sestre babice pri bolnici z gestacijskim dia¬
betesom

MODERATOR - Elizabeta Stepanovič Diabetična
retinopatija
Prof. dr. Gorazd Kolar, dr. med.- Spremembe na očeh pri
sladkorni bolezni
Elizabeta Stepanovič, sms. - Slikanje očesnega ozadja - fo¬
to fundi
Prim. mag. Aleksandra Kraut, dr. med., - Diagnostika dia¬
betične retinopatije; ultrazvok, fluorescenčna angiografija
Ljuba Taljat, vms., - Priprava bolnika na fluorescentno an-
giografijo
Mag. Davorin Sevšek, dr. med., - Zdravljenje diabetične
retinopatije-laserski poseg
Milena Suhadolnik, vms., - Priprava bolnika na laserski
poseg

3. ODMOR, 30minut

MODERATOR - Mateja Tomažin-Šporar Preprečevanje
sodobnih socialnih bolezni
Prof. dr. Dražigost Pokorn, dr. med. - Zdrava prehrana in
njen vpliv na preprečevanje sodobnih socialnih bolezni
Doc. dr. TadejBatelino, dr. med.-Modeminačiniprehranje¬
vanja
Mateja Tomažin-Šporar, vms. - Katerim bolnikom odmeri¬
mo in na kakšen način bolniku predstavimo merjeno prehrano
Fiona Martch, dietetik - Vloga in pomen dietetika pri oskrbi
ljudi s sladkorno boleznijo
(predstavitev zdravstvenovzgojnega dela na področju
prehrane v Angliji)
Prof. dr. Ciril Kržišnik, dr. med. - Preventiva sladkorne
bolezni tipal.

ODMOR-OGLED POSTERJEV

MODERATORJA - Klavdija Čuček-Trifkovič
Zdravstvenovzgojno delo
-Mojca Mikuš

Milena Bohnec, vms., prof. soc. ped. - Novostipri vbrizga¬
vanju insulina
Klavdija Čuček Trifkovič, vms., prof. zdrav. vzg. - Pomen
samokontrole pri zdravljenju sladkorne bolezni-smernice
Slavica Vujičič, sms. - Vloga medicinske sestre v metabolni
enoti
Melita Hočevar, vms., dipl. teolog. - Predstavitev in pomen
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zdravstvenovzgojnega dela na diabetološkem oddelku
Ivica Zupančič, vms. - Pomen vzgoje in vodenja sladkorne
bolezni po telefonu
Dr. Alenka Kobolt, dipl. psih. - Motivacija in odnos
zdravstvenega vzgojitelja do bolnika
Dr. Dušan Žagar, dr. med., spec. psih. - Psihične obre¬
menitve zdravstvenih delavcev
Ane-Marie Felton - Predstavitev evropskega združenja
FEND (Federation of European Nurses in Diabetes), pred¬
stavitev programa vzgoje edukatorjev pri oskrbi ljudi s sladko¬
rno boleznijo v Angliji, Švedski in Španiji

4. ODMOR, 30minut

MODERATOR- BarbaraŽargajDiabetična nefropatija
Prim. Miha Koselj, dr. med. - Diabetična nefropatija
Barbara Žargaj, vms. - Zdravstvena nega bolnika z dia¬
betično nefropatijo
Prim. Mira Koselj, dr. med.-Končnaodpoved ledvic pri slad¬
kornem bolniku
Mirjana Čalič, vms. - Transplantacija ledvice pri sladkornem
bolniku

organiziran in voden zabavni program z glasbeno
skupino

Sobota, 21. oktober 2000

MODERATOR - Mira Slak Diabetično stopalo
Mag. Vilma Urbančič- Rovan, dr. med. - Delovanje, vloga in
dosežki odbora za
diabetično stopalo - smernice
Mira Slak, sms. - Predstavitevmedicinskega tima, ki se uk¬
varja zzdravljenjem
diabetičnega stopala
Asist. dr. Matija Kozak, dr. med. -Motnje atrerijskega krvne¬
ga obtoka v udih
bolnikov s sladkorno boleznijo, diagnostika in zdravljenje
Marjanca Čuk, vms. -Medicinska sestra in bolnik z motnjami
v arterijski
periferni cirkulaciji
Prof. dr. Slavko Rakovec, dr. med., višji svetnik - Kirurška
oskrba diabetične noge
Jerca Zrimšek, vms. - Priprava bolnika s sladkorno boleznijo

na ambulantni operativni poseg In vloga medicinske sestre
Lidija Perko, sms. - Priprava hospitaliziranega bolnika s
sladkorno boleznijo na večji operativni poseg in vloga medi¬
cinske sestre

5. ODMOR, 30minut

MODERATORJA -Milena Bobneč
- Melita Hočevar

Prim. Franc Mrevlje, dr. med. - Moderni pogledi na zdravl¬
jenje sladkorne bolezni tipa 2 z oralnimi antidiabetiki
Prim. Miha Koselj, dr. med. - Predstavitev novega zdravila;
repaglinid
Prim. mag. Matjaž Vrtovec, dr. med. - Novosti vzdravljenjuz
insulinom
Barbara Semlitsch, R.N. - Predstavitev zdravstvenovzgo¬
jnega delapri oskrbi ljudis sladkorno boleznijo vAvstriji
Eva Baumer, R.N. - Edukacija edukatorjev-predstavitev
podiplomskega programa za pridobitev naziva edukator na
področju dela ljudi s sladkorno boleznijo vAvstriji
Metka Rašl, vms. - Kako sem začela z edukacijo-
zdravstvenovzgojnim delom bolnikov s sladkorno boleznijo
Milena Bohnec - Podiplomsko izobraževanje medicinskih
sester na področju oskrbe ljudi s sladkorno boleznijo v
Sloveniji-smernice
OKROGLAMZA- pogovor s strokovnjaki - podiplomsko izo¬
braževanje - edukacija edukatorjev
Prim. Franc Mrevlje, dr. med. - Kontrola kakovosti
zdravstvenega varstva ljudi s sladkorno boleznijo
Špela Lavsegar- Vlogazdravstvenegaadministratorjavam-
bulanti

6. ODMOR, 30minut

Prim. Miha Koselj, dr. med. - Socialno medicinski problemi
sladkornih bolnikov
Doc. dr. Ciril Oblak, dr. med. - Erektilne motnje; novi ter¬
apevtski pristopi
Doc. dr. Maja Ravnik-Oblak, dr. med. - Psihosocialni vidiki
sladkorne bolezni
Melita Lesar, vms., dipl.org.dela. - Predstavitev
izobraževalne zgoščenke »Z zabavo do znanja o sladkorni
bolezni«

Vsa predavanja v angleščini bodo simultano prevajana.
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Original Bayer

Bayer Pharma d.o.o.

Rupurut učinkovito lajša vsakodnevne želodčne tegobe.
Hitro in varno ublaži bolečine in tiščanje v želodcu, odpravlja
zgago, spahovanje ter druge želodčne težave, ki jih povzročajo
čezmerno uživanje hrane, alkohola ali kave, nekatera zdravila,
kajenje ali stresno življenje. Rupurut varuje in zdravi želodec
z zaviranjem agresivnih in spodbujanjem varovalnih dejavnikov.
Tablete so prijetnega okusa in se v ustih hitro raztopijo.

Rupuruf Lahkotno hitra
odrešitev
želodčnih težav.

PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO. O TVEGANJU IN STRANSKIH
UČINKIH SE POSVETUJETE Z ZDRAVNIKOM ALI FARMACEVTOM.



iz ministrstva za zdravstvo

7. Gibanje zaposlovanjav petletnem obdobju gre skupno v vseh zavodih v korist prenehanja
delovnega razmerja v primerjavi z novimi zaposlitvami. Ta trend se za vse profile kaže
predvsem v zdravstvenih domovih. Medtem pa kažejo podatki v bolnišnicah ter socialnih
in posebnih socialnih zavodih na rahel porast novih zaposlitev.
Skupno število novih zaposlitev je 2140ZT, 786VMS in 68 DMS.
Delovno razmerje pa je prenehalo 2202 ZT, 873 VMS in 2 DMS.
Podatki za posamezne zavode so naslednji:

- Bolnišnice
nove zaposlitve 1603 ZT
prenehanje del. raz. 1424 ZT

- Zdravstveni domovi
nove zaposlitve 322 ZT
prenehanje del. raz. 678 ZT

- Socialni in posebni socialni zavodi
nove zaposlitve 207 ZT
prenehanje del. raz. 91 ZT

- Zdravilišča
nove zaposlitve 8 ZT
prenehanje del. raz. 9 ZT

8. Planiranja pripravnikov v polovici za¬
vodov ni. Pripravnike sicer sprejemajo, s sred¬
njo strokovno izobrazbo v glavnem za določen
čas in kot volonterje. Pripravnike VMS in DMS
zaposlujejo manj, predvsem za nedoločen čas,
nekaj zavodov je sprejelo tudi volonterje.
Zdravilišča niso sprejemala pripravnikov.
Skupno število sprejetih pripravnikov v petlet¬
nem obdobju vvseh zavodih je bilo po profilih:
ZT 1789, od tega 6l6 volonterjev; VMS 445, od
tega 38 volonterjev ter 92 DMS.

9.Opazen je trend naraščanja števila dežurnih
mest v vseh zavodih. V bolnišnicah so to pred¬
vsem dežurna mesta VMS, v zadnjih dveh letih
se pojavlja oblika pripravljenost na posamez¬

nih področjih. V zdravstvenih domovih se
povečuje število dežurnih mest za zdravstvene
tehnike (nujna medicinska pomoč). Posebna
značilnost zdravstvenih domov pa je, da so v
dežurstva izmenoma razporejeni zdravstveni
tehniki in VMS. V socialnih in posebnih social¬
nih zavodih pa, razen v treh, navajajo obliko
dela v turnusu.
Podatki, zbrani z anketnim vprašalnikom, del¬
no osvetljuje dogajanja v dejavnosti zdrav¬
stvene nege v zdravstvenih, socialnih in poseb¬
nih socialnih zavodih ter zdraviliščih. Verjetno
pa so dovolj reprezentativni, da lahko pred¬
stavljajo osnovo za razpravo znotraj stroke in za
oblikovanje nekaterih njenih nadaljnjih ak¬
tivnosti.
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Sporočilo za javnost

Medicinske sestre igrajo ključno
vlogo pri vzdrževanju varne
zaloge krvi
Ženeva, Švica, 7. april 2000.Na Svetovni dan
zdravja Mednarodna organizacija medicinskih
sester (ICN) usmerja pozornost na pomen
varne krvi in njenega pozitivnega učinka na
zdravje. ICNpravtako poudarjabistvenovlogo,
ki jo imajo medicinske sestre pri vzdrževanju
varne zaloge krvi.
“Razpoložljivost zdravekrvi invarnost te zaloge
morata biti zagotovljeni vsem”, je rekla
predsednica ICN Kirsten Stallknecht. “Medi¬
cinske sestre imajo ključno vlogo pri zagotav¬
ljanju varnosti krvi. S pazljivostjo pri uporabi
tehnik varnih injekcij lahko medicinske sestre
minimalizirajo prenašanje patogenih mikroor¬
ganizmov, ki se prenašajo s krvjo preko injek¬
cij.”
Medicinske sestre so tudi v strateškem
položaju, da pomagajo ljudem varovati svoje,
zdravje in skrbeti za svojo kri. Medicinske sestre
promovirajo dobro prehranjevanje, ustrezno
higieno in zgodnje zdravljenje bolezni, zago¬
tavljajo svetovanje o zdravih življenjskih slogih,
pomagajo v boju proti uporabi drog in pro¬
movirajo krvodajalske programe - kar je vse
pomembno za vzdrževanje kakovosti krvi
posameznika in kakovosti globalne zaloge
krvi.
Kri predstavlja življenjsko silo v vseh človeških
bitjih, zagotavlja obrambo proti boleznim, po¬
maga pri prenašanju kisika in drugih hranilnih
snovi po vsem telesu ter izločanju odpadnih
snovi. Transfuzija zdrave krvi lahko reši življen¬
je in ozdravi bolezni. Na primer - vsako leto bi se
lahko z ustrezno transfuzijsko terapijo izognili
150.000 smrtnim primerom v zvezi z nosečnos¬
tjo.
ICN je zveza 122 državnih organizacij medicin¬

skih sester, ki predstavlja na milijone medicin¬
skih sester povsemsvetu. Vodijo gamedicinske
sestre v korist medicinskih sester, ICN je med¬
narodni glas zdravstvene nege in skrbi za
kakovostno nego za vse ter trdne globalne
zdravstvene politike.
Za dodatne informacije se obrnite na Lin¬
do Carrier-Walker - Tel: + 41 22 9080100;
faks: + 41 22 908-0101; e-mail: carrwalk
@unige.ch; spletna stranwww.icn.ch

Sporočilo za javnost

Poziv medicinskih sester,
farmacevtov in zdravnikov, da se
imenuje posebnega svetovalca, ki
bo spremljal zaščito in
neodvisnost zdravstvenih
strokovnjakov
Ženeva, Švica, 10. april 2000. V skupni izjavi
šestinpetdesete seje Visokega komisariata
Združenih narodov za človekove pravice so
Mednarodno organizacijo medicinskih sester
(ICN), Mednarodna farmacevtska federacija
(FIP) in Svetovna zdravstvena zveza (WMA)
pozvale k imenovanju posebnega svetovalca,
ki bo spremljal in zagotavljal neodvisnost in in¬
tegriteto zdravstvenih strokovnjakov pri zago¬
tavljanjuvarstva za vse ljudi. Letos so ICN, FIP in
WMA že tretje leto zapored poslale ta skupni
predlog.
“Kot zdravstveni strokovnjaki menimo, da se
zdravja in človekovih pravic ne da ločiti, ker
zdravje ni dostopno tistim ljudem, katerih
temeljne pravice se kršijo”, je pojasnila dr. Tesfa
Ghebrehiwet, svetovalka za zdravstveno nego
in zdravstveno politiko pri Mednarodnem sve¬
tu medicinskih sester. “Vendar so zdravstveni
strokovnjaki pogosto tarče represalij, ker zago¬
tavljajo zdravljenje in svetovanje tistim, katerih
človekove pravice se kršijo. Zaradi tega poziva¬
mo k imenovanju posebnega svetovalca
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Združenih narodov, ki bo skrbel za zaščito in
neodvisnost zdravstvenih strokovnjakov pri
zagotavljanju varstva za vse ljudi.”
“Zdravstveni strokovnjaki imajo etičnodolžnost,
da služijo človeštvu v mirnem času, v času
spopadov in nesreč, da skrbijo za žrtve mučenja
terbolnike in umirajoče ljudi, negledena njihovo
politično pripadnost”, pravi izvršni direktor Sve¬
tovne zdravstvene zveze dr. Delon Human.
“Poklicna dolžnost izvajalcev zdravstvenega
varstva ni združljiva s tem, da bi jim vlade
določale, koga smejo zdraviti in koga ne;
diskriminacija na temelju barve kože, spola,
verovanja, religije, dmžbenega statusa ali poli¬
tične pripadnosti je v nasprotju z našimi etičnimi
kodeksi. Odrekanje zdravstvenega varstva ko¬
murkoli na teh temeljih bi bilo groba kršitev po¬
klicnega vedenja in predmet strogih ukrepov,
vključno z odvzemom licence.”
“Nesprejemljivo je, da se zdravstvenim strokov¬
njakom pogosto preprečuje zagotavljanje
zdravstvene nege, da se jih muči, zapira, pre¬
ganja ali ubija, ko opravljajo svojo dolžnost”, je

dejal Ton Hoek, izvršni direktor Mednarodne
farmacevtske federacije. “V trenutku, ko govo¬
rimo, se v mnogih državah nadleguje, zapira in
muči strokovnjake, ker so nudili oskrbo pacien¬
tom”.
Ta skupni predlog za imenovanje posebnega
svetovalca Združenih narodov za neodvisnost
in integriteto zdravstvenih strokovnjakov ima
tudi polno podporo Mednarodne federacije
zdravstvenih organizacij in organizacij za
človekove pravice.
ICN je zveza 122 državnih organizacij medicin¬
skih sester, ki predstavlja na milijone medicin¬
skih sesterpovsem svetu. Vodijo gamedicinske
sestre v korist medicinskih sester, ICN je med¬
narodni glas zdravstvene nege in skrbi za
kakovostno nego za vse ter trdne globalne
zdravstvene politike.
Za dodatne informacije se obrnite na Lin¬
do Carrier-Walker - Tel: + 41 22 9080100;
faks: + 41 22 908-0101; e-mail: carrwalk
@unige.ch; spletna stranwww.icn.ch

HOTEL PAKA
Rudarska 1,3320Velenje, Slovenija, Tel: 063 898 000,Fax: 063 8980 810

Pripravljate seminar, konferenco... ?
Novposlovno-konferenčni

HOTELPAKAje kot nalašč za to!

- 6 konferenčnih dvoran z vso tehnično opremo, od 20 do 250 oseb
- nočitve, gostinska ponudba in dodatni programi

Vse informacije na telefon: 063 898 00 in 063 898 0714, Stanko Brunšek
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POZIV K AKTIVNEMU SODELOVANJU NA

22. kongresu ICN -a, 10.-15.6.2001, Kopenhagen
SPLETNA STRAN: www.icn.ch/Congress2001

• Zadnji rok za predložitev povzetkov je 1. junij 2000.
• Kandidati bodo obveščeni o sprejetju do 30. novembra 2000.
• Pred dokončno potrditvijo semorajo predavateljice registrirati, najkasneje do 1. marca 2001.

Izbrani povzetki se bodo nanašali na::
Poklicno prakso
• Reguliranje
• Socialno ekonomsko dobrobitmedicinskih sester
• Organizacij vdelovanju

Lotevati se morajo naslednjih področij:
• Klinične prakse
• Izobraževanja
• Raziskovanja
• Upravljanja in politik

Posebna pozornost bo namenjena povzetkom, ki prikazujejo, kako medicinske sestre in
zdravstvena nega prispevajo k izboljševanju in razvijanju odličnosti v zdravstvenem varstvu, ter
vsebujejo eno ali več od naslednjih potez:
• Inovacije in novi vidiki v zdravstveni negi in zdravstvenemvarstvu.
• Uporaba telekomunikacij in informacijske tehnologije v praksi, izobraževanju, vodenju in pri
raziskovanju.
• Pobude, ki utrjujejo poklicno identiteto.
• Zaposlovanje medicinskih sester in skrb, da v poklicu tudi ostanejo: delo, varnost in zadeve v
zvezi z delovnimmestom.
• Kreativni načini načrtovanja, razvijanja in vzdrževanja kompetenc delovne sile v zdravstvu.
• Zadevev zvezi z dostopomdo zdravstvenega varstva in še posebej do storitev zdravstvene nege.
• Aktivnosti pri promociji ciljev zdravstvene nege in zdravstva.
• Primeri strateških partnerstev.
• Etični izzivi in izzivi v zvezi s človekovimi pravicami ter konkretni primeri lotevanja.
• Učinkovito vodenje v zdravstveni negi in zdravstvu.
• Uspehi pri zmanjševanju stroškov zagotavljanja nege in izboljšanju kakovosti zdravstvenega
varstva.
• Uporaba medijev in trženja za promocijo ciljev zdravstvene nege in zdravstva.
• Praksa in izobraževanje, ki sta zasnovana na dognanjih, vključno s primeri najboljše prakse.

Pri izbiri se bo upoštevalo naslednje dejavnike.
• Zanimanje mednarodne publike.
• Relevantnost glede na temo Kongresa.
• Znanstvena in/ali poklicna zasluga.
• Prispevek k znanju in praksi, politikam ali programom zdravstvene nege in/ali zdravstva.
• Jasnost povzetka.
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Smernice za predložitev
• Prosimo, da se zavedate, da bo vaš povzetek ponatisnjen v točno takšni obliki, kot ste ga pred¬
ložili. Zato se morate držati naslednjih navodil:
• Povzetek natipkajte s črno barvo v okvir in ga predložite pod eno od treh kategorij: hkratna seja,
simpozij ali plakat.
• Prosimo, da upoštevate to, da mora povzetek ustrezati kriterijem izbrane kategorije.
• Povzetki morajo biti napisani v enem od treh jezikov ICN: angleščini, francoščini ali španščini.
• Pregledali bomo samo tiste profile predavateljic in predložene povzetke, ki so popolnoma
dokončani.

• Oseba, ki preko svoje organizacije ni včlanjena v ICN, lahko predloži povzetek le kot
soavtor/predavatelj skupaj z osebo, ki je preko svoje organizacije včlanjena v ICN.

Prosimo, da označite, za katero kategorijo prijavljate svoj povzetek:
• Konferenca
• Plakat - poster
• Simpozij

Prosimo, da označite, za katero od spodaj naštetih področij hočete, da se pregleda vaš povzetek:
• Klinična praksa
• Raziskovanje
• Izobraževanje
• Socialno-ekonomska dobrobit medicinskih sester
• Reguliranje
• Organizacije v delovanju
• Upravljanje in politike

Oblika povzetka
Prosimo, da povzetek natipkate s črno barvo v
okvir. Zaradi omejenega prostora ne navajajte
referenc. Velikost črk mora biti vsaj deset.

Natančnejše informacije in osnutekformular¬
jevprejmete naZbornici-Zvezi.

Prosimo, da popolen dokument inprofil preda¬
vateljice v dveh kopijah pošljete na naslov:
ICN Congress 2001
c/oDIS Congress Service
CopenhagenA/S,
Herlev Ringvej 2C
DK-2730 Herlev
Copenhagen, Danska
Tlf.: +454492 4492

Povzetkov, ki bodo prišli po faksu ali elek¬
tronski pošti, ne bomo sprejeli.
Zadnji rok za vročitev povzetkov:
Na pošto morajo biti oddani (datum na žigu)
vsaj do 1. junija 2000.
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kolaborativni center SZOza ttrimamozdravstveno ne&o

POROČILO 0 DELU KOLABORATIVNEGACENTRA
SVETOVNEZDRAVSTVENEORGANIZACIJEZA |(»P|
PRIMARNOZDRAVSTVENO NEGOZALETO1999
BojanaFilej

Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za primarno
zdravstveno nego je tudi v trinajstem letu svojega delovanja prenašal
usmeritve Svetovne zdravstvene organizacije v Slovenijo in v druge države
centralne in vzhodne Evrope ter tako sodeloval pri krepitvi zdravstvene nege.

Naloge, ki jih je center opravil za
potrebe SZO
Za potrebe Svetovne zdravstvene organizacije
smo izvedli nekaj učnih delavnic, predvsem v
drugih državah:
- Lemon učno delavnico vVilnusu, Litva, na ka¬
teri so seudeleženci seznanili z demokratičnimi
didaktičnimimetodami dela vmalih skupinah.
- učno delavnico v Rigi, Latvija o zakonodaji v
zdravstveni negi ter o izobraževalnem progra¬
mu za družinsko medicinsko sestro, ki ga je
pripravila WHO/EURO/NUR. Udeleženke pa
so bile tudi seznanjene z zdravstveno strategijo
Zdravje 21 in z nalogami medicinskih sester pri
realizaciji 21 ciljev.
- učno delavnico v Skopju o družinski medicin¬
ski sestri in o možnostih izobraževanja za nave¬
deni profil. Nacionalnemu združenju medicin¬
skih sester smo pomagali tudi pri pripravi
državnega programa razvoja zdravstvene nege
ter pri pripravah na 2. evropsko konferenco o
zdravstveni negi.
- učno delavnico, na kateri smo izobraževali
medicinske sestre, kako organizirati patro¬
nažne službe v Kazakstanu, Uzbekistanu in
Tadžikistanu.
Udeležila sem se delovnega sestanka WHO/
EURO/NUR v Kopenhagnu, kjer smo obliko¬
vali predlog deklaracije za 2. evropsko konfe¬
renco o zdravstveni negi, ki bo junija leta 2000 v
Munchnu ter oblikovali osnutek programa
konference.

Naloge, ki jih je center opravil za
potrebe Slovenije
V sodelovanju z Zbornico zdravstvene nege
Slovenije smo pripravili referat za svetovni kon¬

gres medicinske informatike (MIE), ki je
potekal avgusta v Ljubljani. V referatu smo
predstavili sedanje stanje na področju informa¬
cijskega sistema za zdravstveno nego vSloveni¬
ji ter osnovna izhodišča za razvoj informaci¬
jskega sistema zdravstvene nege v Sloveniji.
Po treh letih sodelovanja v strokovni skupini
Zbornice zdravstvene nege Slovenije, ki je
pripravljala terminološki slovar, je delo za¬
ključeno . Mali leksikon terminoloških izrazovv
zdravstveni negi omogoča široki strokovni
javnosti lažjo in jasno medsebojno razumevan¬
je in sporazumevanje s strokovnjaki drugih
strokovnih področij.
Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester
smo na simpoziju Zbornice zdravstvene nege
Slovenije pripravili referat z naslovom Izzivi
zdravstveni negi danes za jutri ter se pri tem opi¬
rali na usmeritve Svetovne zdravstvene organi¬
zacije in na trende prihodnjega razvoja zdravst¬
va in zdravstvene nege v evropski regiji. Na
kongresu zdravstvene nege pa je bil predstavl¬
jen pregled razvoja zdravstvene nege v evrops¬
ki regiji na podlagi demografskih trendov od
Dunajske konference pa do zdaj.
Za potrebe Visoke zdravstvene šole Maribor
smo se vključili v pripravo izobraževalnega
programa specializacije iz gerontološke
zdravstvene nege.
Skupaj s svetovalko za področje zdravstvene
nege na Ministrstvu za zdravstvo ter s predsed¬
nico Zbornice zdravstvene nege sem se
udeležila pripravljalnega sestanka v Helsinkih
za 2. evropsko ministrsko konferenco o
zdravstveni negi. Na tem sestanku so bila po¬
dana navodila o aktivnostih, ki jih morajo
posamezne države v pripravah na to konferen-
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kolaborativni center SZOza primarnozdravstveno neso

co opraviti. Konference se bodo udeležile
državne delegacije na čelu z ministrom za
zdravstvo. Na ravni države smo zato ustanovili
koordinacijsko skupino in pripravili plan ak¬
tivnosti.
Na konferenci evropskega združenja medicin¬
skih sester direktoric zdravstvene nege (ENDA
- European nurse directors association), ki je
potekala v Lepzigu, Nemčija, od 12.-16. okto¬
bra, sembila povabljena, da vokroglimizi pred¬
stavim prispevek z naslovom “WHO pro-
grammes in Slovenia and nursing”.

Mednarodno sodelovanje
Za Mednarodni rdeči križ Bosne in Herce¬
govine smo v Maribom izvedli Lemon učno
delavnico za 15 medicinskih sester. Zanje smo
organizirali tudi ogled zdravstvenih institucij z
namenom, da bi se seznanile zdravstveno nego
pri nas in z nalogami medicinskih sester.
Na željoMednarodnega rdečega križa Bosne in
Hercegovine sva s strokovno sodelavko centra
opravili v Sarajevu zaključno ovrednotenje
Lemon projekta, ki ga je v celoti financiral Med¬
narodni rdeči križ in tako pomagal medicin¬
skim sestram pri pridobivanju strokovne litera¬
ture za potrebe zdravstvene nege.
V mesecu marcu sta center obiskali dve medi¬
cinski sestri - specialistki gerontološke
zdravstvene nege iz Hamilton University iz
Kanade. Predstavili smo jim delovanje centra,
stanje zdravstvene nege v Sloveniji ter sistem
izobraževanja za zdravstveno nego.

Raziskovalna dejavnost
Kot pridruženi partnerji Danskega inštituta za
raziskovanje v zdravstvu in v zdravstveni negi
sodelujemo v projektu TelenurselD. Kot eno
izmed nalog v tem projektu smo izvedli 3.
evropsko konferenco v Mariboru, na kateri je
sodelovalo okoli 50 udeležencev iz 16 držav.
Vključeni smo tudi v prevajanje verzije beta
mednarodne klasifikacije prakse zdravstvene
nege (ICNP), ki bo služila kot osnova za enotno
terminologijo v računalniško podprtem pro¬
gramu za zdravstveno nego. Center je tudi
zadolžen, da verzijo beta izda v obliki priročni¬
ka za potrebe projekta.
Zaključili smo sodelovanje v projektu NICE Vi¬

soke zdravstvene šole Maribor. Kot rezultat
navedenga projekta je bil izdan eden izmed šes¬
tih priročnikov z naslovom Informacijski siste¬
mi v zdravstveni negi, za katerega smo pripra¬
vili dve poglavji ter opravili strokovno recenzi¬
jo.
Strokovna sodelavka centra je prevzela voden¬
je projektne skupine projekta Količina in
kakovost v zdravstveni negi, ki poteka v
Zdravstvenem domuMaribor. Projekt financira
zunanje ministrstvo Nizozemske, vodita pa ga
predstavnik Katoliške univerze iz Nijmeghna
prof. dr. OscarR. deMiranda in iz Slovenije Maj¬
da Zorec, prof. zdrav, vzgoje. V koordinacijo
projekta sevključuje tudiMinistrstvo za zdravst¬
vo Republike Slovenije in Zbornica
zdravstvene nege Slovenije.

Financiranje
Financiranje poteka iz različnih virov:
Zdravstveni dom (ki zagotavlja večino sredstev
za nemoteno delovanje centra); Ministrstvo za
zdravstvo; Svetovna zdravstvena organizacija;
sredstva projekta TelenurselD; sredstva iz pro¬
daje strokovne literature.

Mreža sodelovalnih institucij
Mreža sodelovalnih institucij ostaja še naprej
enaka. Vanjo so vključeni: Klinični center Ljub¬
ljana, Psihiatrična klinika Ljubljana, Splošna
bolnišnica Maribor in Murska Sobota, Dom up¬
okojencev Maribor, Zdravstveni dom Maribor,
Visoka zdravstvena šola Maribor in Visoka šola
za zdravstvo Ljubljana. Tesno pa je sodelovanje
tudi z Zbornico zdravstvene nege Slovenije -
Zveze društev medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Slovenije ter z Razširje¬
nim strokovnim kolegijem za zdravstveno
nego.
Naloge, ki so bile opravljene, so obširne in jih
Kolaborativni center sam ne bi mogel opraviti.
Medicinske sestre iz navedenih institucij volon¬
tersko sodelujejo pri uresničevanju nalog in in¬
stitucije jim krijejo stroške, ki nastajajo v zvezi s
posamezno nalogo. Zato se jim iskreno ZA¬
HVALJUJEM za sodelovanje in za razumevanje
pomena strategije in usmeritev SZO, ki so v
podporo razvoju slovenske zdravstvene nege.
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iz društev

DMSZT Ljubljana
Vas prijazno vabi soncu in poletju naproti!
V sredo, 7.6.2000 se bomo na Starem gradu nad
Kamnikom pogovarjale o nas samih:

ŽENSKE! OSTANIMO ZDRAVE! KAJ,
KDAJ,KAKO?
V Kamnik se bomo peljali z VLAKOM (zbor udeležencev
ob 8. uri pod uro na ljubljanski železniški postaji -
razdelitev brezplačnih kart), odhod vlaka bo ob 8.15.
Ob 9. uri bo zbor na železniški postaji Kamnik-mesto.
Dan bomo pričeli z dobrodošlico in kratkim ogledom Kam¬
nika z Malega gradu.
Ob 10.30 se bomo peš povzpeli na Stari grad (lepa izlet¬
niška točka).

STROKOVNI DEL:
11 .30 - 12.30
prot. dr. Helena Meden - Vrtovec, dr. med.:
BITI ŽENSKA - KAKOVOST ŽIVLJENJA
Mojca Verbec, zt: OSTANIMO ZDRAVE V RAZLIČNIH
ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH
12 .30 - 14.30

KOSILO, MODNA REVIJA - POLETJE PRIHAJA
(možnost nakupa spodnjega perila in kopalk)
ŽIVA GLASBA
14 .30 - 16.00
Tatjana Kumar, vms: PRSI, MOJ OKRAS IN MOJA SKRB
Suzana Dvoršak, vms: KAKO PO TEM....
Lucija Matič, dipl. med. ses.:
BOLEČINA - KAKO JO PREMAGATI?
16.00 razdelitev potrdil o udeležbi
Od 16.00 dalje glasba, druženje, domača malica
ODHOD S STAREGAGRADU - po želji

Priporočamo: mnogo dobre volje, pohodniško obutev.
Rezervirajte si ves dan za druženje v Kamniku.
Srečanje bo ob vsakem vremenu. Strokovno
izobraževanje je vpisano v register strokovnih
izobraževanj, ki se šteje za napredovanje. Prispevek
člana je 2.000 SIT.
Prijave sprejemamo po e-pošti: info@drustvo-med-ses-
ter-ij.si ali: Kiprijanovič Irma: 041754 695.

Podpredsednica DMSZTLjubljana:
Irena Keršič Ramšak, s.r.

Predsednica DMSZTLjubljana:
Darinka Klemenc, s.r.
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iz društev

DMSZT Celje
VABI NA STROKOVNI SEMINAR

lil. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
ki bo v četrtek, 01.06.2000 v sejni sobi Celjanke, na
Celjskem sejmu, Dečkova 1, Celje, s pričetkom ob 9. uri.
Program:
09.00 -09.30 Osteoporoza kot problem starostnika

doc. dr. Radko Komadina, dr. med.
09.30-09.45 Denzitometrija

MatejaTurk, zt
09.45-10.00 Telesna aktivnost

Natalija Kroflič, vfth
Razprava
Odmor

10.30 -10.50 Tipični zlomi pri starostnikih in njihovo zdravljenje
prim. Miodrag Vlaovič, dr. med.

10.50 -11.05 Zdravstvena nega starostnika pri zlomu kolka
IrenaCopot, vms

11.05 -11.30 Rehabilitacija starostnika pri zlomih
prim. mag. Aleš Demšar, dr. med.
Razprava

Kotizacije ni, udeležba na seminarju se šteje za strokovno
izobraževanje.
Zaradi omejenega števila udeležencev so prijave ob¬
vezne. Sprejemajih:
Marjana Vengušt, ZD Celje, tel. 434 303 med 7.00 in 8.00.

PRISRČNO VABLJENI!!!

Predsednica ZDMSZTCelje
Marjana Vengušt

DMSZT Ljubljana
VABILO
Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Ljubljana Vas vabi dne 10.6.2000 na

POHOD NA JANČE.
Janče so kopasti hrib, najvišji v Janškem hribovju (792 m).
Dom na Jančah je zgrajen v spomin na boje II. grupe
odredov z Nemci v letu 1942.
Od tu imamo krasen razgled na Posavsko hribovje,
Kočevske hribe, vso okoliško Ljubljansko hribovje, v
ozadju na Julijce s Triglavom, Karavanke in Kamniške
Alpe.
Pohod bo potekal iz Litije - 3 ure hoje - do Janč, s
povratkom na Jevnico -1 uro in pol hoje.
Pohodniki se zberemo na ŽP Litija od 7.15 do 7.30, odhod
vlaka iz Ljubljane ob 6.50, iz Trbovelj pa ob 7.09.

Odhodi vlakov v Ljubljano iz Jevnice: 15.42,16.49,17.42,

19 .40 .

Odhodi vlakov v smeri Trbovlje: 15.09,16.04,18.09,

19 .09 .

Prijave sprejema Marija Filipič do 5.6.2000 na telefon

0601 52 566 (v službi) ali 0601 28 563 (doma).

Pričakujemo čim večjo udeležbo in dobro pohodniško

razpoloženje.

Odborza pohodništvo

Marija Filipič

Predsednica DMSZTLjubljana

Darinka Klemenc

DMSZT Ljubljana
20.5.2000

SPOMLADANSKI IZLET:
SEŽANA-SPELEOTERAPIJA
GROB ANGELE BOŠKIN
BOVEC, VRŠIČ, PODKOREN
Ob 6.30 odhod avtobusa s Kongresnega trga v Ljubljani,

vožnja do Razdrtega in naprej v Sežano (ogled bolnišnice -

speleoterapije).VožnjavStaroGorico(obiskgrobaAngele

Boškin). Vrnitev v Slovenijo in nadaljevanje poti proti Ko¬

baridu. Ogled muzeja, posvečenega soški fronti, ki je leta

1993 dobil priznanje Sveta Evrope. Nadaljevanje poti do

Bovca, po želji kratek postanek in nadaljevanje poti proti

Vršiču, kratek postanek na vrhu prelaza. Vožnja proti Pod¬

korenu, kjersi bomo privoščili zasluženo večerjo v gostišču

Sedej. Pozno popoldne se bomo napotili nazaj v Ljubljano

s prihodom v večernih urah.

Lastni prispevek 1.500 SIT.

Prijave sprejema Kompas Holidays 15., 16. in 17. maja

2000, od 8.30 do 18.00 ure. Ob prijavi potrebujemo številko

članske izkaznice Zbornice - Zveze.

Vabljeni!

Za izletništvo:

Nada Butinar, vms,s.r.

Predsednica DMSZTLjubljana:

Darinka Klemenc, vms
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iz sekcij

Zbornica zdravstvene nege Slovenija - Zveza društev
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija študentov zdravstvene nege
Vas vljudno vabi na učno delavnico z naslovom:

KOMUNICIRANJE IN POMOČ SLEPIM
OSEBAM (I. del),
ki bo dne 24. in 25. maja 2000 v prostorih Mladinsko infor-
macijskegacentraMIC, Mirje 7, Ljubljana
Pričetek ob 9.00 uri.
Izvajalki: Mirjana Hafnar, ms. dipl. tiflopedagog,

Darja Thaler, vms, dipl.org. dela
Način dela: teoretična predstavitev, praktična demon¬
stracija, samostojne izkustvene vaje v parih z izmenjavo
vlog.
Vsebina: Kaj je slepota, pomen orijentacije in mobilnosti,
komuniciranje in pomen poučevanja za dosego
neodvisnega življenja slepih oseb, prostorska orientacija
in samostojno gibanje slepega v prostoru, gibanje s
spremljevalcem, mobilnost v zunanjem okolju, pravilna
raba pripomočkov in njihov pomen (bela palica, zvočni
signali...) itd.
Učna delavnica je namenjena zdravstvenim delavcem
vseh profilov.
Nekaj splošnih informacij:
Kotizacija z DDV za člane znaša 14.280 SIT, za nečlane
28.560 SIT. Vplačate jo lahko na ŽR ZDMSZT 50101 -
678-48641, sklic na št. 00-120-23 s pripisom za "sekcijo
študentov ZN’’.
Zaradi DDV-ja je nujna pisna prijava, zato vas prosimo,
da se prijavite s prijavnico, ki je objavljena v Utripu.
Zaradi omejenega števila udeležencev vas prosimo, da
pošljete prijavnico najkasneje do 19.5.2000 na naslov:
Sekcija študentov zdravstvene nege, Mednarodna
pisarna ŠOU, Kersnikova 4,1000 Ljubljana
Za vse informacije smo vam na voljo na tel.: 040 266 086
(Patricija)

Prisrčno vabljeni!
Predsednica sekcije Patricija Kobilšek

Zbornica zdravstvene nege Slovenija - Zvezadruštev
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
dermatovenerologiji

Vabi 27. maja 2000 na

7. STROKOVNO SREČANJE
in OBČNI ZBOR
v Ljubljani, M-hotel, Derčeva4.
Program:
0 9.00- 9.30 Registracija udeležencev
0 9.30 Otvoritev in nagovor predsednice sekcije

Pigmentna znamenja in diagnostika melanoma
Asis.mag.lgor Bartenjev,dr.med.
Diagnostika in zdravljenje alopecij
Mag. Aleksander Godič, dr. med.
Kakovost v zdravstveni negi
Alenka Tomšič, vms, univ.dipl.organ.
Zdravstvena nega bolnika z limfedemom spodnjih udov
Justina Somrak,vms
Zdravstvena nega bolnikov v dnevni bolnišnici
Verica Smukavec, vms, in Irena Radičevič, vms
Glasba in bolan otrok
Lili Sever, vzgojiteljica

11.30 Odmor

12.00 Humor in zdravje
Petra Kersnič, vms, prof. zdrav, vzgoje
Čustvena inteligenca - pogoj za dobro komunikacijo
Vera Štebe, vms, univ. prof. ped.

12.45 Volilni občni zbor
Obvestila:Udeležba na seminarju šteje za strokovno
izpopolnjevanje.
Kotizacija z DDV za člane znaša 9520 SIT, za nečlane
19.040 SIT. Vplačate jo lahko na žiro račun ZDM-
SZTS:50101 -678-48641, sklic na številko 00-12227, s
pripisom »za Dermatološko sekcijo«, ali jo vplačate pol
ure pred pričetkom seminarja. Potrdila o vplačilu kotizaci¬
je in članske izkaznice prinesite s seboj!
Dodatna pojasnila: Ivanka Pupis Škapin, Dermatovenero-
loška klinika, Ljubljana
TEL in FAKS 061 312-559.

Vljudno vabljeni!
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iz sekcij

Zbornica zdravstvene nege Slovenija - Zveza društev
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester za anesteziologijo,
intenzivno nego in terapijo tertransfuziologijo
vabi na 37. strokovno srečanje:

"Vzpostavitev, vzdrževanje, oskrba
in komplikacije žilnih poti,"
ki bo 26. in 27. maja v hotelu Kompas v Kranjski Gori.

Petek,26.maj 2000
09.00 Registracija udeležencev
10.00 Otvoritev seminarja
10.50 1. Vrste in uporaba razkužil za kožo

Zdenka Kramar, vms, Ester Škrjanc, vms; SB Jesenice
2. Kdaj umivanje in kdaj razkuževanje rok
Asja Pelan Jaklič, vms; KC Ljubljana
3. Izbor in smotrna uporaba rokavic
Škrjanec Alenka, vms, Kodila Vera, vms; KC Ljubljana
Diskusija

12.30 Kosilo
14.00 4. Priprava vbodnega mesta za vzpostavitev žilne poti

Ružiča Baudek, vms, Bolnišnica Golnik
5. Vzpostavitev in vzdrževanje periferne venske poti
KohekMarija, vms, Zrim Marija, dipl. m.s., SBMurska
Sobota
6. Pogostost pojava komplikacij periferne venske poti
Zorica Kardoš, vms, Irena Buček Hajdarevič, vms; KC
Ljubljana
7. Oskrba centralnih venskih katetrov
Martina Pavlič, vms, Sonja Bergman, vms; KC Ljubljana
8. Priprava in aplikacija parenteralnih tekočin in zdravil
zaCVK
Mirjana Petreska, vms, Anica Kovač, vms, Zdenka
Janičijevič, vms; KC Ljubljana

16.30 Izlet (primerna obleka in obutev)
21.00 Skupna večerja

Sobota, 27. maj 2000
09.00 9. Protokol opazovanja centralnih venskih katetrov

Jelka Černivec, vms, Petra Kamenšekvms, SB Maribor
10. Sledenje okužb po centralnih venskih katetrih pri otrocih
Mirjana Petreska, vms, mag. Štefan Grosek, dr. med.,
Valerija Oblak, vms; KC Ljubljana
11. Komplikacije pri centralnih venskih katetrih
Bojana Mahnič, vms, Lea Gaspari, vms; KC Ljubljana

10.00 Diskusija
10.20 Odmor
10.50 12. Vzdrževanje, oskrba in komplikacije arterijskih kanil
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Vera Čepon, vms, BenicaŽnidaršič, vms, Stanka Pi¬
pan, vms; KC Ljubljana
13. Namembnost in posebnosti dializnih fistul
Stojana Vrhovec, vms, KC Ljubljana
14. Ravnanje z dializnimi katetri
Liljana Gaber, vms; KC Ljubljana
15. Namembnost in posebnosti venskih portov
Brigita Skela Savič, univ. dipl. org., vms; Onkološki
inštitut Ljubljana
16. Ravnanje z epiduralnim katetrom
Dragica Vadija, zt; SB Maribor

12.30 Zaključek seminarja

INFORMACIJE
Kotizacija z DDV za člane znaša 19040 SIT, za nečlane
38080 SIT. Kotizacijo vplačate na ŽR ZDMSZTS: 50101 -
678-48641, sklic na št.00-122-11 s pripisom “sekcija za
anesteziologijo”.
Prijavnico iz Utripa za strokovno srečanje pošljite do
10.5.2000 na naslov:
Irena Buček Hajdarevič, Klinični oddelek za anestezi¬
ologijo, Klinični center, Zaloška 7; 1000 Ljubljana.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o
vplačani kotizaciji.
Seminarje vpisan v register strokovnih izpopolnjevanj
Zbornice-Zveze in se upošteva pri napredovanju.
Namenjen je medicinskim sestram in zdravstvenim
tehnikom, ki se pri svojem delu z navedeno tematiko
srečujejo kot izvajalci posegov ali kot izvajalci
zdravstvene nege bolnikov, ki zaradi diagnostike ali
zdravljenja potrebujejo prosti žilni pristop.

Rezervacije prenočišč do 15.5.2000 sprejema recepcija
hotela Kompas na telefon: 064-881 -661.
Cenik nočitve z zajtrkom:
Hotel 1-posteljna soba 2-posteljnasoba
Kompas 8500 SIT 6500 SIT
Alpina 7000 SIT 5000 SIT
Depandansa 7000 SIT 5000 SIT
DODATNE INFORMACIJE
Zdenka Kramar, SB Jesenice, telefon: 064-8680

Organizacijski odbor:
Zdenka Kramar, Zdenka Janičijevič, Vida Vitek

Sonja Bergman, Zorica Kardoš, Irena Buček Hajdarevič
Mojca Mezek, Ester Škrjanc, Milenka Rustja, Rudi Šapek

Vljudno vabljeni!
Predsednica sekcije

Irena BučekHajdarevič
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iz sekcij

Zbornica zdravstvene nege Slovenija - Zveza društev
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija patronažnih medicinskih sester
vabita na STROKOVNO SREČANJE

MOJ OTROK JE DRUGAČEN
ki bo v petek, 26., in soboto, 27. maja 2000
v hotelu ALP v BOVCU
PROGRAM
Petek, 25.05.2000
09.00 -10.00 Registracija udeležencev
10.00 -11.10 Uvodni pozdrav predsednice sekcije

Pozdravi gostov
Kulturni program
Predstavitev razstavljalcev

11.10-11.40 Cerebralna paraliza
prim. Hilda Šavrič - Veličkov, dr. med., spec. pedi¬
ater

11.40 -12.05 Zdravstvena nega otroka s cerebralno paralizo
Liljana Vezjak, vms

12.05 -12.35 Vloga dispanzerskega pediatra pri vodenju otrok s
posebnimi potrebami
Katja Šoštarič - Likar, dr. med., spec. pediater
Odmor

13.05 -13.30 Psihološke značilnosti otrok s cerebralno paralizo
Miša Ušaj, dipl. psiholog

13.30-13.55 Samopodoba otrok s cerebralno paralizo
Irena Škapin, vms, prof. spec. ped.

13.55 -14.25 Rehabilitacija otrok s cerebralno paralizo
Jurij Karapandža, dr. med., spec. fiziater

14.25 -14.55 Vloga fizioterapije in delovne terapije v procesu us¬
posabljanja otrok v CUIO Vipava
Klavdija Krušeč, viš. fizioter., nevroterapevt
Boža Madič, del. terapevt, r.m.o.terapevt

14.55-15.25 Delo s starši
LilijanaTomažič, višji soc. delavec
Odmor

Ob 15.45 odhod v Kobarid, ogled Muzeja prve svetovne vojne
in povratek v Bovec.

19.30 Skupna večerja
Sobota, 27.05.2000
09.00 -11.00 Poslovni odnos - poslovna kultura

Desanka Eržen - poslovni protokol
Odmor

11.00 -12.00 Predstavitev patronažnega varstva občin Tolmin,
Kobarid in Bovec
Majda Rutar, vms
Jožica Zornik, vms

12.00 -13.00 Statistična poročila za patronažno zdravstveno
nego v letu 2000

Obravnava in sprejem predloga vrednotenja pa¬
tronažnih obiskov s strani Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
DarjaArhar, vms, Inštitut za varovanje zdravja
Tatjana Geč, vms, univ. dipl. org. dela, Stalna
strokovna skupina za področje patronaže pri
RSKZN
Magda Brložnik, vms, spec. patr. zdr. nege, Sekcija
patronažnih medicinskih sester

13.00 -14.00 Razprava in zaključeksrečanja

NEKAJ SPLOŠNIH INFORMACIJ
Udeležba na srečanju šteje za strokovno izobraževanje. Kotizacija z
DDV je za člane 19.040 SIT, za nečlane 38.080 SIT. Vanjo je všteta
večerja in pisno gradivo. Zaradi DDV je obvezna pisna prijava na
seminar, zato vas vljudno prosimo, da se naseminar prijavite s pri¬
javnico, ki je objavljena v informativnih biltenih Utrip. Pošljite jo na
naslov: Magda Brložnik, Zdravstveni dom Celje, Patronažno varst¬
vo, Gregorčičeva 5,3000 Celje. Kotizacijo lahko plačate pred
začetkom srečanja ali pa na žiro račun ZDMSZTS 50101 -678-
48641, sklic na številko 0012208, z obveznim pripisom “Za Sekcijo
patronažnih medicinskih sester". Ob registraciji potrebujete člansko
izkaznico, potrdilo o vplačani kotizaciji (virman) in če se ne boste
predhodno pisno prijavili, tudi izpolnjeno prijavnico za seminar z
vsemi potrebnimi podatki (davčna številka zavoda).
Prenočišče: Hotel ALP Bovec, Trg 18,5230 Bovec
Cena nočitve z zajtrkom: 3.700 SIT
Doplačilo za 1/1 sobo: 2.000 SIT
Rezervacije: tel. 065 86 370, nova št. 05 38 86 370; faks 065 86 081
do 24.05.2000.
V soboto popoldan je možno organizirati spust s čolni po reki Soči.
Cena po osebi je 4.800 SIT. Če bi se katera želela udeležiti te avan¬
ture, naj to sporoči v hotelsko recepcijo ali predsednici sekcije do
19.05.2000 zaradi zagotovitve prostega termina in vodnikov.
Kako priti do Bovca: iz Štajerske preko Kamnika, Kranja, Jesenic,
Kranjske gore, čez prelaz Vršič - to je najkrajša pot, ali pa greste iz
vseh smeri po Gorenjski, preko mejnega prehoda Rateče v Italijo,
mimo Trbiža in se spustite do Bovca preko prelaza Predel - to je naj¬
hitrejša pot, lahko pa greste čez Škofjo Loko, po Poljanski dolini,
preko Cerknega, Tolmina in Kobarida (iz Celja okoli 3 ure). Do Bov¬
ca pa pridete tudi preko Nove Gorice in potem navzgor po dolini reke
Soče.
Dodatne informacije in prijava:
Brložnik Magda, ZD Celje, tel. 063 434 301,434 303,041430 899
faks 063 441356.

PRISRČNO VABLJENI!!!

Predsednicasekcije
BrložnikMagda
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Zbornica zdravstvene nege Slovenija - Zveza društev
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
socialnih zavodih
VABI NA
STROKOVNO SREČANJE, KI BO V KRANJSKI GORI,
30. in 31. MAJA 2000, z naslovom

"VARNO DELO Z BOLNIKI IN
OSKRBOVANCI"
Torek, 30. maj 2000

12.00-12.15 Razprava
12.15 -13.00 Oskrba kronične rane in oskrba ter nega izločeval¬

nih stom
Jasna Stošič, dr. med.
Suzana Majcen, vms

13.00 -13.15 Zaključek strokovnega srečanja
Prisrčno vabljeni!

Predsednica sekcije
Milena Križaj

Informacije:
Prvi dan bodo imeli predavanja in učne delavnice strokovn¬
jaki Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj, drugi dan pa
predvsem strokovnjaki iz KC Ljubljana. Ker je prvi sklop
predavanj, v torek, zaključena celota, se lahko udeležite
seminarja tudi po en dan (samo prvi ali samo drugi dan). Iz
prijavnice mora biti to razvidno.
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnje¬
vanje. Kotizacija z DDV za člane je za en dan 9.520 SIT, za
dva dni 19.040 SIT, za nečlane pa 19.040 SIT oz. 38.080
SIT za dva dni. Vplačate jo lahko naŽRZDMSZTS: 50101-
678-48641, sklic na št. 0012030, s pripisom sekcija v so¬
cialnih zavodih ali pred začetkom seminarja. V ceno sta
računana DDV in večerja. Nujna je pisna prijava na semi¬
nar. Prijavnico, ki je bila v Utripu ali zraven vabila, pošljete
na naslov: Križaj Milena, DSO Šiška, Kunaverjeva 15,
Ljubljana, do 22. maja 2000. Ob registraciji potrebujete
člansko izkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji (virman in
pisno prijavo, če se slučajno še niste prej prijavili).
Prenočišče rezervirajte v HOTELU KOMPAS V KRANJS¬
KI GORI.
Dodatne informacije: Križaj Milena, DSO Ljubljana Šiška,
Kunaverjeva 15, Tel.: 061 573319.
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Zbornica zdravstvene nege Slovenija - Zveza društev
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za
področje nefrologije, dialize in transplantacije ledvic
Vabi na strokovni seminar z naslovom:

Ambulantna obravnava kroničnih
ledvičnih bolnikov in transplantacije
Piran: 02.in 03. junij 2000
Strokovni program:
Petek 02.06.2000;
od 9.00 do 10.00 Registracija udeležencev
TEME:
10.15 ■ 11.00 Kronične bolezni ledvic

doc. dr. Rado Kveder, dr.med.
11.00 -11.30 Obravnava bolnika s kronično boleznijo ledvic

doc.prim.dr.sc.Marko Malovrh, dr. med.
11.30 -12.50 Dieta pri bolnikih s kronično boleznijo ledvic

Marko Obrovnik, vmt
12.50 -13.10 Zdravstvena nega dializnih bolnikov s povišanim

krvnim tlakom
Saša Semolič, vms

13.10-14.00 Odmorzakosilo
14.00 -14.20 Priprava bolnikov na nadomestno zdravljenje KOL

Marko Obrovnik, vmt, Mirjana Čalič, vms
14.20 -14.40 Priprava otrok in staršev na nadomestno zdravljen¬

je KOL otrok
Košuta Katarina, ZT, Majcen Katica, ZT, Ana Host¬
nik, sr. med. sestra

14.40-15.10 Psihični problemi kroničnih ledvičnih bolnikov
Bernarda Logar, univ. dipl. psiholog

15.10 -15.40 Anemija pri boleznih ledvic
asist.mag. Jelka Lindič, dr. med.

15.40 -16.10 Predstavitev knjige DIETE ZA LEDVIČNE BOL¬
NIKE (izdaja založbe DOMUS)
Mag. Damjan Kovač, dr. med.
Od 16.1 Odo 16.30 odmor

16.30 -16.50 Rezultati transplantacije ledvic
Mag. Damjan Kovač, dr. med.

16.50 -17.10 Obdelava bolnikov za transplantacijo ledvic in vo¬
denje na listi čakanja
Valerija Fink, vms

17.10 -17.40 Organizacija transplantacij ledvice in prejemniški
program v Sloveniji in povezava z EUROTRANS-
PLANTOM
Mag. Damjan Kovač, dr.med

20.00 skupna večerja.
Sobota 03.06.2000:
09.30 -10.00 Nacionalni donorski program in povezava z EURO-

TRANSPLANTOM

Prim. dr. Jasna Vončina, dr. med.
10.00 -10.30 Psihološka priprava bolnika na transplantacijo led¬

vice.
Bernarda Logar, dipl. univ. psiholog

10.30-10.50 Priprava bolnika za transplantacijo ledvice
Erna Jovanovič, vms

10.50 -11.10 Zdravstvena nega bolnika po transpalntaciji ledvice
v enoti intenzivne terapije
Rudi Kočevar, vmt., AlenkaTot, ZT

11.10 -11.30 Zdravstvena nega bolnika po transpalntaciji ledvice
na KON-hospitalni oddelek
Darja Mrhar, vms

11.30 -11.50 Transplantacija jeter v Slovenji
Mojca Kolman, dipl. organizator dela, Jelka Kotnik
dipl. med. sestra

Splošne informacije:
Prenočišča so rezervirana v hotelu PIRAN in rezervacije za
prenočišče sprejemajo izključno po faksu št.:066-742-467 do
vključno četrtka, 25.05.2000. Za prijavo napišite ime in priimek,
želje glede sobe in pripišite številko faksa, na katero vas bodo
obvestili o prejemu prijave za prenočišče.
Za dodatne informacije o nastanitvi lahko pokličete hotel na tel.
066742568.
Cene: - dvoposteljna soba - cestna stran 4.600
- dvoposteljna soba-morska stran 5.600
- sam v dvoposteljni sobi - cestna stran 7.500
- turistična taksa/ zavarovanje 250
tretja odrasla oseba v troposteljni sobi 20 % popusta.
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Kotizacija za člane skupaj z DDV znaša: 19.040,00 SIT.
Vplačate jo na ŽR ZDMSZTS 50101 -678-48641, sklic na
številko 120-20 za Nefrološko sekcijo. Ob registraciji potrebujete
člansko izkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji.
Možno je plačilo z gotovino in izpolnjeno prijavnico na dan semi¬
narja ob registraciji.
Možna je tudi samo enodnevna udeležba za polovično kotizacijo
9520.00 SIT.
Seminar bo potekal v »Tantadrujevi« dvorani v osnovni šoli »Cir¬
ila Kosmača«, Oljčna pot 24, Piran, in tam bo potekala tudi regis¬
tracija udeležencev v petek in soboto.
Pisne prijave na obrazcu ZDMSZTS pošljite najkasneje do
ponedeljka, 29. maja 2000 na naslov Stojana Vrhovec, Klinični
center, Center za hemodializo Leonišče, 1525 Ljubljana. Zaradi
DDV so nujne in obvezne predhodne pisne prijave.
Prijave lahko pošljete tudi po faksu na številko 061 315-790 po
predhodni najavi o pošiljanju faksa.
Na isti številki dobite po telefonu za dodatne informacije Sašo
Semolič ali Stojano Vrhovec.

Vljudno vabljeni.
Organizacijski odbor:

Mirjana Čalič, Stojana Vrhovec, Saša Semolič
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Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti
STROKOVNI SEMINAR

Tema: DEBELOST PRI OTROKU
Kraj: Mladinsko klimatsko zdravilišče RAKITNA
PETEK, 9. junija 2000

09.00 -10.00 Registracija udeležencev, razstava in ogled farma¬
cevtskih izdelkov

10.00 -10.10 Otvoritev seminarja in pozdravni govor
Začetek seminarja-NOSILCITEME:
Dr. Nevenka Bratanič, as. mag. (PeK Ljubljana)
Andreja Širca - Čampa, dipl. inž. živ. teh. (PeK Ljubl¬
jana)
Marija Vavtar, vms (PeK Ljubljana)
Dr. Magdalena Urbančič, pediatrinja (Centerza
zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični)
Zdenka Koporc, vms (Centerza zdravljenje bolezni
otrok, Šentvid pri Stični)
Marinka Zorec, vms (Center za zdravljenje bolezni
otrok, Šentvid pri Stični)
Nuša Romih - Masnoglav, prof. šp. vzg. (MKZ Rakit¬
na)

15.00 Skupno kosilo

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Strokovno izpopolnjevanje se upošteva pri napredovanju.
Kotizacija zDDV naša za člane 9.520 SIT, za nečlane
19.040 SIT. Štev. ŽR ZDMSZTS je 50101 -678-48641,
sklic na številko 0012215 s pripisom za Sekcijo medicin¬
skih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in
zdraviliški dejavnosti. Ob registraciji je potrebna članska
izkaznica in potrdilo o kotizaciji če je ne boste poravnali
pred pričetkom seminarja.
Pisne prijave pošljite na naslov: Jelka VODA, TERME Ptuj
d.o.o., Pot vtoplice 9,2251 Ptuj, ali pa prinesite na dan
seminarja izpolnjeno prijavnico z davčno številko zavoda.
Kontaktni osebi: Jelka Voda, Terme Ptuj; tel.: 062 782 721
E-mail: jelka.voda@amis.net
Jože Matjašec, Mladinsko zdravilišče Rakitna
tel.: 061 3659804
E-mail: joze.matjasec@guest.arnes.si

Leppozdrav in vljudno vabljeni
predsednica sekcije Jelka VODA, vms

Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija operacijskih medicinskih sester
VABI
NA STROKOVNI SEMINAR, KI BO 9. IN 10. JUNIJA 2000
V KULTURNEM CENTRU LAŠKO

Tema: ETIČNI IN PRAVNI VIDIKI
PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE
PETEK, 9. junij 2000
08.00 Registracija udeležencev
09.00 Otvoritev seminarja

Darovanje organov
prim. Jasna Vončina, dr. med.
Darovanje organov - odločitev za življenje
Bernarda Logar, univ. dipl. psiholog
Multiorganski odvzem
Valentin Sojar, dr. med.
ODMOR OB KAVI
Organizacijaoperacijskih medicinskih sestervtrans-
plantacijski dejavnosti
Ksenija Čančala, vms
Vloga operacijskih medicinskih sester pri multior-
ganskem odvzemu
Tatjana Požarnik, dipl. med. sestra
Multiorganski odvzem zunaj Kliničnega centra
Tina Oblak, vms
Psihološki vidik udeležencev pri odvzemu organov
Bernarda Logar, univ. dipl. psiholog
KOSILO

17.00 Lik operacijske medicinske sestre
Alenka Slak, vms
Pravila dobre komunikacije
Vera Štebe, vms, univ. prof. ped.
Slovesnost ob 25-letnici sekcije
SKUPNAVEČERJA

SOBOTA, 10. junij 2000
09.30 Spremenjena telesna samopodoba

Marjeta Istenič, vms, prof. zdr. vzgoje
Oblikovanje profesionalne identitete
Sonja Ramšak, vms
Poročilo z drugega kongresa E.O.R.N.A.
Zorica Šuligoj, vms
Volilni občni zbor

INFORMACIJE UDELEŽENCEM
Seminarje vpisan v registerstrokovnih izpopolnjevanj
Zbornice - Zveze in se upošteva pri napredovanju. Koti¬
zacija z DDV za člane znaša 19.040 SIT, za nečlane
38.080 SIT. Zaradi uvedbe DDV je zaželena pisna prijava
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na seminar, zato Vas vljudno prosimo, da se na seminar
prijavite s prijavnico, ki je objavljena v Utripu.
Prijavnico pošljite na naslov Stanka VUKŠINIČ,
Onkološki inštitut, Zaloška 2, Ljubljana.
Kotizacijo vplačate na ŽR ZDMSZTS: 50101 -678-48641
sklic na št. 0012203 s pripisom “sekcija operacijskih me¬
dicinskih sester” ali pa znesek poravnate pred pričetkom
seminarja. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico,
potrdilo o plačani kotizaciji (virman), če se ne boste pred¬
hodno pisno prijavili, pa tudi izpolnjeno prijavnico z vsemi
ustreznimi podatki, zlasti davčno številko zavoda.
Prenočišča lahko rezervirate v Zdravilišču Laško po tele¬
fonu 03 5731336 ali hotel Hum, Trg svobode 2, tel. 03 573
1449.
Dodatne informacije: Neva Papler
Onkološki inštitut Ljubljana-Tel. 01431 0165
Organizacijski odbor: Neva Papler, Alenka Slak
Zorica Šuligoj, Manica Rebernik Milič, Natka Murgel
AnaGoltes, Prisrčno vabljeni!

Predsednica sekcije
Neva Papler

Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Oftalmološka sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov in Očesna klinika Ljubljana

PROGRAM FUNKCIONALNEGA
IZOBRAŽEVANJA ZDRAVSTVENE NEGE
OČESNEGA BOLNIKA
bo potekal 15. in 16. junija 2000

1. del Predavalnica Očesne klinike, Zaloška 2
13.00-13.30 Uvod
1 .
13.30 -14.30 Kratek pregled anatomije in fiziologije očesa

doc. dr. Branka Štirn Kranjc, dr. med.
2 .

14.30- 15.30 Timsko obravnavanje očesnih bolnikov
Priprava bolnika na očesni pregled in dajanje očes¬
ne terapije
prim. mag. Aleksandra Kraut, dr. med.

15.30- 16.00 Odmor
3.
16.00 -17.30 Bolnik z glavkomom in njegove težave

prim. mag. Marja Zupan, dr. med.

4.
17.30 -19.00 Kirurške rekonstrukcije - pregled bolezni in poškodb

očesa
doc. dr. Brigita Drnovšek Olup, dr. med.

2. del Očesna klinika, Zaloška 2, Ljubljana
13.00-19.00 Učna delavnica
1.
- Evidentiranje zgornje in spodnje veke
- Očesna terapija, mrzli in topli obkladki
- Zdravstvena vzgoja delavcev v zdravstveni negi
Tatjana Nendl, vms, specialist oftalm. zdr. nege
2 .

- Zaščita očesa (obveza, ščitek, vlažna komora)
- Prva pomoč pri poškodbi očesa
- Zdravljenje bolnika z motnjami vida
Klara Primožič, vms
3.
Kontaktne leče
- vstavitev in odstranitev kontaktne leče
- higiensko vzdrževanje kontaktne leče (shranjevanje, čiščenje)
Milica Cafuta, vms
4.
Fizioterapija v oftalmologiji in očesna protetika
- vstavitev, odstranitev očesne proteze in higiena očesne proteze
Alenka Sterle, višji fizioterapevt

Izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram in
zdravstvenim tehnikom, ki se srečujejo z očesnimi bolniki
po bolniških oddelkih in specialističnih ambulantah KC.
Izobraževanje bo potekalo v sodelovanju z Zbornico -
Zvezo - Oftalmološko sekcijo in se bo upoštevalo pri
napredovanju.
Kotizacija v DDV za člane znaša 9.520 SIT, za nečlane
19.040 SIT. V ceni je vračunan DDV. Denar za kotizacijo
lahko poravnate pred pričetkom funkcionalnega
izobraževanja oz. ga nakažete na žiro račun ZDMSZTS
štev.: 50101 -678-48641 sklic na št. 0012213 s pripisom
za Oftalmološko sekcijo.
Pisne prijave za udeležbo pošljite do 30.05.2000 na
naslov Meta Možek, vms, Očesna klinika, Zaloška 2,
Ljubljana.
Dodatne informacije lahko dobite po telefonu 1313113
int. .4342.

Glavna sestra:
Meta Možek

Predsednica Oftalmološke sekcijems in zt:
DurčaSima
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PRIJAVNICA ZA STROKOVNA SREČANJA
Zavod (podjetje)

Poštna številka in kraj

Ulica in hišna številka

Zavezanec za DDV DA NE (obkrožite) - Davčnaštevilka_

Telefon_ Kontaktnaoseba:_

Prijavnica za strokovno srečanje vkraju_dne

znaslovom_

Organizator_

Prijavljamo naslednje udeleženke/ce:

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO

Kotizacijo z DDV vvišini_tolarjevsmo nakazali:

□ Na žiro račun ZDMSZTS št.. 50101 -678-48641 sklic na številko 00120 + SM (št.sekcije)
nakazilo izvedenodne_

□ Zgotovino na dan seminarja

□ S čekom na dan seminarja

Datumprijave_ Žig ustanove: Podpis odgovorne osebe:
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obvestila

Slovensko društvo HOSPIC
Kersnikova 6
1000 Ljubljana
Vabi na

ENODNEVNE STROKOVNE DELAVNICE,
ki bodo potekale v prostorih Slovenskega društva Hospic v Ljubljani

PETEK, 12.5.2000

KOMUNIKACIJA Z UMIRAJOČIM BOLNIKOM IN SVOJCI V PROCESU UMIRANJA: na delavnici se bomo učili do¬
bre komunikacije z bolnikom, odkrivali občutljivost in sočutje, ki ju potrebujemo, da lahko zaznamo potrebe in hotenja
bolnika in njegove družine.

PETEK, 12.5.2000
DUHOVNOST V ČASU HUDE BOLEZNI: udeleženci se seznanijo z umetnostjo izpuščanja, poslušanjem kot temeljem
spremljanja hudo bolnega, vprašanjem vrednot,...

SREDA, 17.5.2000
PREPREČEVANJE IZGOREVANJA OSEBJA OB UMIRAJOČEM BOLNIKU IN SVOJCIH: v delavnici bomo skušali
prepoznati vzroke izčrpavanja in obudili mir, samozaupanje in nove inspiracije - kot vodič za naše notranje zorenje in de¬
lo na sebi.

TOREK, 30.5.2000
KO NEKDO OSTANE SAM: cilj delavnice je spoznati vse razsežnosti žalovanja. Povečati senzibilnost za žalujoče ter
pomoč pri tem.

ČETRTEK, 1.6.2000
MOJ ODNOS DO SMRTI: na seminarju bodo udeleženci aktivno razpravljali o lastnem odnosu do umiranja in smrti. Na¬

menjen je prepoznavanju lastnih strahov, da bi lažje pristopili k umirajočemu bolniku.

ČETRTEK, 8.6.2000
KAKO POVEDATI SLABO PROGNOZO BOLEZNI?, ki ponuja praktično pomoč za sporočanje bolnikom ali staršem
umirajočih otrok. Ob primerih in dilemah bomo preizkušali naše lastne zadrege in strahove ter izoblikovali razumljiv in

jasen pristop za sporočanje resnice.

Delavnice bodo potekale med 9. in 14. uro. Število udeležencev za posamezno delavnico je omejeno na 15.

Izobraževanje je priznano kot strokovno izpopolnjevanje.
Kotizacija znaša 5.000 SIT. Plačilo na ŽR 50106-678-703305 sklicna številka 00 333.

Informacije in prijave na telefon 061 131 5399.

PETEK, 19.5.2000 in SOBOTA 20.5.2000
SIMPOZIJ O PALIATIVNI (BLAŽILNI) OSKRBI,
ki bo potekal v veliki dvorani Krke na Dunajski cesti 65 v Ljubljani med 9. in 17, uro. Število udeležencev je omejeno na

100. Organizira Slovensko društvo hospic s soglasjem zdravniške zbornice in zbornice zdravstvene nege.

Kotizacija znaša 15.000 SIT, za študente 5.000 SIT.
Plačilo na ŽR 50106-678-703305, sklicna številka 00 333-8000.

Prijave na telefon 061 131 53 99, kontaktna oseba je Simona Virant.
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Obvestilo

Razpis za štipendijo za postdiplomski

študij na Galillee Collegu v Izraelu
Obveščamo Vas, da na osnovi politike štipendiranja med¬
narodnega oddelka v Izraelu nudijo šolnino za podiplom¬
ski študij diplomiranim medicinskim sestram ali diplomi¬
ranim zdravstvenikom (s pogojem, da so državljani Re¬
publike Slovenije) za tritedensko izpopolnjevanja na po¬
dročju managementa v zdravstvu, ki bo potekalo od 01. -
20. novembra 2000.
Kandidati morajo tekoče obvladati angleški jezik. Sami
morajo pokriti stroške letalskega prevoza in bivanja.
Za vse nadaljne informacije se lahko obrnete na Zbornico
- Zvezo, Vidovdanska 9, Ljubljana.

Manifesta
European Biennial of Contemporary Art
Evropski bienale sodobne umetnosti
Ljubljana, 23.VI.-24.IX.2000

MANIFESTA PRIHAJA V LJUBLJANO!
To poletje bo v Ljubljani tretja izdaja Manifeste,
Evropskega bienala sodobne umetnosti. Razstava bo
odprta od 23. junija do 24. septembra 2000.
Manifesta je bienale, ki predstavlja mlade evropske umet¬
nike. Koncept te prireditve izhaja iz globokih sprememb, ki
jih je doživel evropski politični in kulturni prostor ob preho¬
du iz 80 v 90 leta, pa tudi iz temeljnih premikov znotraj
umetniške prakse v zadnjem desetletju.
Eden od ciljev Manifeste je poskus povezovanja zahodno-
in vzhodnoevropskega kulturnega prostora. Pri tem goto¬
vo ne zadošča, da so v Manifesta zajeti vzhodnoevropski
umetniki, kustosi in institucije. Prej ali slej je morala razsta¬
va opraviti premik čez mejo Zahoda.

VABILO
Organiziram drugo srečanje prvih diplomiranih medicin¬
skih sester in zdravstvenikov Slovenije (diplomanti v letih
1998 in 1999, študij ob delu). Srečanje bo v hotelu Štor¬
man v Celju, 2. junija ob 19. uri. Informacije na tel. 041552
599 ali 063 485 213, Sonja Ramšak.

Sonja Ramšak

ZAVODZAZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR
CENTER ZA SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA PREBIVALSTVA IN PROMOCIJO ZDRAVJA

"MLADOSTNIK IN ZLORABA DROG"
strokovni seminar
20. maj 2000 - Hotel Piramida,
Ulica heroja Šlandra 10, Maribor

Vabilo
Vljudno vabljeni na 2. strokovni seminar "Mladostnik in
zloraba drog’’, ki ga v sodelovanju z Ministrstvom za
zdravstvo RS in Ministrstvom za delo, družino in socialne
zadeve RS in Uradom za droge RS organizira Center za
spremljanje zdravstvenega varstva prebivalstva in pro¬
mocijo zdravja Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor,
Projekt "Center za preprečevanje odvisnosti”.
Dodatne informacije dobite vsak delavnik med 8.00 in 14.
uro na tel. št. 062 422141 Centra za spremljanje
zdravstvenega varstva prebivalstva in promocijo zdravja
ZZV Maribor.

IgorKrampač, dr. med., spec. pediater, predstojnik

56 UWP maj 2000



novo na knjižnih policah

VAROVANJE ZDRAVJA
NEGOVALNEGA TIMA

IN VARNOST PRI DELU

LEMON

LEARNIN MATERIAL ON
NURSING

UČNI MATERIAL ZA
ZDRAVSTVENO NEGO

Vse informacije na Kolaborativnem
centru SZO za primarno

zdravstveno nego
tel. 062 22 86 455.

VAROVANJE ZDRAVJA
NEGOVALNEGA TIMA

IN
VARNOST PRI DELU

INFORMACIJSKI
SISTEM PATRONAŽNE
ZDRAVSTVENE NEGE

Uredila: Vladislav Rakovič in Olga
Šušteršič

Knjigo lahko naročite pri založbi:
“Moderna organizacija”, Kidričeva

55 e,
4000 Kranj

Informacijski sistem
patronažne zdravstvene nege

Založba Moderna organizacija

maj 2000 ump 57



zmednarodnih srečanj

SESTANEK
PREDSTOJNIŠTVA ENDA
EUROPEAN NURSE DIRECTORS
ASSOCIATION

PeterPožun

Včasu od 23-24. marca 2000 je potekalovHam¬
burgu zasedanje PREDSTOJNIŠTVA ENDA
(Evropska zveza direktorjev zdravstvene
nege), ki sem se ga udeležil kot slovenski dele¬
gat. V predstojništvu so zastopane,-
Nemčija, Nizozemska, Švica, Francija, Belgija,
Avstrija, Finska, Anglija, Hrvaška in Slovenija.
Na sestanku smo ovrednotili kongres vHalle-
ju, kjer je bilo 219 udeležencev, kongres je bil
po ocenah iz anketnih vprašalnikov ocenjen
zelo dobro, najboljše pa delavnice.
V razpravi je bilo poudarjen pomen udeležbe
predstavnikov iz držav nečlanic EU.
Vnadaljevanju smoveč časa posvetili članstvu
v ENDA, saj nas je več predstavnikov
posameznih združenj želelo, da se lahko
včlanijo kot skupina s predstavnikom. Ob za¬
ključku je bil sprejet sklep, da je možno indi-
vidulano članstvo: članarina 160 SFR (91 euro)
ali pa skupinsko članstvo za zdmženja
posameznih držav - polna članarina za pred¬
stavnika ter 10%od letne članarine, ki jo plačajo
združenju posamezne države člani skupine
(sekcije, odbora, združenja) direktorjev ZN ali
managerjev ZN.
V točki, kjer je tekla razprava o članskemmar¬
ketingu, je bila deležna pohval zloženka naše
Zbornice- Zveze in na podlagi tega tudi dogo¬
vor o možnosti tiskanja zloženke v treh jezikih
(angleščina, nemščina in francoščina), ki ji bo
priložena kratka informacija v jeziku
posamezne države za celotno Evropo pri nas.
Dobro je bilo ocenjeno tudi sodelovanje z
združenjimedicinskih sester—ICN, PCN.
Stekle so tudi priprave na kongres direktor¬
jev inmanagerjevzdravstvenenegevHAG-
GU 2001 /10.12.10.2001/ z naslovom: POL-
ITICS, POLICY, PERSPECTTVE Kongres bo
razdeljen v trodnevne sklope, vsak dan bodo
potekala delavnice, ki bodo povzemale delo
tekočega dne in oblikovanje operativnih za¬

ključkov. Le ti bodo tretji dan v razpravi o per¬
spektivah preoblikovani v strateške usmeritve.
Vsak dan bo delovni sestanek nacionalne
skupine udeležencev o lokalni aplikaciji teme
tega dne. Že v predhodnih dogovorih naj bi
povezali po eno državo članico EU in nečlanico
ter skupno oblikovanje strategije delovanja -
akcijski načrt ter poročanje na naslednjem kon¬
gresu.
Naslednjidansmopričeli z razpravooure¬
ditvi predstojništva (vorstand des ENDA)
in sekretariata. Po daljši razpravi, ki je
potekalavznačilno evropskemstilu (vsak¬
do ima pravico podati in obrazložiti svoje
mnenje, sklepi se sprejemajo s konsen¬
zom) smo izvolili drugo podpredsednico
(Avstrija) in drugega podsekretarja (Ni¬
zozemska). Napredlognizozemskihpred-
stavnikovsembil izvoljenvpredstojništvo
ENDA.
Predstavljen je bil raziskovalni projekt o ma-
nagementu ZNv evropskih državah, ki bi naj ga
izvedli v petih članicah EU in dveh nečlanicah.
V tem projektu je Sloveniji ponujeno sodelo¬
vanje.
Popoldanski del tega dne smo namenili
določitvi PRIORITETENDA do kongresa.
Po razpravi so bile sprejete naslednje prioritete:
Prenos dobre prakse managementa (good
praxis) v države članice (naš predlog),
marketing članstva,
zime and space management,
izmenjava informacij o vsebinah in programih
izobraževanja za olajševanje zaposlovanje
med. sestrammed članicami EU,
pomoč pri razvoju in podpora managementu v
državah nečlanicah EU (naš predlog).
Naš predlog, da smo možni gostitelji seje
predstojništva ENDA v marcu 2002, je bil
sprejet.
Dva konferenčna dneva sta tako hitro minila v
delovnem vzdušju, saj smo odmore izkoristili
za dvostranske razgovore, izmenjave izkušenj
terdogovore o sodelovanju. Predvsempa spoz¬
navanje delovnopravnega reda v državah EU,
kamor vstopamo. Le to tudi še ni popolnoma
usklajeno niti med članicami EU, za nove čla¬
nice pa bo to še zanimivo delovno področje,
pretoku delovne sile pa se tudi mi ne bomo
mogli izogniti.
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Vtisi s 3. mednarodne konference ERIČ
(Research Grup in Erderly Čare)

AndrejaPeternelj

O d 15. do 18. marca 2000 je bilo tretje med-
na-rodno srečanje držav - članic razisko¬
valne skupine za zdravstveno nego in os¬

krbo starejših v Leeuwardenu na Ni¬
zozemskem. Ta skupina je bila ustanovljena le¬
ta 1997 v Leeuwardnu na pobudo ni¬
zozemskega geriatričnega združenja. Prvo
srečanje je bilo namenjeno na splošno koncep¬
tu zdravstvene nege in oskrbe starejših ljudi in
vlogi in sodelovanju držav članic v raziskoval¬
nem projektu. Podlaga za raziskovalni projekt
je bilo doktorsko delo gospodaAte Dijkstra, RN
MSc PhD, ki je razvil novo lestvico za ocenje¬
vanje stopnje odvisnosti od zdravstvene nege
pri starejših ljudeh, ki potrebujejo dolgotrajno
zdravstveno nego (Čare Dependency Scale in
Long Term Facilities). Ta lestvica temelji na os¬
novnih življenj-skih aktivnostih, kot jih zasledi¬
mo v teoriji V. Hederson, vendar pa so le - te ze¬
lo natančno razdelane za potrebe zdravstvene
nege in oskrbe ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno
zdravstveno nego in oskrbo. V njegovi knjigi
Čare Dependency - An assessment instrument
for use in long - term čare fascilities je več študij,
ki potrjujejo uporabnost, veljavnost in tudi
primerljivost med posameznimi državami.
Cilj drugega srečanja, kije bilo vBerlinu 1998, je
bil predvsem razprava o uporabnosti te lestvice
v praksi in pomembnosti za zdravstveno nego
ljudi, ki so v ustanovah z dolgotrajno zdrav¬
stveno nego. Do drugega srečanja je bilo nare¬
jeno že nekaj prevodov in reprevodovlestvice v
Nemčiji, Norveški, Švedski, Kanadi, Italiji inVe¬
liki Britaniji, kjer so pričeli s pilotskimi študijami
uvajanja lestvice v prakso.
Že nekaj let se zanimam za to in delam na pro¬

jektu dolgotrajne in kratkotrajne zdravstvene
nege v Sloveniji. Na srečanju ACENDIO v
Benetkah leta 1999 sem uspela navezati stike z
gospodom Dijkstrom, ki me je na moje pre¬
senečenje zelo kmalu povabil v skupino ERIČ.
Udeležbo na tretjem srečanju sta mi omogočila
Bolnišnica Golnik - Klinika za pljučne bolezni
in alergijo in Zbornica —Zveza. VLeeuwardenu
sem tako predstavila aktivnosti na področju
kratkotrajne in dolgotrajne zdravstvene nege v
Sloveniji, pripravila pa sem tudi slovenski pre¬
vod te ocenjevalne lestvice (CDS). Predstavniki
Finske, Velike Britanije, Nemčije in Ni¬
zozemske so prikazali tudi že rezultate študij
ocenjevanja odvisnosti bolnikov - varovancev,
ki potrebujejo dolgotrajno zdravstveno nego.
Zdaj so članice EuRECa (na zadnjemsrečanju se
je skupina preimenovala v European Research
group in Elderly Čare) Nizozemska, Nemčija,
Italija, Norveška, Španija, Švedska, Velika Bri¬
tanija in Slovenija. Cilji EureCa so predvsem
širitev mreže sodelovanja, podpore in razisko¬
vanja na področju zdravstvene nege starejših.
Zagotoviti je potrebno visoko stopnjo neodvis¬
nosti starejših ljudi, jim zagotoviti avtonomijo in
izboljšati kakovost življenja.
Kot člani EuRECa moramo do naslednjega leta
pripraviti prevod slovenske verzije v angleško,
da zagotovimo primerljivost z ostalimi država¬
mi, in izpeljati pilotsko študijo ocenjevanja
stopnje odvisnosti bolnikov ali oskrbovancevv
ustanovah s kratkotrajno ali dolgotrajno
zdravstveno nego. Da pa bomo lahko izpeljali
te aktivnosti, mora Zbornica - Zveza imenovati
slovenskega koordinatorja in skupinomedicin¬
skih sester, ki bo delala na tem projektu.
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VLOGA MEDICINSKE
SESTRE PRI
HORMONSKEM
ZDRAVLJENJU RAKA DOJKE
AlbinaBobnar

Četrta vseevropska konferenca in
generalna skupščina EUROPA
DONNA Pariz, 4. - 5. december 1999

EUROPA DONNA, evropska zveza za rak doj¬
ke, je decembra leta 1999 organizirala konfe¬
renco z naslovom: “Nadaljnje razvijanje izo¬
braževanja o raku dojke in zagovorništvo”
(“Advancing Euporean Breast Cancer Educa-
tion and Advocacy”). Zbralo se je okoli 200
udeležencev iz 33 držav in med njimi nas je bilo
tudi 7 iz Slovenije.
Prvi dan konference je bil namenjen pred¬
stavitvi tem s področja zdravljenja raka dojke,
psiholoških vidikov bolnic z rakom dojke,
preprečevanja in zdravljenja limfedema zaradi
zdravljenja in/ali raka dojke, hormonske terapi¬
je ter raziskovanja.
Drugi dan konference je potekala vzporedno
skupščina Europa Donna in seminar za medi¬
cinske sestre o hormonski terapiji.
Na skupščini je bil predstavljen razvoj od prve
pobude, ki jo je dal prof. Umberto Veronesi le-
tal992, do ustanovitve leta 1994 ter program
nadaljnjega delovanja. Temu so sledile še pred¬
stavitve delovanja združenj na nacionalni ravni,
predstavnic s Poljske, Italije in Irske. Ob koncu
skupščine je bila tudi izvolitevnovega upravne¬
ga odbora in predsednice.
Seminarja o hormonskem zdravljenju raka doj¬
ke, ki ga je organizirala farmacevtska družbaAs¬
tra Zeneca v sodelovanju z organizacijo Europa
Donna, sva se udeležili dve predstavnici iz
Slovenije: Albina Bobnar in Tatjana Kumar.
Skupno se nas je na povabilo evropske zveze za
rak dojke, ki je bila tudi naš pokrovitelj, odzvalo
27 medicinskih sester, ki se pri svojem delu
srečujemo z bolnicami z rakom dojke.

V uvodnih predavanjih seminarja so bile pred¬
stavljene vloge medicinskih sester oziroma
razmere zdravstvene nege bolnic z rakom doj¬
ke vAngliji in Italiji. VAngliji imajo posebej izo¬
bražene in usposobljene medicinske sestre,
specialno za področje raka dojke (Breast Čare
Nurses). Medicinska sestra, specialist za raka
dojke ima vlogo negovalca, vzgojitelja, razisko¬
valca, svetovalca in organizatorja. Enake
razmere imajo samo še v Izraelu, kot sva
izvedeli kasneje, ko smo razpravljali po
skupinah. Položaj medicinskih sester in bolnic
z rakom dojke v Italiji, pa je precej podoben
razmeram v Sloveniji, kjer nimamo posebej us¬
posobljene medicinske sestre, ki bi bila vedno
na voljo bolnicam z rakom dojke. Zanimivo je
bilo tudi predavanje bolnice z rakom dojke iz
Anglije, ki je povedala, kako pomembno je, da
imaš v odločilnih trenutkih možnost govoriti z
nekom, ki te razume, posluša, informira o
trenutnem položaju in je sposoben vzpostaviti
normalen komunikacijski odnos.
Vsi udeleženci seminarja, iz 18 držav Evrope,
smo prejeli program izobraževanja za medi¬
cinske sestre o hormonskem zdravljenju raka
dojke. Program je pripravila skupina strokov¬
njakov (radioterapevti, internisti, medicinske
sestre, psihiater, ginekolog, epidemiolog) iz
šestih držav, z namenom, da bi znanje posre¬
dovali vsemmedicinskim sestram, ki se pri svo¬
jem delu srečujejo z bolnicami z rakom dojke,
da bi lažje ozaveščale bolnice in jim nudile us-
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trezno pomoč. Prvič so ta programpreizkusili v
Angliji na Royal Collegu za medicinske sestre.
Izobraževalni program vsebuje: zgodovinski
pregled raka dojke, fiziologijo in biologijo, pa¬
tologijo in klasifikacijo raka dojke, hormonsko
terapijo pri zgodnjem in napredovalem raku
dojke, hormonsko terapijo danes, vodenje bol¬
nic in vloge medicinske sestre, prihodnost na
področju hormonske terapije ter kako vzgajati
bolnice.
Priložene so tudi informacije, ki jih je mogoče
dobiti na internetu ter CD-ROM z diapozitivi v
angleškemjeziku, z vsovsebino izobraževalne¬
ga programa o hormonskem zdravljenju raka
dojke zamedicinske sestre. Dodana je informa¬
tivna knjižica o hormonskem zdravljenju za
bolnice, ki jo je pripravil odbor EuropaDonna s
sodelavci.
Sestanek smo zaključili z mešanimi občutki,
kako vse to prenesti v domače okolje, ki je tako
drugačno. Potrudili se bomo, da bomo tudi v

Sloveniji imeli večje število izobraženih medi¬
cinskih sester, ki prihajajo v stik z bolnicami z
rakom dojke. V sodelovanju s predstavniki Eu¬
ropa Donna v Slovenji bomo skušali pripraviti
seminar za medicinske sestre in zdravnike ter
predlagali, da se del vsebine o hormonskem
zdravljenju raka dojke vključi v izobraževalni
program za medicinske sestre pripravnice. Za
bolnice bomo skušali pripraviti nekaj informa¬
cij o hormonskem zdravljenju v pisni obliki.
Društvo onkoloških bolnikov pa že pripravlja
prevod knjižice o hormonskem zdravljenju za
bolnice z napredovalim rakom dojke in bo
vsem, ki jih to zanima, tudi kmalu na voljo.
Seminar o hormonskem zdravljenju raka dojke
je bil velika priložnost za navezavo stikov in
sodelovanja. Z novim znanjem in spoznanji bo¬
mo skušali izboljšati kakovost oskrbe bolnic z
rakom dojke, za kar pa bo potrebno skrbno
načrtovanje programov in akcij v sodelovanju z
različnimi strokovnjaki, združenji in mediji.

KI Inovativni izdelkiNega rane za nego rane

Prozorne, stanjšane hidrokoloidne obloge Comfeel Plus odlikuje
odlična vpojna sposobnost in dobra lepljivost. Ker so tanke, je
možnost vihanja robov minimalna. Zaradi prilagodljivosti se dobro
obnesejo tudi tam, kjer se drugi, podobni izdelki ne lepijo dobro.

Vgrajen sistem spreminjanja barv označuje, kdaj je potrebno
obloge zamenjati.

Priporočamo jih za nego ran, ki manj izločajo, kot npr.: kroničnih
neinficiranih ran, kirurških ran, mest po odvzemu kože ter ran na
zaključni stopnji celjenja.

Širok izbor velikosti omogoča izbiro za vse potrebe.

Uvoz in distribucija: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana

Zastopanje, informacije in vzorci: Coloplast Podružnica
Ljubljana, Prušnikova 1, Ljubljana, tel.: 01 512 74 40

Comfeel Plus je zaščitena blagovna
znamka podjetja Coloplast A/S, DK-
3050 Humlebaek, Danska
Ponatis prepovedan
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7. april - svetovni dan zdravja
15. april - svetovni dan prostovoljstva
MajaKrajnik

Na srednji šoliJesenice delujeta že peto šol¬
sko leto poleg ostalih krožkov tudi krožek
promocija zdravja in krožek prostovoljno

delo. Dijaki in mentorji smo se odločili orga¬
nizirati skupno akcijo, s katero smo želeli
sporočilo ob svetovnem dnevu zdravja posre¬
dovati tudi ostalim dijakom na šoli.
Pripravili smo razstavo plakatov na temo
letošnjega gesla svetovnega dneva zdravja: Mo¬
ja kri, varna kri, zame, zate, za vsakogar.
Majhen prispevek k ohranjevanju zdravja in
zdrave krvi je bila stojnica z zdravomalico, ki so
jo pripravili dijaki s pomočjomentoriceMonike
Ažman.
Prijazne in nasmejane dijakinje soves dopoldan
ponujale različne sadne prigrizke s polnozrna¬
tim kruhom sošolcem in profesorjem.
Dijaki krožka prostovoljno delo so pripravili
prodajno razstavo različnih svilenih izdelkov in
poslikanega stekla, ki so jih že dalj časa ustvar¬
jali v prostem času.
Denar od prodanih izdelkov in prispevkov za

zdravo malico so podarili otrokom z rakom in
krvnimi obolenji.
Dijaki so s svojo akcijo želeli sporočiti: Zdravja
nemoremopodariti, zdravje je potrebnoohran¬
jati!
Podarimo pa lahko zdravo kri in tako poma¬
gamo drugim.
Sočloveku lahko ponudimo tudi svoj čas, pri¬
jazen nasmeh, pripravljenost za dobro,...
Vsak od nas se mora sam odločiti, da bo poma¬
gal drugim. Dijaki - prostovoljci so se to odločili,
nekateri v začetku šolskega leta, nekateri že
pred štirimi leti. Njihovo delo jih bogati in os¬
rečuje. Prav gotovo bi vsi lahko potrdili misel
Mohameda: “Resnično bogastvo človeka je do¬
bro, ki ga stori na svetu.” Zberimo energijo in
pogum in delajmo dobro!
Naj nam srce ne upade, ker ne moremo storiti
vsega, kar bi morali in kar želimo. “Največja na¬
paka je, da ne naredimo ničesar, ker lahko
naredimo le malo.” (S. Smith)
Ne naredimo te napake!
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razmišljanja

TUDI DO OSAMLJENEGA
OTOKAVODI POT
Violeta PEČARB il jesprejet iz psihiatrične bolnišnice. Molčeč in red¬

kobeseden. Ni bilo opaziti, da kaj posebnega čuti

ob sprejemu v zavod - v novo okolje.
Stopila sem do njega, se mu predstavila in mu ponudila
roko. Pogledal je v tla, se zdrzn il i n stopi I korak nazaj. Poti¬

homa je nekaj zamomljal.
Takoj sem opazila, da bo težko vzpostaviti stik z njim.
Povabila sem ga v dnevni prostor. Hodil je korak za

mano. V dnevnem prostoru sem ga predstavila ostalim
varovancem in mu ponudila, da sede.
Nezaupljivo je stopil v sobo in boječe sedel na stol tik ob

vratih. Sedla sem ob njega in ga prijazno povprašala o
njegovem počutju. Nič mi ni odgovoril, zato sem mu
poskušala povedati nekaj o dnevnem redu na oddelku.
Vedno bolj mi je bilo jasno, da bo potreboval več časa, da

se bo privadil na novo okolje, zato sem se posvetila os¬
talim varovancem. Sedli smo in ob družabni igri pričeli s
pogovorom. Ob tem pa sem ves čas opazovala novega

stanovalca. Sedel je nepremično in gledal v tla. Na

obrazu je bilo videti topo zamišljenost. Večkrat je odprl

usta, kot bi hotel nekaj povedati, vendar ni izrekel

nobene besede. Nato je naenkrat sunkovito izrekel

nekaj besed, kot bi premagal veliko oviro. Takrat sem

vstala in mirno prisedla k njemu .Vprašala sem ga, če do¬

voli, vendar je le dvignil pogled in molčal. Rekla sem mu,

naj se nikar ne boji, da smo tukaj vsi prijatelji in prav go¬

tovo nam bo čez čas prav prijetno.

Več nisem drezala vanj. Minilo jenekajdni.Včasihjegov-

oril sam s seboj in ob tem grimasi-ral. Obotavljal seje tu¬

di jesti.Ves čas sem se trudila biti nevsiljiva, potrpežljiva,

prijazna, predvsem pa prisotna. Velikokrat sem se mu

nasmehnila ali ga z nekaj besedami ogovorila, saj sem

vedela, da v svojem svetu sliši in zaznava vse, kar se do¬

gaja okrog njega.

Nekega dne, ko smo z ostalimi varovanci zopet igrali

veselo igro, je vstal in se nam prav počasi približal. Nekaj

časa je tiho stal in opazoval, nakar je rekel: “A človek ne

jezi se?” in zazdelo se mi je, da sem na njegovem obrazu

opazila rahel nasmešek.

Vesela sem bila, zadovoljna in srečna zase, predvsem

pa zanj, saj sva našla “pot preko oceana na njegov os¬

amljeni otok.” In to so trenutki, zaradi katerih je lepo in

vredno biti to, kar sem - medicinska sestra.

izdelujemo opremo
za bolnice, ambulante
in kozmetične salone:

pregledne mize
raz ličnih izvedb

voz ičke za aparate

ser virne vozičke

dvi žne okrogle mize

par avane

sto jala za infuzijo

sto pnice itd.

KOVINSKA GALANTERIJA

Novak Apolonija s.p.

OIC Trzin

Brezovce 7

1236 Trzin

Tel:+386 61 162 1263

Fax:+386 61 162 1264

ZAUPAJTE
SLOVENSKI

KOVINSKA G A I A N T E R I J A
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s humorjem je lažje in lepše

“ ČLOVEK DREVESU ČLOVEK - NE GOZDAR ”

SODNIŠKA PAMET
“ Sodnik, ki mi sodi, je pomoje neznansko neumen!” razlaga Oskar prijatelju.
“ Po čemu pa to sodiš?”
“ Še na tretji obravnavi se nenehno zanima zamojo preteklost, čepravbi mu že zdavnaj moralo biti
jasno, da bo njegova odločitevvplivala zgolj na mojo prihodnost!”

PRI ZDRAVNIKU
Zdravnik pacientu: “ Kako pa živite doma? ”
“ Normalno!” “ Prosim, opišite mi to vaše življenje!”
“ Veliko gledam televizijo, hodim na sprehode, gledam, kako raste na vrtu — vse drugo pa postori
moja žena!”

SLUŽBA
Sandi sreča Petra, za katerega velja, da hodi radv službo, in ga vpraša:
“ Zakaj tako rad hodiš v službo?”
Peter izstreli kot iz topa: “ Zato, ker neznansko uživam, ko grem iz službe domov!”

REKU SO - DA BI SPREMINJALI SVET IN LJUDI!

Popularnost je kot mladost - ko oddide, se ne vrne več.
Louis-AugustePetiet

Edina razlika med živalmi in ljudmi je v tem, da živali ne hodijo v šolo in da ne odpirajo dežnikov,
kadar začne deževati.

WaltDisney

Pametni starši dovolijo svojim otrokom, da včasih storijo napako.
Mahatma Gandhi

Ljubezen je kot vožnja z avtomobilom: štartaš naglo, voziš prehitro, zaviraš pa, ko je že pre¬
pozno.

Francoise Sagan

ZA VAŠNASMEHINŠEKAJ VEČse trudiPETRA KERSNIČ
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strokovna srečanja v tujini

The 5th International
Family Nursing Conference

July 19-22, 2000
Chicago, Illinois

Join colleagues from around the
world

to netvvork, exchange ideas, and
learn about

the latest developments in family
nursing research,

practice, education, and policy.
Marriott Hotel - Michigan Avenue

European Congress of Nursing
2000

Munich, Germany
Second Announcement
Einladungsprogramm &

Call for Abstracts
Munchner Pflegekongress 2000
Professionelle Pflege in Europa

- 29. Nov. 2000
www.pflegekongress2000.de

Jlllll 19-22.2(100
(MUCO. IlLMOli

Join colleaguesfrom aotmd the vtorld
to nevrork, excbange ideas, and leam about

tbe latest developments infamily nursing researc
practice, education, andpolicy.

mmiOTTJIOIU • fllKJIKAK nu

Second Announcement
Einladungsprogramm &

Call for Abstracts

MGnchner Pflegekongress 2000
Tnlnfamtl* FfUg« t« batpt

Conveen : Inkontinenčni
program

Pripomočki, na katere se
lahko zanesete

Coloplast

I Ali uporabnik išče urinsko zbiralno vrečko, ki ne bo
puščala in bo prijetna in enostavna za uporabo?
Potem je urinska zbiralna vrečka Conveen prava izbira.

Vrečke Conveen ne puščajo, so prijetne in enostavne za
^ uporabo. Oblika vrečke, ventila na izpustu in izbrani materiali

zagotavljajo največ, ker lahko uporabnik od zbiralne urinske
|K vrečke pričakuje. Med različnimi prostorninami si lahko vsak

izbere pravo rešitev za svoje potrebe.
y Vrečke je mogoče spojiti z vsemi urinal kondomi in urinskimi

katetri na trgu.
Dobiti jih je mogoče na Potrdilo ZZZS. Številka šifre je 0927031102.

Uvoz in distribucija: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana
Zastopanje, infomacije in vzorci: Coloplast Podružnica Ljubljana,
Prušnikova 1, Ljubljana, tel.: 01 512 74 40

Conveen : Conveen je zaščitena blagovna
znamka podjetja Coloplast A/S, DK-
3050 Humlebeek, Danska
Ponatis prepovedan
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SEZNANITE SE Z MOŽNOSTJO IZPOSOJE BOLNIŠKIH POSTEU
»>

Naša rešitev Vam nudi najem bolniške
postelje samo za čas, kojo najbolj
potrebujete. Na voljo imamo celotno
paleto tovrstne opreme in sicer od
najenostavnejše, pa do najpopolnejše
vključno z daljinskim krmiljenjem
vseh električnih in hidravličnih
funkcij, opremljene s pomagali za
vzdigovanje (trapez) ter podobno. Na
voljo so tudi antidekubitne blazine za
preprečevanje preležarnin, kot tudi
nočne omarice z zložljivo mizico, katera
lahko služi kotpomoč pri branju,
pisanju in času obeda.

Medicinska oprema in inženiring
Bistriška 16, 1235 Radomlje, Slovenija

tel.-fax: 01-7228-952, 7228-011
e-mail: aico@siol.net, http://wmu.aico-doo.si

Posteljo ob dogovorjenem času
pripeljemo na dom z lastnimi za to
prirejenimi vozili, jo namestimo v

željen prostor ter priučimo
koristnika za prav

V kolikor bi vam ta majhen delček iz
neskončno velikega mozaika medicine
utegnil pomagati, smo Vam na voljo na
pripisanem naslovu in telefonih.
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Končno me cvetni prah ne moti več!

Končno sem se znebil kihanja in

srbečih ter solznih oči.

Končno so tu tablete Flonidan S,
ki hitro in učinkovito ustavijo alergijo.

so tu tablete, ki ne povzročajo

in nimajo stranskih učinkov.

in končno jih lahko dobim

tudi brez recepta.


