
‘-'Ct-aONAha&rop-;
Poštnfna plačana na pošti 1102 Ljubljanaca 9, september 2001



4260 BLED, Ribenska 2, Slovenija
Tel.: 04 57 80 350, Fax: 04 57 80 355
E-pošta: albatros@albatros-bled-sp.si
http://www. albatros-bled-sp.si

SPECIALIZIRANA TURISTIČNA AGENCIJA
ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO STROKOVNIH,
KULTURNIH IN POSLOVNIH SREČANJ
EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK ZA TRŽENJE
FESTIVALNE DVORANE BLED
PROFESIONALNA KONGRESNA ORGANIZACIJA
SVETOVANJE PRI IZBIRI KRAJA IN KAPACITET
PRIPRAVA IN IZVEDBA SREČANJA
ORGANIZACIJA STROKOVNIH POTOVANJ IN
OBISKOV KONGRESOV, SEJMOV IN RAZSTAV V TUJINI
POSOJANJE KONFERENČNE TEHNIKE
Iaparature za simultano prevajanje, ozvočenja,
konferenčni diskusni sistemi, LCD projektorji,
dia projektorji, demo-deske, ...)

BRAHLER

NETVVORK

PARTNER IN GENERALNI ZASTOPNIK
ZA IZPOSOJANJE KONFERENČNE
TEHNIKE V SLOVENIJI

SCHERING

Kontracepcija
za 21. stoletje

Zagotavlja izredno
kontracepcijsko
zanesljivost.

Je praktična:
»Namestite
in pozabite.«

Menstruacije so blažje,
krajše in manj boleče,
zato sc ženska bolje
počuti.



Hvdrofilm

Na počitnicah je večkrat na peto. Ježi, skale, ožigalkarji... Seveda

pa je lahko boleče tudi kje drugje. Hydrofilm plus je obliž čez

vse. Sterilen, zelo vpojen in odporen proti vodi. Primeren je za

kopanje, prhanje, za počitniški čas ... Hydrofilm plus se upora¬

blja za manjše rane, kot zaščita pred sekundarno infekcijo in za

postoperativne rane.

Merit d.o.o., Uvoznik in ekskluzivni zastopnik medicinskih
izdelkov Hartmann, Šmartinska 130, 1000 Ljubljana, Slovenija,
telefon: (01) 548 37 10, faks: (01) 548 37 46

meritHARTMANN
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NAVODILA
ZA OBJAVO
ČLANKOV
V UTRIPU

Rok za oddajo
prispevkov za
objavo v
informativnem
biltenu Utrip je do
25. v mesecu. Utrip
izhaja med 12. in
15. v mesecu.
Članki naj bodo
natipkani ali
računalniško
izpisani tako, da je
30 vrstic na eni
strani in s 60 znaki
v vrsti. Članki naj
ne presegajo 4
tipkanih strani.
Avtorje naprošamo,
da poleg izpisa
oddajo tudi disketo
in po največ dve
sliki na prispevek.
Poleg tega naj
avtorji navedejo
svoj priimek in ime,
naslov bivanja in
telefonsko številko,
na katero bodo
dosegljivi za
morebitne
razgovore glede
objave članka.
Slike, ki so
priložene k
člankom, naj bodo
opremljene z
besedilom ter
priimki in imeni
oseb na sliki.
Rokopisov ne
vračamo.
Prispevkov ne
honoriramo.

Uredništvo
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INFORMATIVNI BILTEN
ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE ■
ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
ODGOVORNA UREDNICA: Irma Antončič

UREDNIŠKI ODBOR:
Irma Antončič, Bojana Filej, Irena Istenič,
Petra Kersnič, Veronika Pretnar Kunstek

LEKTORICA: prof. Cvetana Tavzes

PREVAJALEC: Primož Trobevšek
NAKLADA: 12500 izvodov

NASLOV UREDNIŠTVA:
UTRIP, Ljubljana, Vidovdanska 9
telefon, telefaks: 01/2316-055,
tajništvo Zbornice - Zveze
telefon, telefaks: 01/ 4344-903, naročnine, računi
e-mail: zveza.med.sester@siol.net
žiro račun: 50101-678-48641

TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA:
ANONSA d.o.o. Ljubljana, Preglov trg 6,
tel.: 01/ 5461-800,5408-202, faks: 5400-315
e-mail: anonsa@anonsa.si

PRIPRAVA ZA TISK:
STARLING d.o.o., Vrhnika, Krožna pot 2
tel.: 01/7557-850, faks: 01/7557-855
e-mail: starling@siol.net

TISK:
Tiskarna POVŠE, Povšetova 36 a, Ljubljana,
tel./faks: 01/2301-542,

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI:
Jaka Bregar
Spletna stran: www.zveza-dmszts.si

Utrip je glasilo - informativni bilten Zbornice zdravstvene nege
Slovenije - Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije. Revija izhaja 11-krat letno. Letna naročni¬
na za nečlane je 4500 sit, člani plačujejo naročnino za Utrip s
članarino, od katere se obračunava in plačuje 8-odstotni da¬
vek na dodano vrednost.

Ne nisi sam
Ne, nisi sam,
ne obupaj dragi prijatelj ti,
poglej okoli sebe,
prisluhni, ptice žvrgole,
tudi one te bodre in ti srečo žele.

Tam v daljavi sliši se zvok,

listje šumi in od šumenja
glas te hrabri.
Ne, nisi sam.

Poglej okoli sebe,
v njih videl boš,
da nisi sam,
da vsa narava je okrog tebe,
ne obupaj,
okleni se naših dlani in
v njih našel boš moč,
ki slišale bodo vedno,
prijatelj dragi,
tvoj klic na pomoč.

Zato, ljudje, ne hitite,

ne bežite,
poglejte okoli sebe,
mar ne slišite klica,
ki želi le vaše bližine,

topline.

Zlatka Hervol



delo zbornice - zveze

Petra Kersnič

UTRIP POLETNIH DNI NA ZBORNICI - ZVEZI

Julij in avgust sta meseca, ki označujeta poletje.
Če kdaj, potem sta letos zagodla skoraj vsake¬
mu izmed nas - enim samo z neznosno
vročino, drugim z usodno sušo. Če meseca
pogledamo po simboliki številk, julij s
številko sedem predstavlja število krožne
dovršenosti in obnove, je seštevek števila tri, ki
predstavlja nebo, in števila štiri, ki predstavlja
zemljo. Zapisano je tudi, da je število sedem
simbol večnega življenja. Hipokrat je zapisal:
»Število sedem s svojimi skrivnostnimi silami
vzdržuje bistvo vseh stvari, omogoča življenje
in gibanje in ima tudi vpliv na vesoljska telesa.«
Znana so nam sedma nebesa, sedem dni, sedmi
dan počitka, za sedmini gorami in še bi jih
naštevali. Dokaz večnosti so tudi lunine mene,
ki trajajo sedem dni - zaključni ciklus teh men
je 28 dni - to pa je seštevek vseh števil do se¬
dem -1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28. Številka
osem označuje avgust, za številko je značilno,
da simbolično pomeni število vesoljskega
ravnotežja. Ravnotežje osmice izhaja iz tega, da
ima vse, kar je pravilno, dvojno, svoj nasprotni
princip ali spol. Število osem pride po šestih
dneh ustvarjanja in sedmem dnevu počitka.

In kaj smo delali in kje smo bili
v juliju in avgustu:

4. julij
- 10. seja Upravnega odbora;
- seja Nacionalne koordinacije pri Zbornici —
Zvezi;

Osrednja točka sestanka je bila namenjena
razpravi o predlogu Nacionalne strategije
razvoja zdravstvene nege v Sloveniji, ki je bila
objavljena v Utripu 7/8 2001.

5- julij — seja Komisije za izobraževanje

11. julij — 11. seja Upravnega odbora.

17. julij — organizacijski sestanek 3- kongresa
zdravstvene nege v Portorožu.

26. julij
- razgovor z generalnim direktorjem Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije;

- sodelovanje na srečanju, ki ga je organiziral
Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno
politiko in invalide Državnega zbora R
Slovenije v času obiska regionalnega direktor¬
ja Svetovne zdravstvene organizacije za
Evropo dr. Marca Danzona in njegovega sve¬
tovalca dr. Vladimirja Gusmarija s člani odbo¬
ra ter vsemi, ki so povezani z uveljavljanjem
nove strategije SZO s poudarkom na aktivnos¬
tih in sodelovanju s Slovenijo ter Zdravje za
vse v Evropi in svetu.

Dr. Marc Danzon je na srečanju odgovarjal na
številna vprašanja s področja javnega zdravstva
in velikokrat poudaril vlogo zdravstvene nege
in medicinskih sester pri reševanju vprašanj vse
bolj starajočega se prebivalstva v Evropi.
Posebej je poudaril, da bo SZO prioritetno pod¬
pirala prehransko in alkoholno politiko, na¬
ložbe v zdravje, zagotavljanje kakovosti v
zdravstvenem varstvu ter aktivnosti na
področju preprečevanja poškodb in smrti kot
posledic nesreče ter strategije na področju
krepitev duševnega zdravja in preprečevanja
samomorov. Na vprašanje financ je dr. Marc
Danzon odgovoril, da po njegovih izkušnjah
zdravstvo v sedanjih časih nima nikoli dovolj
sredstev, saj ga prehiteva vse modernejša, a
draga tehnologija. Poudaril je tudi, da se poli¬
tike zdravja ne dela le na Ministrstvu 'za zdravje,
temveč je potrebno medsektorsko sodelovanje
in partnerstvo številnih vladnih in nevladnih or¬
ganizacij - še posebej pa je poudaril, da je in bo
solidarnost ostala vrednota SZO, čeprav jo
novodobni sistemi in privatizacija pogosto po¬
tiskajo v ozadje.
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delo zbornice ■ zveze

27. julij
- sodelovanje na razgovoru, ki ga je orga¬
niziralo Ministrstvo za zdravje z regionalnim di¬
rektorjem Svetovne zdravstvene organizacije za
Evropo dr. Marcom Danzonom in njegovim
svetovalcem dr. Vladimirjem Gusmarijem v
času njunega prvega uradnega delovnega
obiska v Sloveniji; sestanka so se udeležili
predstavniki Ministrstva za zdravje, predsedni¬
ki Zdravniške, Lekarniške in Zbornice
zdravstvene nege, direktorji največjih zavodov
in ZZZS. Na tem sestanku je predsednica
Zbornice - Zveze mag. Bojana Filej dr. Danzona
seznanila s položajem zdravstvene nege in
njenih izvajalcev v Sloveniji in posebej pouda¬
rila prizadevanja za zakonsko ureditev stroke v
Sloveniji. Prav tako je poudarila podpis
Munchenske deklaracije (Utrip september
2000), ki v Sloveniji še ni podpisana.

Dopisano:
Nezaslišano. Iz medijev v teh poletnih dneh.
Turkinje, ki se šolajo za medicinske sestre
oziroma druga dela v zdravstvu, morajo ostati
nedolžne - to so nova pravila turškega
zdravstvenega ministrstva in njenega ministra
Osmana Durmasa. Celo na test nedolžnosti bo¬
do morala dekleta s sumljivo preteklostjo.
Minister pravi, da bodo s tem ukrepom poskr¬
beli za ohranitev ženske čistosti. Prepričana
sem, da v širnem svetu minister podpore za tak
ukrep ne bi dobil — saj je tudi iskal ne bo, sicer
pa je opozoril nase že leta 1999, ko je pri rušil¬
nem potresu s preko 20.000 smrtnimi žrtvami
odklonil pomoč iz sveta. Upam, da se bo
»zgodil narod«, da se bodo uprle turške ženske
in da bo svoj protest podala ICN. Ne nazadnje
mi že vemo, kolegice iz Turčije pa bodo, upam,
še spoznale, da je v ženskem delu »civilne
družbe« ogromna energija in moč - to nam
dokazuje tudi letošnja poletna odločitev Vide
Žabot.

o m
www.lris.si

IRIS MEDNARODNA TRGOVINA, D.O.O.
Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: 01 242 7 820, faks: 01 242 7 857

ZASTOPSTVO, PRODAJA, DISTRIBUCIJA

3M I ®II*IAA ...innovative
Vlil IIVV Medical Produkte •

3M Cavilon
nepekoč zaščitni film za kožo pred škodljivim
delovanjem telesnih izločkov-brez alkohola



delo zbornice - zveze

Uradne ure in kontakti s funkcionarji in službami Zbornice - Zveze

mag. Bojana Filej, viš.med.ses., univ.dipl.org
predsednica
Tel./faks 01 23 16 055
tajništvo ali tel. 01 43 05 280
Služba: tel. 02 22 86 283 faks 02 22 86 585
Mobil: 040 262 452
E-mail: bojana.filej@slon.net

Petra Kersnič, viš.med.ses., prof.zdr.vzg. -
generalna sekretarka
Tel./faks 01 23 16 055 tajništvo ali
tel. 01 43 05 280 Mobil: 041 677 360
Email: zveza.med.sester@siol.net

Darinka Klemenc, dipl. m. s. -
podpredsednica za koordinacijo
regijskih društev
Služba: tel. 01 54 23 655 faks 01 43 33 311
Mobil: 041 754 706
E-mai: darinka.klemenc@kc-lj.si

Livio Kosina, ZT -
podpredsednik za koordinacijo
strokovnih sekcij
Služba: tel. 01 54 21 355 faks 01 54 21 345
Mobil: 041 682 111
E-mai: livio.kosina@ustanova-odsevseslisi.si

Peter Požun, viš. med. teh., dipl. ekon. -
podpredsednik za splošne zadeve
Služba: tel. 01 5431 676 faks 01 43 11 023
Mobil: 041 648 938
E-mai: peter.pozun@mf.uni-lj.si

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA
so za osebni razgovor dosegljivi prvo in tretjo
sredo v mesecu med 9. in 14. uro.
Zaželen je predhodni dogovor na tel./faks 01
23 16 055 v tajništvu Zbornice - Zveze.

Jelka Mlakar, viš. med. ses.,
predsednica Nadzornega odbora
Služba: 01 23 15 755

Marina Velepič, viš. med. ses.,
predsednica Častnega razsodišča
Služba: 01 43 20 018

Nuša Mlakar, viš. med. ses., univ.dipl.org,-
predsednica Komisije za zasebno delo
Prva sreda v mesecu od 15. do 16. ure
na sedežu Zbornice - Zveze.
Za osebni razgovor je potreben predhodni
dogovor v tajništvu.

dr. Silvestra Hoyer,
viš. med. ses., univ. dipl. ped. -
predsednica Komisije za izobraževanje
Služba: 01 30 01 111

Irma Antončič, viš. med. ses., prof. def. -
odgovorna urednica Utripa
Mobil: 041 344 194

Vera Grbec, viš. med. ses., univ.dipl.org. -
glavna urednica
Obzornika zdravstvene nege
Mobil: 041 738 633

Marta Falež, viš. med. ses. -
predsednica Komisije za dodeljevanje
sredstev iz sklada za izobraževanje
Služba: 02 60 82 961

STROKOVNE SLUŽBE

Bojana Bučar - tajništvo
Mojca Čerček - članarine, računi,
naročniški oddelek

PO - ČE od 10. do 15.ure, PE od 10. - 14. ure
tel./faks 01 23 16 055 - tajništvo
tel./faks 0143 44 903 - naročniški oddelek

Irena Vodlan - računovodstvo
Vsak ponedeljek med 13. - 15. uro
Tel./faks 01 51 50 060

Dragica Papež, dipl. iur. - pravna služba
Prva in tretja sreda v mesecu po predhodnem
dogovoru tel. 01 23 16 055
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novice iz ICN

EVROPSKI FORUM NACIONALNIH ZDRUŽENI
MEDICINSKIH SESTER IN BABIC TER SVETOVNE
ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE

IZJAVA O VLOGI MEDICINSKIH SESTER IN
BABIC PRI ZMANJŠEVANJU REVŠČINE

Evropski forum združenj medicinskih sester in
babic ter SZO se

ZAVEDATA, da ima revščina številne obraze, da
jo povzročajo številni dejavniki in da jo ne
moremo presojati samo iz ekonomskega vidi¬
ka;

RAZUMETA, da ima revščina evropsko
razsežnost ter obenem predstavlja kompleksno
in globalno vprašanje, ki se po svoji naravi raz¬
likuje med deželami v razvoju in razvitimi
deželami;

SE ZAVEDATA, da je revščina dinamičen kon¬
cept ali okoliščina (prej, kot pa stanje), ki
prizadene bolj ženske kot moške;

RAZUMETA, da kompleksnost vprašanja zahte¬
va medsektorsko reševanje znotraj globalne
strategije;

STA ZASKRBLJENA, ker je slabo zdravje eden
od glavnih vzrokov povečevanja revščine in
ker je revščina zdaj v svetu največji povzročitelj
slabega zdravja;

SPOZNAVATA, da je zdravje ena od najpomem¬
bnejših dobrin revnih ljudi in bistvena za njihov
beg iz revščine in preživetje, ter

SPOZNAVATA, da zdravje lahko na več načinov
prispeva k zmanjševanju revščine ter omogoči
splošen družbeni in gospodarski razvoj,

ZATO APELIRA na medicinske sestre in babice,
da:

- sprejmejo svoje odgovornosti pri reševanju
vprašanja revščine;

- spoznajo pomembno vlogo, ki jo lahko odi¬
grajo pri varovanju in promoviranju zdravja
med revnimi ljudmi;

- ponudijo svoje znanje, veščine in izkušnje v
praksi in raziskovanju; ter

- podprejo ter sprožijo pobude za multisek-
torsko sodelovanje pri spopadanju z revščino;

in tako zagotovijo:

da se zdravstveni sistemi učinkovito lotijo
potreb revnih ljudi z razvijanjem mehanizmov,
ki smiselno vključujejo revne ljudi v analiziran¬
je in odločanje;
da se razvijejo politike, ki se bodo lotile
vzrokov manjših možnosti in prikrajšanosti ter
izboljšale življenjske okoliščine revnih; in
da se razvijejo partnerstva, ki bodo povezovala
zdravstveno skupnost z drugimi nosilci razvoja.

Organizaciji POZIVATA vlade da:

identificirajo vzroke in značilnosti revščine v
njihovih deželah;
zagotovijo vire, ki bodo omogočili izkorenin¬
jenje temeljnih vzrokov revščine,
spoznajo vlogo medicinskih sester in babic, ki
zaradi svoje tesne povezanosti z javnostjo in
promocijo zdravja pomembno prispevajo k
programom družbenega razvoja in
zmanjševanja revščine ter zagotavljajo dostop¬
ne, celostne in koordinirane storitve
zdravstvenega varstva in kontinuiranega varst¬
va; ter
sprožijo pobude za delovanje znotraj sektorja
in med več sektorji, ki bodo zagotavljali, da
zaščita in promocija zdravja postaneta glavni
strategiji v načrtih posameznih držav za
zmanjševanje revščine.

EU ICP OSD 631 FT 00
5022202/18 15. maj, 2001

PREVOD



iz društev

DMSZT Celje
Petra Rajh

Potep po Triglavskem narodnem parku

Zadnji junijski dan je Društvo MS in ZT Celje organiziralo dvodnevni pohod do Triglavskih jezer.
Zgodaj zjutraj smo napolnili nahrbtnike, obuli planinske čevlje in veselo odrinili proti Gorenjski.
Bilo nas je kar 72. Zbrala se je pisana druščina iz Celja, Šmartnega v RD, Šentjurja, Laškega,
Rimskih toplic, Zidanega mosta, Dobrne, Vitanja, Radelj ob Dravi, vseh starosti in profilov.
Ludvik, Slavko in Olga so poskrbeli za varno izbrano pot in nam ves čas stali ob strani.
Krenili smo iz vasice Stara fužina v Bohinju do Vogarja, planine Blato ter prispeli do Planine pri
jezeru, kjer smo imeli prvi daljši počitek. Naprej nas je pot vodila do Dednega polja, kjer smo si
ogledali sirarno, pa naprej do Ovčarije in Prodov. V zgodnjem popoldnevu smo zagledali drugo
od Triglavskih jezer, Dvojno jezero, in težko pričakovano Kočo pri Triglavskih jezerih (1683 m),
kjer je bil naš cilj.
Po počitku smo stopili še do tretjega jezera - Ledvičke.
Med potjo je bilo moč opaziti različne rože in zelišča: trilistno vetrnico, dlakavi sleč (rododen¬
dron), triglavski svišč, pogačico, zlato jabolko, pelin in materino dušico.
Zvečer pa se je v koči oglasila frajtonarica in pesmi ni bilo konca.
Naslednje jutro nas je pot vodila nazaj v dolino. Sprehodili smo se do Črnega jezera na Komarči,
nadaljevali pot do Komne in se spustili k slapu Savica.
Pred odhodom v Celje smo ob harmoniki zapeli in zaplesali za slovo.
Prihodnjič bodite tudi vi z nami.
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iz društev

Albina Kokot

Strokovna ekskurzija
v Valdoltro

V soboto, 23.06.2001 je društvo medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov Celje orga¬
niziralo strokovno ekskurzijo v Valdoltro.
Odpeljale smo se kar z največjim možnim av¬
tobusom in tako nas je v Valdoltro prišlo čez
sedemdeset. Po prijaznem sprejemu pri¬
morskih kolegic in predstavitvi njihove de¬
javnosti smo se vkrcale na katamaran Big Red
in si iz morske strani ogledale Slovensko oba¬
lo.
Po ogledu Pirana in obvezni kavici na
Tarttinijevem trgu smo v Salinjerah imele ribji
piknik. Po okrepčilu so se najpogumnejše
okopale, druge pa smo se sončile in, kar je
sedaj najbolj moderno - senčile.
Ko smo se tako nadihale morskega zraka in se
naklepetale, nas je avtobus odpeljal do
Medijskih toplic. Ob dobri večerji, prijetni glas¬
bi in plesu smo tako pozno v noč pridobivale
psihofizično kondicijo za naporno poletje, ki
se je kazalo pred nami.
Sedaj je ta prijetni dan le še spomin, mi pa se že
veselimo naslednjega, jesenskega druženja.

Društvo medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Sekcija upokojenih medicinskih sester

VABILO

Sekcija upokojenih medicinskih sester pri DM-
SZT Ljubljana vabi, da se udeležite jesenskega
izleta. Obiskali bomo Prekmurje in sosednjo
državo Madžarsko.

Na izlet gremo v četrtek, 4. oktobra 2001.

Odhod avtobusa bo točno ob 05.00 uri s
Kongresnega trga v Ljubljani. Peljali se bomo v
Mursko Soboto, prvič ustavili ter si ogledali grad
in njegove muzejske zbirke. Pot nas bo naprej
vodila preko meje z Madžarsko (za prehod
potrebujete osebno izkaznico ali potni list) v
mesto Lent/, kjer bomo imeli krajši postanek,
saj je ta dan sejem. Naprej bomo potovali do
mesta Keszthely ob Blatnem jezeru, kjer si bo¬
mo ogledali baročni dvorec in prelep park
družine Festič.
Ogledali si bomo tudi najznamenitejši madžar¬
ski zdraviliški center v kraju Heviz.

Pozno popoldne nas bo pot vodila do prek¬
murskega mlina, kjer bomo lahko kupili do¬
mačo moko. Sledila bo večerja s prekmurskimi
dobrotami.
Povratek v Ljubljano je načrtovan za pozne
večerne ure.

Prijave:
Irena Brunček - Kompas Holidays na telefon
01 200 63 81
v dneh 25.9. in 26.9.2001
od 8.30 - 14.00 ure.
Prijave bodo sprejete do zasedbe sedežev.

Doplačilo za udeležbo znaša 3600,00 sit
na osebo.

Vabljeni !

Predsednica sekcije
Cilka Potokar
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iz društev

sester in

ljubljana

Društvo medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Razpis za predloge za podelitev
Srebrnega znaka Društva
medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Upravni odbor Društva medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov
Ljubljana objavlja na podlagi določb
Pravilnika o priznanjih DMSZT
Ljubljana javni razpis za zbiranje
predlogov za podelitev priznanja
Društva za leto 2001.
Priznanje lahko prejme član društva
za dolgoletno aktivno sodelovanje v
društvu, še posebej za aktivno delo¬
vanje in sodelovanje pri ohranjanju
in razvijanju kulturne in
zgodovinske dediščine medicinskih
sester, skrbi za kulturno, stanovsko,
izobraževalno, raziskovalno, social¬
no in športno delovanje svojih
članov, razvijanje stikov med člani
in med društvi ter krepitev vloge in
pomena dela medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v slovenskem
in mednarodnem prostoru.
Predloge za priznanje lahko podajo
člani ter telesa in organi društva.
Predlog mora biti pisen in naj vse¬
buje osnovne podatke o kandidatu
ter podrobnejšo utemeljitev predlo¬
ga-
Predlog predlagatelj pošlje do 30.
oktobra 2001 na naslov Društva.
Priznanja bodo podeljena na red¬
nem strokovnem srečanju društva
4. decembra.

predsednica
Darinka Klemenc, l.r.

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Ljubljana Vas vabi na
POHOD NA MRZLICO IN KAL 29.9.2001.
Mrzlica je 1093 m visoka planina nad Trbovljami in nudi
širok razgled na Julijce, Savinjske Alpe, Pohorje in širše
Zasavsko hribovje. Od tu bomo šli na Kal - 946 m visok
hrib nad Hrastnikom, od koder seže pogled na Primorsko,
Posavsko in tudi Kamniško hribovje.
Zberemo se na železniški postaji v Trbovljah. Odhod vlaka iz
Ljubljane ob 6.50 uri (glej vozni red). Z lokalnim avtobusom
se peljemo do Komunale v Trbovljah, kjer bomo ob 8.00 uri
pričeli z 2-urno hojo do Mrzlice, nato bomo krenili proti Kalu
(1 ura hoje). Na Kalu bo organizirana malica. Vrnili se bomo
po krožni poti proti Trbovljam (2 uri hoje). Pot je lepa, ni na¬
porna, je pa nekoliko daljša.
Natančnejša navodila dobite ob prijavi.
Prijavite se do 24.9.2001 Mariji Filipič, tel. številka v službi:
03 5652 564 ali 03 5652 566, doma 03 5628 563.
Pohod je namenjen pridobitvi novih moči za delo, tkanju
prijateljskih vezi med pohodniki in psihični sprostitvi.

Odbor za pohodništvo pri DMSZT Ljubljana
Marija Filipič, s.r.

Predsednica DMSZT Ljubljana
Darinka Klemenc, dipl.m.s., s.r.

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Ljubljana vas vabi dne 06.10.2001-08-30
NA DUNAJ.
Zbirališče na Kongresnem trgu v Ljubljani ob 05.00 uri.
Vožnja z avtobusom proti Dunaju čez mejni prehod Šentilj.
Po prihodu na Dunaj sledi orientacijski ogled mesta: stavb
na Ringu - muzeji, dvorec Hoflung, Magistrat, Parlament,
Opera, sprehod do Štefanove cerkve. Po končanih ogledih
vožnja mimo dvorca SCHOENBRUNN in dalje proti domovi¬
ni. Prihod v Ljubljano v poznih nočnih urah.
Odhod: 06.10.2001-08-30
Ura: 05.00 - Kongresni trg
Lastni prispevek: 3.000,00 SIT
Prijave: Kompas Holidays 1. in 2.10.2001,
Od 8.30 - 18.00 ure

Ob prijavi plačate participacijo.
Vljudno vabljeni

Za izletništvo DMSZT Ljubljana
Nada Butinar, dipl.m.s., s.r.

Predsednica DMSZT Ljubljana
Darinka Klemenc, dipl.m.s., s.r.



iz sekcij

Zbornica zdravstvene nege - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji vabi na
8. STROKOVNO SREČANJE

ALERGIJE - VPRAŠANJE SODOBNEGA ČASA
Portorož, Hotel Marko 11.-12. oktober 2001

Alergijske bolezni in reakcije so v svetu zelo razširjene. Vsak tretji prebivalec Evrope naj bi imel težave, povezane z alergijo.
Strokovno srečanje je namenjeno izmenjavi izkušenj, znanj in mnenj o alergijah, kot problemu sodobnega časa. Predavali
bodo: zdravniki in medicinske sestre s področja dermatovenerologije.

PROGRAM :
Četrtek, 11. 10. 2001
08.30 - 10.00 Registracija udeležencev
10.00 - 10.15 Odprtje strokovnega srečanja ter glasbeni utrinek
10.15 - 10.30 Pozdravni nagovor gostov in predsednice dermatovenerološke sekcije, Ivanka Pupis Škapin,viš.med.s.
10.30 - 10.45 Alergijska obolenja v dermatologiji, doc. dr. Tomaž Lunder, dr.med.
10.45 - 11.15 Urticaria in Quinckejev edem, Jadranka Korzika Mrak, dr.med.
11.15- 11.35 Zdravstvena nega bolnika z alergijsko reakcijo, Vera Smukavec, viš.med.s.
11.35 - 12.00 Alergije na strupe žuželk, mag. Aleksander Godič, dr.med.
12.00 - 13.30 Odmor - kosilo
13.30 - 14.00 Predstavitev pripravkov Bepanthen, Peter Bratušek, mag.farm.
14.00 - 14.25 Diferencialna diagnoza in preventiva vnetja kože pod plenicami, prim.Božana Podrumac, dr.med.
14.25 - 14.45 Kontaktni dermatitisi in ugotavljanje vzrokov, doc.dr.Tomaž Lunder, dr.med.
14.45 - 15.00 Predstavitev ambulante za poklicna obolenja kože in alergološkega laboratorija, Barbara Kokalj, lab.teh.
15.00- 15.15 Odmor
15.15 - 15.30 Vloga medicinske sestre pri testiranju bolnika z kožno vbodnimi testi, Marta Flego, viš.med.s.
15.30 - 15.55 Preobčutljivostne reakcije na UV žarke, Blanka Zagoričnik, dr.med.
15.55 - 16.15 Kožne atopijske bolezni otrok in odraslih, prim. Božana Podrumac, dr.med.
16.15 - 16.35 Zdravstvena nega otroka z atopijskim dermatitisom, Justina Somrak, viš.med.s. in Karmen Čuk, s.m.s.
16.35 - 17.00 Higienski vidik uporabe rokavic pri bolniku z golensko razjedo, Martina Zupančič, viš.med.s.
17.00- 17.15 Razprava
17.20 - 18.00 Sestanek 10 dermatovenerološke sekcije
19.30 Skupna večerja z zabavnim programom

Petek, 12. 10. 2001
09.00 - 09.30 Predstavitev spozorjev
09.30 - 09.45 Medikamentozni eksantemi, doc. dr. Tomaž Lunder, dr.med.
09.45 - 10.15 Vloga medicinske sestre pri ugotavljanju preobčutljivosti na zdravila, Irena Radičevič, viš.med.s.
10.15 - 10.30 Zdravstvena nega bolnika z Lyellom, Nataša Čermelj, dipl. med. s.
10.30 - 11.00 Vloga medicinske sestre pri inhalacijski terapiji, Marija Špelič, viš.med.s.
11.00 - 11.30 Komunikacija in stres na delovnem mestu, Marija Šimenc, viš.med.s.
11.30 - 11.45 Razprava
11.45 - 12.00 Zaključek strokovnega srečanja
12.00-13.30 Odmor
13.30 Strokovni ogled Term Palače Portorož

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Kotizacija z DDV po pravilniku Zbornice zdravstvene nege
znaša: - za člane znaša 26.000 SIT, - za nečlane pa 52.000 SIT
Kotizacijo lahko poravnate na ŽR 500101-678-48641, sklic na številko 00-122-27, s pripisom za dermatovenerološko sekcijo.
Prijavnico iz Utripa s točnimi podatki pošljite najkasneje do 4. 10. 2001 na naslov:
Ivanka Pupis Škapin, Dermatovenerološka klinika, Zaloška 2, 1525 Ljubljana
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji.
Rezervacije Hotel Marko, Obala 28, 6320 Portorož na tel.: 05/ 617-40-00, fax: 05/ 617-40-11,
E-mail: hotel.marko@amis.net
Ob rezervaciji udeležence naprošamo, da se sklicujejo na strokovno srečanje.
Soba z zajtrkom v dvoposteljni sobi znaša 7.000 SIT.
Organizacijski odbor: Ivanka Pupis Škapin, Nataša Čermelj, Martina Zupančič, Marina Valentič
Vse informacije so na voljo pri Ivanki Pupis Škapin, Dermatovenerološka klinika, na telefon: 01/ 431-31-13 int. 41-43 ali
fax 01/ 231-25-59.

Vljudno vabljeni
Predsednica sekcije, Ivanka Pupis Škapin



iz sekcij

Zbornica zdravstvene nege - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester za anesteziologijo, intenzivno nego in terapijo ter transfuziologijo

in
SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO -

Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino vabita na

3. kongres slovenskih anesteziologov z mednarodno udeležbo
ki bo potekal od 11. - 13. oktobra 2001 v hotelu Kompas na Bledu

Četrtek, 11. oktober 2001
09:00 - 11:00 Registracija: Recepcija hotela Kompas
11:30 - 13:00 Uvodno predavanje: »State of art« v slovenski anesteziji (smernice razvoja)

Paver-Eržen V., Ljubljana
13:00 - 15:00 Kosilo
15:00 - 16:30 Okrogla miza: Porodna regionalna anestezija

Voditelja: Beljanski-Rogan S., Slovenija; Ravval N., Švedska
16:30 - 17:00 Odmor za kavo
17:00 - 18:30 Okrogla miza: Ambulantna anestezija

Voditelja: Oroszy D., Slovenija; Robins D. W., Velika Britanija
20:00 OTVORITEV KONGRESA

Vabljeno predavanje: Kvalitetno upravljanje v anesteziji; Booij H. D. J
Cocktail party Kompas hotel

Petek, 12. oktober 2001
09:00 - 11:00 Okrogla miza: Intenzivno zdravljenje pri odpovedi posameznih organov 1.

Voditelja: Kremžar B., Slovenija; Gullo A., Italija
11:00 - 11:30 Odmor
11:30 - 13:00 Okrogla miza: Intenzivno zdravljenje pri odpovedi posameznih organov 2.

Voditelja: Kremžar B., Slovenija; Markovič S., Slovenija
13:00 - 15:00 Kosilo
15:00 - 16:30 Okrogla miza: Reanimacija v bolnišnici in vodenje teama za poškodbe

Voditelji: Habinc-Hribar M., Slovenija; Vlahovič D., Slovenija; Lott C., Nemčija
16:30 - 17:00 Odmor za kavo
17:00 - 19:00 Okrogla miza: Zapleti pri anesteziji - sodnomedicinska odgovornost

anesteziologa - Voditelja: Paver-Eržen V., Slovenija; Balažič J., Slovenija
20:00 Slavnostna večerja

Sobota,
09:00 -

11:00 -
11:30 -
13:00 -
15:00 -

16:30 -
17:00 -
18:00

13.oktober 2001
11:00 Okrogla miza: Živčno-mišični nadzor in nadzor budnosti med anestezijo

Voditelja: Denič K., Slovenija; Gurman G., Izrael
11:30 Odmor
13:00 Okrogla miza: Transplantacija - Voditelja: Pintar!, Slovenija; Cohen B., Švica
15:00 Kosilo
16:30 Okrogla miza: Zdravljenje bolečine s perifernimi bloki

Voditelja: Vintar N., Slovenija; Gligorijevič S., Švica
17:00 Odmor
18:00 PROSTE TEME Voditelja: Manohin A., Slovenija; Schalk V., Avstrija

Zaključek kongresa
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iz sekcij

PROGRAM ZA MEDICINSKE SESTRE IN ZDRAVSTVENE TEHNIKE

Sobota, 13. oktober 2001
08:00 - 09:00 Registracija
09:00 - 11:00 Tema: Vloga medicinskih sester pri zdravljenju bolečine

Voditeljica programa: Buček - Hajdarevič I., dipl.m.s., Slovenija
09:00 Vpliv bolečine na potek zdravljenja - kako škodljiva je lahko bolečina

Godec M., dr. med. Klinični center Ljubljana
09:40 Kaj morajo medicinske sestre vedeti o bolečini in pomenu pravočasnega

zdravljenja - Petek C., viš.med.ses., Klinični center Ljubljana
10:00 Vloga medicinske sestre pri poučevanju bolnikov o bolečini in možnos¬

tih zdravljenja - Logonder M., viš.med.ses., Onkološki inštitut Ljubljana
10:20 Vloga medicinske sestre pri zdravljenju kronične bolečine

Kariž N., viš.med.ses., Klinični center Ljubljana
10:40 - 11:00 Razprava
11:00- 11:30 Odmor
11:30 Naloge medicinske sestre pri zdravljenju bolečine z epiduralnim

katetrom - Domadovnik B., dipl.m.s., Vadija D., SMS., Splošna bolnišnica Maribor
11:50 Vloga medicinske sestre pri analgeziji v porodništvu

Donkov Z., viš.med.ses., Klinični center Ljubljana
12:10 Naloge medicinske sestre pri radiofrekvenčnih blokadah

Vadija D., SMS., Splošna bolnišnica Maribor
12:30 Pomen pravočasnega pričetka pri zdravljenju akutne pooperativne

bolečine - Kardoš Z., dipl.m.s, Petek C., viš.med.ses., Klinični center Ljubljana
12:50 - 13:00 Razprava
13:00 Zaključek

INFORMACIJE:
Kotizacija za člane znaša 12.000 SIT, za nečlane 24.000 sit. Kotizacijo vplačate na ŽR:
50101-678-48620; sklic na št. 23325; s pripisom "Za kongres".
Navedeni znesek kotizacije velja ob prijavi udeležbe do 25.09.2001. Po tem datumu bo znesek višji za 6.000
SIT. Registracija bo možna tudi neposredno pred pričetkom kongresa.
Kotizacija vključuje strokovni program, zbornik predavanj, kavo med odmori, otvoritveni prigrizek in slavnostno
večerjo.Upokojene medicinske sestre in študenti so oproščeni plačila kotizacije.

Rezervacije prenočišč Kompas Hotel Bled, Cankarjeva 2, 4260 Bled
Telefon: 04/ 57-94-000 faks: 04/ 57-82-499

DODATNE INFORMACIJE
Irena Buček Hajdarevič; Klinični oddelek za anesteziologijo, Klinični center Ljubljana
Telefon: 01/43 13 113 int. 22-32
Home page: http://home.amis.net/gmatjaz/

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije
Irena Buček Hajdarevič
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Zbornica zdravstvene nege - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Oftalmološka sekcija
VABI NA

STROKOVNI SEMINAR,
KI BO 12.10.2001 V ZDRAVILIŠČU STRUNJAN

TEMA SREČANJA:
OBRAVNAVALI BOMO NEGOVALNE DIAGNOZE, PRIKAZALI BOMO ZDRUŽENO DELOVANJE OČES¬
NEGA IN ORL ODDELKA V BOLNIŠNICI IZOLA IN TOLMAČILI BOLNIKOVE PRAVICE V
ZDRAVSTVENI NEGI

08.30 - 09.00
09.00 - 09.20
09.20 - 10.05

10.05 - 11.00

11.00 - 11.15
11.15 - 12.00

12.00 - 12.30
12.30 - 13.10

13.10 - 13.20
13.20 - 14.30

14.30 - 15.15
15.15

registracija udeležencev
uvodne besede
Organizacija dela na očesni polikliniki v Bolnišnici Izola
Vesna Jalovec, viš.med.ses.
Razvoj oftalmološke dejavnosti v slovenski Istri
Združenje oftalmološke dejavnosti in otorinolaringološke dejavnosti v Bolnišnici
Izola
Stojka Škrokov, viš.med.ses.
Razprava
Razvoj negovalnih diagnoz v patronažnem zdravstvenem varstvu
Tatjana Geč, viš.med.ses., univ. dipl. org.
Odmor
Etična načela in človekove - bolnikove pravice v zdravstveni negi
Vera Grbec, viš.med.ses., univ. dipl. org.
Razprava
Negovalne diagnoze v očesni zdravstveni negi
Tatjana Nendl, dipl.m.s., Durda Sima, dipl.m.s., Maja Vidrih, dipl.m.s., Divna Eržen,
dipl.m.s.
Razprava in zaključek seminarja
Skupno kosilo

Splošne informacije:
Udeležba na strokovnem seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Kotizacija za člane znaša
13.000,00 tolarjev, za nečlane 26.000,00 tolarjev. V ceno je vračunan DDV.
Vplačate lahko na žiro račun ZDMSZT številka 50101-678-48641, sklic na številko 0012013 s pripi¬
som za Oftalmološko sekcijo.
Potrebna je pisna prijava na seminar, prijavnico pošljite na naslov: Milena Suhadolnik, Očesna klini¬
ka Ljubljana.
Informacije na telefon: 543-1791 Durda Sima.
Organizacijski odbor: Stojka Škrokov, Durda Sima, Milena Suhadolnik, Divna Eržen, Ljuba Taljat.

Vljudno vabljeni!

16

Predsednica Oftalmološke sekcije
Durda Sima



iz sekcij

Zbornica zdravstvene nege - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
vabi na
9. strokovno srečanje z naslovom

Preventiva koronarne bolezni
in volilni občni zbor,
ki bo v Portorožu, hotel Slovenija dne 16. in 17. novembra 2001

PROGRAM:

Petek, 16. november
9.00 - 10.00 Registracija udeležencev
10.00 - 10.30 Uvod, kulturni program
10.30 - 10.45 Celostna rehabilitacija koronarnega bolnika

Dorjan Marušič, dr. med., Ministrstvo za zdravje
10.45 - 11.15 Hiperholesterolemija - dejavnik tveganja za koronarno bolezen

Irena Keber, dr. med., KO za žilne bolezni KC Ljubljana
11.15- 11.30 Zdravstvena vzgoja bolnikov s hiperholesterolemijo in njen pomen

Hermina Kastelic, viš.med.ses., Interni oddelek, SB Izola
11.30 - 12.00 Pomen povišanega krvnega tlaka pri bolnikih s koronarno boleznijo

Nataša Černič Šuligoj, dr. med., Interni oddelek SB Izola
12.00 - 12.15 Vloga medicinske sestre pri obravnavi bolnika s povišanim krvnim

tlakom - Jasna Gombar, viš.med.ses., Interni oddelek SB Izola
12.15- 12.45, Odmor
12.45 - 13.15 Od zdrave k dietni prehrani

Lili Volk, univ. dipl. inž. živilske tehnologije
13.15 - 13.30 Načrtovanje zdrave prehrane

Dušica Ivančič, viš.med.ses., Interni oddelek SB Izola
13.30 - 15.30 Odmor za kosilo
15.30 - 16.00 Pomen redne telesne aktivnosti

Zlatko Fras, dr. med., KO za žilne bolezni KC Ljubljana
16.00 - 16.15 Načrtovanje in izvajanje redne telesne aktivnosti

Cecilija Žižek, univ. dipl. org. dela, SZŠ Piran
16.15 - 16.45 Psihološki dejavniki tveganja - Andrej Marušič, dr. med.
16.45 - 17.15 Programi odpravljanja psiholoških dejavnikov tveganja

psiholog ali viš.med.ses. iz Begunj
20.30 Slavnostna večerja
Vsi obroki na seminarju bodo pripravljeni v skladu s pravili o zdravi prehrani, o čemer se bomo pogovarjali v
strokovnem delu seminarja. Dovoljujemo si spremembe programa, vendar v okviru mota strokovnega srečanja.

Sobota, 17. november
9.00 - 10.00 Volilni občni zbor
10.00-13.00 Delo po skupinah:

1. Praktični prikaz načrtovanja zdrave prehrane (pripravljanje zdravih obrokov)
demonstrator: Lili Volk

: 2. Načrtovanje izvajanja redne telesne aktivnosti (v primeru lepega vremena hoja
na 2 km) - demonstrator: Cecilija Žižek

september 2001 17

Zaključek seminarja predvidoma ob 13.30



iz sekcij

Udeležba na seminarju se prizna kot strokovno izobraževanje.

KOTIZACIJA: Za člane je kotizacija 19.040 SIT, za nečlane pa 38.080 SIT. Nakažite jo na ŽR ZDMSZTS: 50101-
678-48641-0012231. V kotizacijo je všteta udeležba na seminarju, zbornik predavanj in strokovno gradivo ter
slavnostna večerja.
REZERVACIJA PRENOČIŠČ: Hotel Slovenija do 25. oktobra 2001 na tel.: 05 692 31 20 pod geslom »medi¬
cinske sestre v kardiologiji«
PRIJAVA: Prijavnice pošljite na naslov:

Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za kardiologijo,
Irena Orel, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

INFORMACIJE Metka Mazi, tel.: 01 4313113 int. 49-34, Lidija Marinč, 040 555 060
ORGANIZACIJSKI ODBOR: Dušica Ivančič, Metka Mazi, Lidija Marinč, Dorjan Marušič

VABLJENI!

Zbornica zdravstvene nege - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti
prireja strokovno srečanje,
ki bo 18. oktobra 2001
v Inštitutu RS za rehabilitacijo v Ljubljani, Linhartova 51 na temo:

VPRAŠANJA NEGE V REHABILITACIJSKI ZDRAVSTVENI NEGI
PROGRAM:
08.00 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 12.30

13.30 - 15.30

Registracija
Pozdravne besede
Posebnosti rehabilitacijske zdravstvene nege
Marta Hren, viš.med.ses., prof.zdr.vzg.
Trening mehurja in pripomočki za inkontinenco
Zdenka Dimnik-Vesel, viš.med.ses., Ema Krivonog, ZT
Spremenjena funkcija in ritem črevesja pri bolnikih z okvaro centralnega živčnega
sistema
Natalija Kopitar, viš.med.ses.
Odmor za kosilo
Nega kože pri bolnikih z amputacijo udov
Romana Petkovšek-Gregorin, viš.med.ses.
Posebnosti rehabilitacijske zdravstvene nege pri bolnikih po poškodbi možganov
Veronika Vidmar, viš.med.ses.
Sonja Šimunič, ZT

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Udeležba na srečanju se šteje za strokovno izobraževanje. Kotizacija z DDV za člane znaša 13.000,00 SIT, za
nečlane 26.000,00 SIT. Navedeni znesek lahko nakažete na ŽR: 50101-678-48641 z obvezno sklicno številko
0012015, ali pa znesek poravnate pred začetkom srečanja. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in
potrdilo o plačani kotizaciji ter splošno prijavncio iz Utripa z obvezno štampiljko delovne organizacije.
Prijavite se s splošno prijavnico iz Utripa.
Prijavnico pošljite na naslov: Jelka Voda, Terme Ptuj d.o.o., Pot v toplice 9, 2251 Ptuj, ali se prijavite po tele¬
fonu: 02-782-7821, int. 1104. Na tej telefonski številki dobite tudi vse ostale informacije.

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije: Jelka Voda
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Zbornica zdravstvene nege - Zveza društev,medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester v onkologiji
vabi na 28. strokovni seminar iz onkologije in onkološke zdravstvene nege

URGENTNA STANJA V ONKOLOGIJI IN HORMONSKO ZDRAVLJENJE RAKA DOJKE
Radenci, Hotel Radin - 18. in 19. oktober 2001

PROGRAM
ČETRTEK, 18.10.2001
URGENTNA STANJA V ONKOLOGIJI
08.00 - 09.30 Registracija
09.30 * Uvodni pozdravi
10.00 - 10.25 Definicija urgentnih stanj v onkologiji - mag. Bojana Pajk, dr. med.
10.30 - 10.50 Metabolična urgentna stanja - prim. Jožica Červek, dr. med.
10.55 -11.15 ZN in ukrepi MS pri metaboličnih urgentnih stanjih

Peter Koren, dipl.zn., Laura Petriča, viš.med.ses.
11.20 -
11.50 -
12.15 -
12.45 -
14.30 -
14.55 -

15.20 -
15.45 -
16.00-

16.25 -
16.45 -

17.05 -
17.30
20.30

11.45 Odmor
12.10 Kardiorespiratorna urgentna stanja - mag. Bojana Pajk, dr. med.
12.35 ZN in ukrepi MS pri kardiorespiratornih urgentnih stanjih - Metka Zajc, viš.med.ses.
14.30 KOSILO
14.50 Gastrointestinalna in urogenitalna urgentna stanja - Rudi Snoj, dr. med.
15.15 ZN in ukrepi MS pri gastrointestinalnih in urogenitalnih urgentnih stanjih

Nataša Knafeljc, viš.med.ses.
15.40 Nevrološka in oftalmološka urgentna stanja - mag. Tanja Roš-Opaškar, dr. med.
16.00 Odmor
16.20 ZN in ukrepi MS pri nevroloških in oftalmoloških urgentnih stanjih

Tjaša Salokar-Pečan, dipl.m.s., Katarina Lokar, prof.zdr.vzg.
16.45 Hematološka urgentna stanja in okužbe - mag. Bojana Pajk, dr. med.
17.05 ZN in ukrepi MS pri hematoloških urgentnih stanjih in okužbah

Darija Ovijač, univ. dipl. org., viš.med.ses.
17.30 Urgentna stanja kot posledica stranskih učinkov zdravljenja - okrogla miza

Sestanek razširjenega odbora sekcije
Slavnostna večerja

PETEK, 19.10.2001
HORMONSKO ZDRAVLJENJE RAKA DOJKE
09.00 - 09.20 Hormonsko zdravljenje raka dojke - prim. Jožica Červek, dr. med.
09.25 - 09.45 Stranski učinki in zdravstvena nega pri hormonskem zdravljenju raka dojke

Albina Bobnar, prof. defek., viš.med.ses.
09.50 - 10.05 Predstavitev knjižice o hormonskem zdravljenju za bolnike (psihoonkologija)

prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med.
10.10 - 10.25 Predstavitev in vloga EUROPE DONNA - prim. Mojca Senčar, dr. med.
10.30-11.00 Odmor
11.00 - 11.20 Onkološko genetsko svetovanje pri dednem raku dojk

dr. Marko Hočevar, dr. med.
11.25 - 11.50 Motiviranost medicinske sestre za zgodnje odkrivanje raka dojk - rezultati ankete

na Onkološkem inštitutu Ljubljana - Tatjana Kumar, viš.med.ses.
12.00 - 12.30 Okrogla miza: Hormonsko zdravljenje raka dojke
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18.10.2001 bo potekala UČNA DELAVNICA: Samopregledovanje dojk,
(Tatjana Kumar, viš.med.ses., Veronika Kalan, SMS)

Prosimo, da se zaradi lažje organizacije predhodno prijavite.
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Kotizacija za člane Zbornice ZN Slovenije znaša 26.000,00 SIT, za nečlane 52.000,00 SIT, všteta sta slavnost¬
na večerja in zbornik predavanj. Zaradi DDV je nujna pisna prijava na seminar, zato vas vljudno prosimo, da
se prijavite s prijavnico, ki je objavljena v Utripu (pripišite sodelovanje v učni delavnici).
Prijavnico pošljite na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Brigita Skela Savič, pomočnica direktorice za ZN,
Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana, ali po faksu: 01 43 14 180.
Kotizacijo nakažite na žiro račun ZDMSZTS: 50101-678-48641, sklic na številko 00-122-16 s pripisom 'za
Sekcijo MS v onkologiji', ali pa jo boste poravnali pred pričetkom seminarja.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, potrdilo o plačani kotizaciji (virman), če se ne boste predhodno
pisno prijavili, pa tudi izpolnjeno prijavnico za seminar z vsemi ustreznimi podatki (zlasti davčno številko zavo¬
da).
Rezervacije prenočišča: ZDRAVILIŠČE RADENCI, tel.: 02 52 01 000, faks: 02 52 02 723.
Organizacijski odbor: Brigita Skela Savič, Albina Bobnar, Mira Logonder.
Informacije po telefonu: 01 43 20 18 ali 45-17, Slavica Hodžič.

Predsednica sekcije
Brigita Skela Savič

Zbornica zdravstvene nege - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV URGENTNE MEDICINE
Vabi na

Dvodnevni strokovni seminar sekcije,
ki bo 18. in 19.10. 2001, v Termah Čatež, velika konferenčna dvorana - hotel Terme.

Tema srečanja: Obravnava bolnika pri urgentnih gastroenteroloških stanjih, obravnava bolnika s
poškodbo obraza in ustne votline ter urgentna stanja v toksikologiji.

Četrtek, 18.10. 2001
8.00- 10.00 Registracija udeležencev
10.00- 10.30 Pozdravni govor predsednice in gostov

Najnovejše smernice urgentne medicine, spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med.

Obravnava bolnika pri urgentnih gastroenteroloških stanjih
10.30- 10.50 Akutna stanja v gastroenterologiji, dr. Matjaž Koželj
10.50- 11.00 Vloga medicinske sestre pri akutni krvavitvi zgornjih prebavil,

Tatjana Gjergek, viš.med.ses.
11.00- 11.10 Vloga medicinske sestre pri akutnem pankreatitisu, Kladnik Jožica, viš.med.ses.
11.10-11.20 Zdravstvena nega bolnika z akutno abdominalno boleznijo,

Zdenka Mrak, viš.med.ses., prof.zdr.vzg.
11.20-11.30 Zdravstvena nega bolnika pri akutni zapori črevesja, Tatjana Kmetec, dipl.m.s
11.30- 11.40 Vloga medicinske sestre pri urgentnih endoskopijah,

Rozana Prešeren, viš.med.ses.
11.40-11.50 Zmanjševanje stresa pri urgentnem abdominalnem bolniku,

Jana Šmitek, viš.med.ses., univ.prof.zdr.vzg.
11.50- 12.00 Razprava
12.00- 12.30 Odmor
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Poškodbe obraza in ustne votline, zdravljenje in zdravstvena nega
12.30- 12.50 Nujna stanja v maksilofacialni in oralni kirurgiji,

as. Matija Gorjanc, dr. stom., dr. med.
12.50-13.00 Vloga medicinske sestre in ukrepi zdravstvene nege pri nujnih stanjih v maksilofa¬

cialni in oralni kirurgiji, Draga Štromajer, dipl.med.ses.
13.00- 13.10 Pravilno in pravočasno ukrepanje pri poškodbah zob, Haskaj Adrijana, viš.med.ses.
13.10-13.20 Razprava
13.20-15.00 Čas za kosilo
15.00- 15.10 Pomen in uporaba aspiratorja in defibrilatorja,

Dejan Gabrovšek, strokovni sodelavec SIMPS'S

Raziskovanje
15.20-15.30

15.30-15.40

15.40-15.50

15.50 - 16.00
16.00 - 17.00
20.00

in kakovost v urgentni zdravstveni negi
Pomen pristopnega časa urgentne ekipe v skupini bolnikov z VF/VT,
Matej Mažič, dipl.zn
Raziskovanje zdravstvene nege bolnikov z akutnimi zastrupitvami,
Maruša Brvar, viš.med.ses.
Etično ravnanje in dileme, Melanija Plančak, viš.med.ses., univ.dipl.org.,
Slavica Klančar, viš.med.ses.
Razprava
Proste teme
Svečana večerja

Petek,19.10.2001
Urgentna stanja v toksikologiji
09.00-9.20 Dostop in nevarnosti oskrbe z zdravili, prim. asist. Martin Možina, dr. med.
09.20-9.40 Motnje srčnega ritma pri zastrupitvah z zdravili, dr. Marija Jamšek
09.40-10.0 Premostitev dihalne stiske z laringealnim tubusom,

Urška Cankar, strok, sodelavka SIND
10 .00 - 10.10
10.30- 11.30
11.30- 12.00
12.30

Razprava
Učne delavnice: Lavaža želodca in nadzorovanje bolnika
Krajši sestanek članov Sekcije in 10
Izlet-presenečenje

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje!
Kotizacija za dvodnevni strokovni seminar za člane je 26.000 SIT, za nečlane pa 52.000 SIT.
Kotizacijo vplačate na žiro račun ZDMSZTS: 50101-678-48641, sklic na številko 00 12028 ali pred
pričetkom seminarja. Zaradi DDV je obvezna pisna prijava na seminar, zato vas prosimo, da se na
seminar prijavite s prijavnico, ki je priložena v Utripu.

Prijavnico pošljite na naslov: Homar Mojca, Urgentni blok, IPP
Klinični center, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji.
Vse informacije so na voljo na tel.: 01 2323 991, 01 543 1416 - Maruša Brvar.
Rezervacije v Termah Čatež - hoteli 07 49 35 000

Vljudno vabljeni.

Predsednica sekcije
Slavica Klančar
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Zbornica zdravstvene nege - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA OPERACIJSKIH MEDICINSKIH SESTER
VABI NA
STROKOVNI SEMINAR

KAKOVOST MEDOPERACIJSKE ZDRAVSTVENE NEGE DANES IN JOTRI
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR, 16. etaža stolpnice

PROGRAM:
Petek: 19. 10. 2001
09.00 - 10.00 Registracija
10.00 - 13.00 Otvoritev seminarja

Tehnologija izdelave in lastnosti materialov za enkratno operacijsko pokrivanje
Matjaž Prešeren, viš.med.teh.
Pokrivanje operativnega polja - Andreja Kostrevc Ferenčak, viš.med.ses.
Izkušnje pri delu z materiali za pokrivanje operativnega polja za enkratno uporabo
v otroški operacijski sobi - Martina Brešan, viš.med.ses.

ODMOR

13.00 - 15.00
15.00 - 17.30

ODMOR

20.00

Izkušnje pri pokrivanju operativnega polja z materiali za enkratno uporabo v
nevrokirurgiji - Katarina Pirnat, dipl.m.s., Romana Jenko, viš.med.ses.
Pokrivanje operativnega polja pri abdominalnih operacijah v Bolnišnici dr. Petra
Držaja - Jana Hribar, ZT
Uporaba perila za enkratno uporabo v ortopedski operacijski sobi
Mojca Poženel, viš.med.ses.
Ogled razstave medicinskih pripomočkov (pogostitev - kosilo)
Učna delavnica - 3M
Pokrivanje operativnega polja z »zaslonom« na ekstenzijski mizi
Tanja Košič, viš.med.ses.
Sterilno pokrivanje operativnega polja v oftalmologiji
Robertina Vlaj, viš.med.ses.

Težave pri pokrivanju operativnega polja z materiali za enkratno uporabo v kardio¬
vaskularni operacijski sobi - Magdalena Hrovat, ZT, Karmen Marin, ZT
Poznavanje izdelkov za pokrivanje operativnega polja
Petra Bajželj, viš.med.ses.
Primerjalna analiza med tekstilnim in netkanim materialom - Zorica Šuligoj,
viš.med.ses., Tatjana Štubelj, viš.med.ses., Nataša Toman, viš.med.ses.
Izdelava kriterijev za strokovni nadzor operacijske zdravstvene nege
Mirjam Ravljen, viš.med.ses., prof.zdr.vzg.
Večerja v hotelu Arena z živo glasbo

Sobota, 20. 10. 2001
10.00 Učna delavnica - SIMPS'S

Zakonodajna ter ekološka izhodišča za uvajanje sprememb v operacijske dvorane
Helena Kristina Peric, viš.med.ses., strokovna sodelavka SIMPS'S
Ravnanje z materiali za pokrivanje operativnega polja z vidika odpadka in vpliva
na okolje - Elizabeta Kastelec Kotar, dipl.m.s., Barbara Kastelic, dipl. sanit. inž.
Ravnanje z materiali za enkratno uporabo z ekološkega vidika
Zdenka Šafarič Murko, dipl. sanit. inž.
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Predstavitev in ogled kirurškega operacijskega bloka v Splošni bolnišnici Maribor
Natka Murgel, viš.med.ses., Marija Brezovec, viš.med.ses.
Seja 10 Sekcije in organizacijskega odbora - ocena strokovnega seminarja

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Za prijavo udeležbe je obvezna splošna prijavnica iz UTRIPA, ki jo do 17. 10. 2001 pošljite na
naslov Zbornica - Zveza, Vidovdanska 9, 1000 Ljubljana.
Kotizacija z DDV za člane znaša 26.000 sit, za nečlane pa 52.000 sit in jo lahko poravnate na ŽR:
ZDMSZTS št. 50101-678-48641, sklic na št. 0012203 s pripisom »Sekcija operacijskih medicinskih
sester«.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o vplačani kotizaciji.
Prenočišče rezervirate na tel: 02 61 40 950 hotel Arena - kontaktna oseba g. Miran Ferk.

DODATNE INFORMACIJE: Manica Rebernik Milič
Operacijski blok ginekologije in perinatologije Splošne bolnišnice Maribor
tel.: 02 321 24 37, 02 321 21 94
Natka Murgel, Kirurški operacijski blok Splošne bolnišnice Maribor - tel.: 02 321 13 62
Organizacijski odbor: Manica Rebernik Milič, Natka Murgel, Alenka Slak, Zorica Šuligoj, Ana
Goltes, Neva Papler.

PRISRČNO VABLJENI

Predsednica sekcije, Manica Rebernik Milič

Zbornica zdravstvene nege - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije

Sekcija zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester reševalcev in
Zdravstveni dom Koper PHE Obala, organizirajo

strokovni seminar,
ki bo 23. in 24. novembra 2001 v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli Rtič.

Tema strokovnega seminarja je:
POLITRAVMA V PREDBOLNIŠNIČNEM IN BOLNIŠNIČNEM OKOLJU.

Predavali bodo priznani strokovnjaki s tega področja.

Natančen program bo objavljen v oktobrski številki Utripa.

Predsednik sekcije
Anton Posavec

Predsednica organizacijskega programa
Boja Pahor
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Zbornica zdravstvene nege - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NA INTERNISTIČNO-
INFEKTOLOŠKEM PODROČJU
vabi na

9. STROKOVNO SREČANJE - SEMINAR S PODROČJA INFEKTOLOGIJE,
ki bo v petek, 19. oktobra 2001 v Ljubljani, v Kliničnem centru, v predavalnici I

PROGRAM:
08.30 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45. - 12.00

12.00 - 13.30
13.30 - 17.00

18.00 - 19.00

Registracija udeležencev
Pozdravni govor
Dopoldanski del strokovnega srečanja
Klasični virusni hepatitisi - doc. dr. Vladimir Brinovec, dr. med.,
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Izpostavljenost zdravstvenih delavcev okužbi z virusom hepatitisa C -
Slobodan Antonič, dipl.zn., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Zdravstvena vzgoja bolnikov s kroničnim hepatitisom B oz. C -
Vanda Grilc, viš.med.ses., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
ODMOR ZA KOSILO
Popoldanski del strokovnega srečanja
Lymska borelioza -
prof. dr. Franc Sterle, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Okužbe s humano granulocitno erlihijo v Sloveniji -
prim. doc. dr. Stanka Lotrič-Furlan, dr. med.
Zdravstvena vzgoja kot dejavnik preprečevanja Lymske borelioze -
Bernarda Bajec, dipl.m.s., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Vloga medicinske sestre pri ambulantnem zdravljenju bolnikov z
Lymsko boreliozo -
Milena Andrejek, viš.med.ses., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Sestanek članic 10 Sekcije

Splošne informacije: Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Rok prijave: do 10.10.2001; prijavnico iz Utripa pošljite na naslov: KC, Klinika za infekcijske
bolezni in vročinska stanja, ga. Andreja Sorman , Japljeva 2, 1000 Ljubljana ali po faksu: 01
2302781
Informacije: ga. Dragica Kuralt Štucin, ga. Andreja Sorman; na tel.: 01 2310-558 ali
ga. Justina Japelj, tel.: 01 2317-375.
Kotizacija: za člane 13.000,00 sit, za nečlane 26.000,00 sit; nakažite jo na žiro račun ZDMSZTS
50101-678-48641, sklic na št. 00-122-29, s pripisom »za internistično sekcijo«. Možnost plačila je
tudi na dan seminarja z izpolnjeno prijavnico.
Programsko-organizacijski odbor: Dragica Kuralt -Štucin, Metka Prevec, Slobodan Antonič,
Erna Kos-Grabnar
Vsi udeleženci prejmejo Zbornik predavanj.

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije: Erna Kos-Grabnar
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Zbornica zdravstvene nege - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Endokrinološka sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
vabi na

Strokovno srečanje članov in članic Endokrinološke sekcije medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
ki bo 19. in 20. oktobra 2001 v Hotelu Špik, Jezerci 21, 4282 Gozd Martuljek

Petek, 19. 10. 2001
11.30 - 13.00 Registracija udeležencev in ogled razstave
13.00 - 13.30 Pozdrav udeležencev - beseda organizatorja
Moderatorka: Alenka Roš, viš.med.ses.
13.30 - 14.00 Akromegalija - mag. Marija Pfeifer, dr. med.
14.00 - 14.30 Vloga medicinske sestre pri bolnikih z akromegalijo -

Irena Strašek, viš.med.ses.
14.30 - 15.00 Klinična obravnava hirzutizma - doc. dr. Tadej Battelino, dr. med.
15.00 - 15.30 Vloga medicinske sestre pri izvedbi testov za ugotavljanje hirzutizma -

Tadeja Logar, dipl.m.s.
15.30 - 16.00 Lasersko zdravljenje čezmerne poraščenosti - mag. sc. Metka Adamič, dr. med.
16.00- 16.30 Odmor
Moderatorka: Ivica Zupančič, dipl.m.s..
16.30 - 16.50 Psihološki vidiki sladkorne bolezni - prof. Ljubica Vrba, klinični psiholog
16.50 - 17.10 Doživljanje sladkorne bolezni - Nataša Godina, ZT
17.10 - 17.30 Kontinuirano merjenje sladkorja - Ivica Zupančič, dipl.m.s.
17.30 - 18.00 Naše izkušnje zdravljenja otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo z insulinsko

črpalko - as. mag. Nataša Uršič Bratina, dr. med.
18.00 - 18.15 Poročilo o udeležbi na izobraževanju Practical Diabetology v centru Steno-

Diabetes - Vanja Kosmina-Novak, viš.med.ses.
18.15 - 18.30 Endokrinološka sekcija se predstavi na IDF 2003 (International Diabetes

Federation) - Melita Hočevar, viš.med.ses., dipl. teolog
20.30 Večerja s plesom

Sobota, 20. 10. 2001
Moderatorka: Ivica Zupančič, dipl.m.s.
09.00 - 09.30 Sodobno vodenje bolnikov s fenilketonurijo -

as. mag. Mojca Žerjav-Tanšek, dr.med.
09.30 - 10.00 Dieta pri fenilketonuriji - Andreja Čampa-Širca, dipl. inž. živ. teh.
10.00 - 10.30 Vloga medicinske sestre pri izvedbi in organizaciji odvzema krvi za ugotavljanje fe-

nilalanina na domu - Rebeka Kokalj-Vrtarič, ZT
10.30- 11.00 Odmor
Moderatorica: Milena Bohnec, viš.med.ses., prof.soc.ped.

. 11.00 - 11.30 Emocionalno delo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov pri zdravstveni negi
bolnic z boleznijo anorexia nervosa - Jožica Peterka-Novak, viš.med.ses.,
prof. soc. ped.

11.30 - 12.00 Obravnava bolnika s sladkorno boleznijo v ambulanti splošne medicine -
Marjeta Tomažič, dr. med.

12.00 - 12.30 Vloga medicinske sestre pri odpustu bolnika s sladkorno boleznijo iz specialistične
ambulante v ambulanto splošne medicine - Beti Stepanovič, SMS



Comfeel
Model vam pomaga izbrati najprimernejši pripomoček za oskrbo rane iz programa
Comfeel. Pri izbiri upoštevajte stopnjo celjenja rane, videz dna rane in količino izločka.
Razpredelnica kaže najobičajnejšo količino izločka na posamezni stopnji celjenja rane.
Seveda pa stopnje celjenja rane niso vedno enoznačne, niti ločene med seboj. Pogosto se
prekrivajo in glede na uspešnost celjenja premikajo po razpredelnici levo ali desno.

*4

Comfei Purilon
(Hidrogel) A

■
)dlično

STOPNJE CELJENJA

HIDROGEL
Comfeel Purilon gel

ALGINAT
Comfeel SeaSorb obloge
Comfeel SeaSorb polnilo

PENA
Biatain nelepljive obloge
Biataln lepljive obloge

HIDROKOLOIDI
Comfeel Plus obloge
Comfeel Plus tanke

prozorne obloge
Comfeel Plus anatomske obloge
Comfeel Plus obloge za

ublažitev pritiska



Visokokakovostni izdelki za nego rane
Visokokakovostni
izdelki Comfeel imajo
vrsto prednosti. Te
povečujejo njihovo
učinkovitost in
podaljšujejo čas
namestitve. Rokovanje
z njimi je enostavno,
moč jih je hitro
zamenjati. Ne puščajo
ostankov v rani, zato je
čiščenje enostavno.
Vse naštete prednosti
pomembno vplivajo na
udobje uporabnikov.

Hidrogel Purilon je edini
hidrogel, ki vsebuje CMC-
karboksimetil celulozo in
alginat. Zato hkrati učinkovito
mehča obloge na rani in vpija
izloček. Gel ne drsi z rane. Ne
vsebuje sestavin, ki bi lahko
zavirale proces celjenja rane ali
povzročale preobčutljivostne
odzive.

Alginatna obloga SeaSorb
izgleda drugačna in tudi je
drugačna od ostalih alginatnih
oblog. Je brez vlaken, nikoli ne
razpade, odstranite pa jo lahko
vedno v celoti. Če jo zamenjate
pravočasno, vpija izloček
vertikalno, zrcalno glede na
obliko rane in tako bistveno
manj obremenjuje robove rane.

Penaste obloge Biatain hitro
vpijajo izloček in imajo visoko
vpojnost.
Zaradi posebne 3D strukture se
izloček tudi pod kompresijskim
povojem bistveno manj širi
lateralno na robove rane.
Obloge ne povzročajo alergičnih
reakcij, nikoli ne razpadejo in ne
puščajo ostankov na rani.

Hidrokoloidne obloge Comfeel
Plus so edine hidrokoloidne
obloge, ki vsebujejo CMC in
alginat. To jim zagotavlja odlično
vpojnost izločka. Se zelo dobro
lepijo na kožo, imajo stanjšane
robove in še druge prednosti, ki
jim podaljšujejo čas namestitve
in uporabniku zagotavljajo
popolno udobje. Anatomske
obloge so namenjene oskrbi ran
na težko dostopnih mestih in
oskrbi razjed zaradi pritiska.

Stanjšane, prozorne
hidrokoloidne obloge Comfeel
Plus se odlično lepijo na težko
dostopnih mestih in dobro
vpijajo izloček. So popolnoma
prozorne, kar omogoča lažje
spremljanje poteka celjenja
rane.
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iz sekcij

12.30 - 13.00 Dokumentiranje zdravstvene vzgoje in postopkov zdravstvene nege v ambulanti
splošne medicine - Majda Mori-Lukančič, viš.med.ses., prof.zdr.vzg.

13.00 - 13.30 Možnosti zdravstvenovzgojnega dela medicinske sestre pri bolniku s sladkorno
boleznijo v ambulanti splošne medicine - Katarina Turk. dipl.m.s.

13.30 Zaključki strokovnega izobraževanja

Organizacijski in programski odbor:
Ivica Zupančič, Mihela Jurčec, Marina Jerina, Milena Bohnec, Alenka Roš

Kotizacija: Kotizacija znaša za člane 26.000,00 SIT, za nečlane 52.000,00 SIT
Kotizacijo lahko poravnate na ŽR ZDMSZTS št. 50101-678-48641, sklic na številko 00 120 18 s
pripisom: Za endokrinološko sekcijo.
Prijavnico iz Utripa z vsemi točnimi podatki lahko pošljete po faksu: 01-2310 246 ali na naslov:
Pediatrična klinika. Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni
Za Endokrinološko sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije - 2001 Martuljek
Mihela Jurčec, Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana

Ob registraciji potrebujete: člansko izkaznico Zbornice - Zveze
potrdilo (kopijo ali original virmana) o vplačani kotizaciji (zadrži jo sekcija - organizator na
dan srečanja ob registraciji) ali fotokopijo potrjene prijavnice delodajalca, ki bo kotizacijo
poravnal.

Registracija udeležencev bo v preddverju Hotela Špik, Jezerci 21, 4282 Gozd Martuljek.
Kontaktni osebi za vsa dodatna vprašanja sta Mihela Jurčec, tel.: 01 252 08 77 in Ivica
Zupančič, tel.: 01 3003 270 .

REZERVACIJA ZA HOTELSKO NAMESTITEV

Namestitev
Namestitev v hotelu ni vključena v kotizacijo. Vsak udeleženec si sam rezervira in krije stroške na¬
mestitve v hotelu.
Rezervacija namestitve
Prenočišča smo rezervirali v Hotelu Špik, Jezerci 21. 4282 Gozd Martuljek.
sami pa potrdite rezervacijo pod šifro: »Endokrinološka sekcija 2001« na tel.: 04 5880 120, faks:
04 5880 115, E-mail: hotel.spik@petrol.si

Nočitev z zajtrkom
1/1: 6.100,00 SIT za osebo
1/2: 8.200,00 SIT za dve osebi

Predsednica sekcije:
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Zbornica zdravstvene nege - Zveza društev-medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija hematoloških medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
VABI NA

štirinajsto strokovno srečanje
v PORTOROŽ, HOTEL EMONA - 19. in 20. oktober 2001
DOKUMENTIRANJE V ZDRAVSTVENI NEGI in INFORMACIJE BOLNIKOM Z BOLEZNIMI KRVI IN KR-
VOTVORNIH ORGANOV TER NJIHOVIM SVOJCEM PO SPREJEMU V BOLNIŠNICO
PROGRAM SREČANJA

Petek, 19. 10. 2001
10. 30 Registracija udeležencev
12. 00 Otvoritev skupnega srečanja in predstavitev farmacevtskih izdelkov
15. 00 Otvoritev srečanja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
15. 05 D. Rebec, J. Mlinar: Razvoj negovalne dokumentacije na Internističnem

(Gastroenterološkem) oddelku SB Izola v obdobju od 1996 - 2001
15. 25 M. Ražman, Z. Škoflanc: Dokumentacija zdravstvene nege na oddelku za hema¬

tologijo in hematološko onkologijo SB Maribor
15. 45 V. Slabe: Dokumentiranje v zdravstveni negi na Kliničnem oddelku za hematologi¬

jo - naša prihodnost
16. 05 D. Šepetavec: Zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi - postopki, načini in

možnosti
16. 25 Razprava
16. 30 Odmor
17. 00 M. Popit: Administrativni sprejem bolnika - prve informacije
17. 15 J. Pretnar: Pogovor z bolnikom o bolezni: Kdaj?, Kaj? in Kako?
17. 45 M. Rožič: Pogovor z otroki, ki so zboleli za rakom, in njihovimi starši
18. 00 S. Hoyer: Svetovanje in / ali informiranje
18. 20 Razprava
20. 00 Skupna večerja

Sobota, 20. 10. 2001
08. 30 M. Purkart: Predstavitev knjige: »Ko otrok zboli za rakom«
08. 50 M. Černčič: Pridobivanje prostovoljnih darovalcev kostnega mozga
09. 10 A. Mihelič-Zajec: Kako napisati in predstaviti strokovni prispevek: strokovni članek,

poster
09. 55 Razprava

Zaključek srečanja
Sestanek Izvršilnega odbora sekcije

INFORMACIJE UDELEŽENCEM:
Kotizacija za člane je za dvodnevno udeležbo: 26. 000 SIT, za enodnevno udeležbo: 13. 000 SIT.
Vplačate jo na žiro račun ZDMSZT: 50101-678-48641, sklic na številko 00120 25 s pripisom - za hema¬
tološko sekcijo. Potrdilo o vplačani kotizaciji prinesite s seboj. Znesek je možno poravnati pol ure pred
začetkom seminarja. Zaradi usklajevanja z ostalimi organizatorji in rezervacij vas prosimo, da
udeležbo potrdite s prijavnico ali telefonsko do 5. 10. 2001. Prijavnico pošljite na naslov: Irena Ško¬
da, Klinični center, SPS Interna klinika, Klinični center, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, telefon: 01 43 20 330.
Za rezervacijo hotela pokličite: Hoteli Bernardin, Obala 2, 6310 Portorož; Služba rezervacij: 05 695 51 04.

Vljudno vabljeni!
Predsednica sekcije, Marjana Božjak
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Zbornica zdravstvene nege - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester babic
Vabi na

strokovni seminar,
ki bo 19.10.2001 v hotelu Astoria na Bledu, Prešernova 44

PROGRAM
08.00 - 09.00
09.00 - 09.20
09.20 - 09.40

09.40 - 10.00

10.00 - 10.20

10.20 - 11.00
11.00 - 11.20

11.20 - 11.40

11.40 - 12.25

12.25 - 13.00
13.00 - 14.30
14.30

Registracija udeležencev
Otvoritev, pozdravni govori
Operacije, opravljene na ginekološko-porodniškem oddelku Bolnice Jesenice
Zdravka Koman - Mežek, dr. med. spec. gin. in porodništva
Borislav Vladikovič, dr. med. spec. gin. in porodništva
Zdravstvena nega bolnice z odprto kirurško rano
Majda Koščak, ZT
Mojca Vehovec, viš.med.ses.
Sonja Trobec, viš.med.ses.
Detekcija raka dojk
Branislav Franič, dr. med. spec. gin. in porodništva
Odmor
Zdravstvena nega pri pacientkah z rakom na materičnem vratu
Ivi Jeras, ZT
Mateja Zakrajšek-Groznik, viš.med.ses.
Zdravstvena nega bolnic, zdravljenih s kemoterapijo
Marija Horvat, viš.med.ses.
Pomen telesne vadbe pri preprečevanju in zdravljenju osteoporoze
mag. Gabrijela Gaber, viš. pred.
Razprava
Ogled jezera ali starega gradu
Zaključek

Splošne informacije:
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Kotizacija za člane znaša 13,000,00
SIT, za nečlane 26,000,00 SIT. V ceno je vračunan DDV in všteto kosilo.
Nujna je pisna prijava na seminar, ki jo pošljete na naslov: ZZNS - ZDMSZTS Vidovdanska 9,
Ljubljana, do 10. oktobra 2001, (prijavnica je v vsakem Utripu).
Kotizacijo nakažite na žiro račun ZDMSZZTS: 50101-678-48641, sklic na številko 00-120-04.
Omenjeni znesek lahko poravnate tudi pred pričetkom seminarja. Ob registraciji potrebujete član¬
sko izkaznico, potrdilo o plačani kotizaciji (virman) in pisno prijavo, če se niste že prej prijavili, z us¬
treznimi podatki (davčna številka zavoda).
Informacije:
Maja Gros, Splošna bolnica Jesenice, 04 586 80 00
Gordana Njenjič, Ginekološka klinika Ljubljana, 01 543 20 48

Predsednica sekcije
Gordana Njenjič
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Zbornica zdravstvene nege - Zveza društev'medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA KIRURŠKIH MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

DVODNEVNI STROKOVNI SEMINAR IN ORČNI ZBOR Sekcije kirurških

medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Hotel Radin Radenci, 25. in 26. oktobra 2001

Vljudno Vas vabimo na redni Občni zbor in dvodnevni Strokovni seminar,
ki bo v četrtek, 25., in petek, 26. oktobra 2001 v prostorih Hotela Radin, Radenci.

Program
Četrtek, 25.oktobra 2001
8.00 Registracija udeležencev
9.00 Svečani del

Kulturni program
Ženski pevski zbor Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurje
Nagovor predsednice Sekcije kirurških medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije
Pozdravi gostov

10.30 Organizacijski del
Izvolitev organov Občnega zbora
Poročilo predsednice Sekcije
Finančno poročilo
Volitve novega Izvršilnega odbora sekcije

11.30 Zakuska

Strokovni del
13.00 Zdravljenje opečenih poškodovancev

Asist. Tomaž Janežič, dr. med.
13.45 Zdravstvena nega bolnika z opeklinsko poškodbo

Majda Lužar, viš.med.ses.
14.15 Diskusija
14.30 Akutni abdomen. Prof. dr. Stane Repše, dr. med.
15.30 Priprava bolnika na operativni poseg in pooperativna zdravstvena nega

Zdenka Mrak, viš.med.ses., prof.zdr.vzg.
16.15 Diskusija
1 6.30 Odmor s kavo
17.00 Pravilen odvzem, shranjevanje in transport kužnin za mikrobilološke

preiskave
Doc. dr. Manica Muller - Premru, dr. med.

18.00 Diskusija
20.00 Skupna večerja ob glasbi

Petek, 26. oktobra, 2001
8.30 Urgentna stanja v otorinolaringologiji

Doc. dr. Janez Fischinger, dr. med., dr. stom.
9.30. Zdravstvena nega bolnikov pri urgentnih stanjih v otorinolaringologiji

Marija Mojškerc, viš.med.ses.
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11.30

12.00
12.15

13.15
13.30

10.15
10.30

Odmor s kavo
Politravma
Asist. mag. Matej Cimerman, dr. med.
Zdravstvena nega politravmatiziranega bolnika
Sandra Naka, viš.med.ses., prof.zdr.vzg.
Diskusija
Kakovostna zdravstvena nega kirurške rane in sodobni materiali -
okrogla miza
Moderator: Greta Zver, viš.med.ses., univ.dipl.org.
Zdravljenje problematičnih ran »vacuum sealing«
Sonja Mušič, viš.med.ses.
Diskusija
Zaključek seminarja

»Srečanje brez tobaka«

INFORMACIJE UDELEŽENCEM
Udeležba na Seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje in se šteje pri
napredovanju.

Rezervacije za prenočišča
sprejema do O9.oktobra 2001 Hotel Radin Radenci, Zdraviliško naselje 12, 9502 Radenci,
na telefon: 02/ 520 2720 ali
na faks: 02/ 520 2723.
Cena Hotela Radin, na dan, v enoposteljni sobi znaša 17.040, v dvoposteljni sobi 14.640 SIT.
Cena Hotela Miral, na dan, v enoposteljni sobi znaša 12.840, v dvoposteljni 11.520 SIT.
Prijavite se pod »Sekcija kirurških med. sester«.

Kotizacija: Za člane znaša 26.000 (z DDV), za nečlane 52.000 SIT.
Obvezno pošljite priloženo pisno prijavo za Seminar (ki je tudi v Utripu), do 15. oktobra 2001 na
naslov: Jelena Alkhatib, viš.med.ses.

KO za urgentno in konzervativno ginekologijo, GA II
KC Ljubljana, Zaloška 7, Ljubljana

Kotizacijo nakažite na: ZDMSZTS, na žiro račun št.: 50101-678-48641,
sklicna št. 00 120 14, z obveznim pripisom: »Za Sekcijo kirurških MS in ZT«.
Registracija: Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, potrdilo o plačani kotizaciji, oziroma
potrjeno prijavnico s podpisom odgovorne osebe.

Prisrčno vabljeni!

Predsednica Sekcije
Greta Zver
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PRIJAVNICA ZA STROKOVNA SREČANJA
Zavod (podjetje)

Poštna številka in kraj

Ulica in hišna številka

Zavezanec za DDV DA NE (obkrožite) - Davčna številka_

Telefon_Kontaktna oseba:_

Prijavnica za strokovno srečanje vkraju_dne_

znaslovom_

Organizator_

Prijavljamo naslednje udeleženke/ce:

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO Št. članske izkaznice

Kotizacijo z DDV v višini_tolarjev smo nakazali:

□ Na žiro račun ZDMSZTS št.. 50101-678-48641 sklic na številko 00 120 + SM (št. sekcije)
nakazilo izvedenodne_

□ Z gotovino na dan seminarja

□ S čekom na dan seminarja

Datumprijave_ Žig ustanove: Podpis odgovorne osebe:
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Ana Zupan

STROKOVNO SREČANJE SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
NA INTERNISTIČNO-INFEKTOLOŠKEM PODROČJU

Vpetek, 30/03/2001, in soboto, 31/03/2001,
smo se v hotelu Špik v Gozd Martuljku
zbrale medicinske sestre in zdravstveni

tehniki na strokovnem srečanju z naslovom
Široko znanje zagotavlja višjo kakovost
obravnave bolnika. Medicinske sestre organi¬
zacijskega odbora so nas sprejele z izjemno
gostoljubnostjo in poskrbele, da smo se dva dni
počutili res dobro in sproščeno.
Srečanje se je pričelo s kulturnim programom.
Po pozdravnem nagovoru Erne Kos-Grabnar,
predsednice strokovne sekcije, je glavna medi¬
cinska sestra SB Jesenice Olga Blažič predstavi¬
la SB Jesenice in dosežke na področju
zdravstvene nege.
Pivo predavanje je imela Elda Gregorič Rogelj,
univ. dipl. ekon. o spremenjeni vlogi bolnišnic
v prihodnosti, po katerem se je razvnela za¬
nimiva razprava; predvsem v smislu, kako in
kdaj se bodo vzpostavile negovalne bolnišnice,
saj je bil temeljni projekt o potrebah po tovrst¬

nih posteljah narejen in dobili smo prve po¬
datke. Jasnega odgovora nismo dobili; kolegica
iz SB Murska Sobota nam je predstavila, kako
se v njihovi bolnišnici izvaja »podaljšano zdrav¬
ljenje«. Sledilo je predavanje Bare Pavčič
Trškan, univ. dipl. org. dela, ki nas je seznanila
z zakonskimi novostmi na področju evidenti¬
ranja našega dela, saj si brez zbirke podatkov ni
mogoče zamisliti delovanja in razvoja stroke.
Že sprejeta zakonska določila, to je Zakon o
zbirkah podatkov s področja
zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št.
65/00) nas zavezujejo, da vzpostavimo sistem
obveznega zapisovanja podatkov za 'potrebe
zdravstvene nege. Mednarodna klasifikacija
prakse zdravstvene nege (ICNP) - verzija beta
nam pri tem daje podlago za uporabo enotne¬
ga strokovnega jezika, ki bo povezoval medi¬
cinske sestre in našo stroko povsod po svetu.
ICNP - verzija beta, je dostopna tudi v
slovenščini na Internetu na naslovu
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http://lopesl.fov.uni-tnb. si/ICNP.
Viš.med.teh. Jože Lavrinec je pripravil za¬
nimivo predavanje o zdravi prehrani za
bolnike in za nas. Opozoril je, da ugo¬
tovitve zadnjih let kažejo, da ima naša
prehrana po sestavi, načinu priprave
hrane, ritmu prehranjevanja vse značil¬
nosti nezdrave prehrane, ki pospešuje
nastanek in razvoj kroničnih bolezni. Pri
predavanju o sodobnih načelih prilagajan¬
ja terapevtskih diet je poudaril, da kolikor
se le da upoštevamo načela zdrave
prehrane (pestrost, raznolikost). Če te¬
rapevtska načela zahtevajo izločitev ali
omejitev posameznega živila, ga nadomes¬
timo z drugim dovoljenim živilom iz iste
skupine. Iz prehrane izločimo samo tiste
jedi, živila ali postopke priprave jedi, ki
lahko upočasnijo zdravljenje, poslabšajo
osnovno bolezen, sprožijo nastanek zaple¬
tov ali akutno manifestacijo kake bolezni.
Upoštevamo individualno toleranco do
hrane. Prehranska navodila individualno
prilagodimo, potrebno je poiskati
strokovni kompromis med možnim in
želenim. Zelo pozorni smo na ustrezno
konsistenco hrane, čim bolj je spremenje¬
na, toliko manj je okusna in privlačna na
pogled.
Andrej Bručan, spec. akad. st., dr. med., je pre¬
daval o prepoznavanju in zdravljenju urgentnih
motenj srčnega ritma in nam pokazal nov, zelo
enostaven defibrilator.
Viš.med.ses. Romana Zidar nam je predstavila
delo medicinske sestre pri bolniku z motnjami
ritma, stresno tako zanjo kot za bolnika. Zato je
pomembno stalno izobraževanje in usposab¬
ljanje. Pri tem so zelo dragocene tudi izkušnje.
Majda Šimenc, viš.med.ses., univ.dipl.org. dela
nam je zelo natančno razložila, kaj moramo
povedati bolniku, ki je na antikoagulacijskem
zdravljenju, ker se je število takih bolnikov ze¬
lo povečalo in ker so se zelo razširile indikaci¬
je za zdravljenje.
Prvi dan seminarja smo zaključili s slavnostno
večerjo in komedijo Zakonski vrtiljak, ob kateri
smo se vsi prijetno nasmejali.
Sobotno srečanje se je pričelo s predavanjem
mag. Franca Šifrerja, dr. med., o zdravljenju s
kisikom, o tem, kateri bolniki potrebujejo kisik,

kako ga dajemo in o trajnem zdravljenju s
kisikom na domu. Opozoril je na pogosto na¬
pako, to je prekinjanje dotoka kisika; dajanje
kisika mora biti stalno, prekinjanje samo še
poslabša hipoksemijo.
Vire kisika in aplikacijo je zelo nazorno, z
metodo demonstracije predstavila viš.med.ses.
Marija Špelič. Dajanje kisika in način vedno
odredi zdravnik glede na rezultat plinske ana¬
lize arterijske krvi. Medicinska sestra pa mora
zagotoviti brezhibno kisikovo napeljavo, to je
od stenskega priključka, kisikove cevi, maske,
katetra, natančno nastavitev predpisanega pre¬
toka kisika na manometru in nadzor nad celot¬
nim potekom ter stanjem bolnika .
Zadnje predavanje je imela Milena Bohnec,
viš.med.ses., prof. soc. ped., ki nam je prak¬
tično svetovala glede vbrizgavanja insulina ter
posameznih pripomočkov za vbrizgavanje in¬
sulina. Tehnika vbrizgavanja insulina ostaja še
naprej enaka, to je pod kotom 45 stopinj v
kožno gubo, vbodno mesto naj bo oddaljeno
vsaj 2cm od prejšnjega. Kratko delujoči insulin
vbrizgavamo v predel trebušne stene, srednje
dolgo in dolgo delujoči insulin ter mešanice in-
sulinov vbrizgavamo v zunanji predel stegen,
vsaj 15 cm nad kolenom. Kože praviloma ni
potrebno razkuževati, seveda, če je čista.
Pomembna pa je skrbna osebna higiena in
umivanje ter razkuževanje rok.

Po vseh predavanjih so se razvijale pestre in
bogate strokovne razprave, med odmori smo si
izmenjavali strokovna mnenja in izkušnje z
našega poklicnega področja. Vse udeleženke
in udeleženci smo bili hvaležni organizacijske¬
mu odboru, ki je pripravilo to zanimivo srečan¬
je.
Strokovno srečanje s pestro vsebino, obo¬
gateno z demonstracijami, ter opravljena in ob¬
delana anketa med udeleženci je potrdila naše
prepričanje, da medicinska sestra ali
zdravstveni tehnik, ki delata na širšem ali ožjem
internističnem področju, potrebujeta pri svo¬
jem delu široko znanje. Kajti bolnika obrav¬
navamo celostno in prav zmožnost povezovan¬
ja in uporabe široke palete znanja na različnih
področjih našega delovanja je pot k dvigu
kakovosti dela medicinske sestre, zdravstvene¬
ga tehnika.



iz sekcij

Divna Eržen

Poročilo s strokovnega srečanja oftalmološke sekcije
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije

18. maja 2001 smo se medicinske sestre in
zdravstveni tehniki, ki delamo na področju of¬
talmološke zdravstvene nege, zbrali na spom¬
ladanskem srečanju. Naslov strokovnega
srečanja je bil 'Življenje s starostno degeneraci¬
jo makule’ in je potekal v Kliničnem centm v
Ljubljani.
Po uvodnem pozdravu direktorja Očesne
klinike prim. Petra A. Dovčaka, dr. med., glavne
sestre Mete Možek, dipl. org. dela, in predsed¬
nice oftalmološke sekcije Durde Sima, dipl.m.s.,
smo začeli s strokovnim delom srečanja.
Starostna degeneracija makule ali rumene pege
je bolezen centralnega dela mrežnice, ki
povzroči okvaro makule in s tem tudi okvaro
centralne vidne ostrine. Pojavljati se začne po
petdesetem letu starosti in je najpogostejši
vzrok za slabovidnost in slepoto v razvitem sve¬
tu. Prim. mag. Aleksandra Kraut, dr. med., je v
uvodu spregovorila o anatomiji in fiziologiji

makule, simptomih in znakih ter diagnozi in
zdravljenju starostne degeneracije makule.
Povedal je, da naraščajoča prevalenca slepote
zaradi starostne degeneracije po svetu in pri nas
terja od zdravstvene politike in zdravstvenih
delavcev, da se vsak po svoje vključi v reševan¬
je tega perečega problema.
O zdravljenju starostne degeneracije makule z
očesnimi laserji je govoril mag. Davorin Sevšek,
dr. med. Uspehi laserskega zdravljenja so dobri
le, če se starostno degeneracijo makule začne
pravočasno zdraviti, ko sta vidna ostrina in
mrežnica še ohranjeni. 2 laserskim zdravljenjem
se obstoječi vid le ohrani ali malo izboljša.
Priprava bolnika na laserski poseg je bilo
naslednje predavanje, ki ga je pripravila Marija
Suhadolnik, viš.med.ses. Medicinske sestre, ak¬
tivna vloga bolnika, na laserski poseg varno
pripravljen bolnik, ambulantno izvedena
neboleča laserska terapija in zadovoljstva bol-
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nika kot uporabnika zdravstvene nege zago¬
tavljajo kakovostno zdravstveno nego očesnega
bolnika.
O kakovosti življenja bolnikov s starostno de¬
generacijo makule je govorila Maja Vidrih,
dipl.m.s., spec. oftalm. zdravstvene nege.
Povedala je, da je medicinska sestra največkrat
prva ob bolniku, ko se mora ta soočiti z
neizogibno resnico, da se mu vid ne bo več
izboljšal. Ostarelemu slabovidnemu bolniku
mora pomagati tako, da bo razvil pozitivno
stališče do svoje bolezni in svoje sposobnosti
usmeril v uspešno izrabo preostalega vida.
Tako delo ne zahteva od medicinske sestre le
visoke strokovne usposobljenosti, temveč tudi
osebne lastnosti, ki ji kot človeku omogočajo
izražati empatijo, potrpežljivost, razumevanje in
prijaznost do bolnikov.
Pri diagnosticiranju starostne degeneracije
makule naredimo tudi preiskavo vidnega polja.
O testiranju vidnega polja (Campus, Octopus,
Amslerjev test) nam je govorila Nada Simin,
viš.med.ses. Sodelovanje in zaupanje med me¬
dicinsko sestro in bolnikom zagotavlja hitro in
korektno izvedbo ter realen izvid.
Rehabilitacija ljudi s centralnim skotomom
(centralni izpad v vidnem polju) je bilo nasled¬
nje predavanje, ki ga je pripravila Nataša
Vidovič - Valentinčič, dr. med. Najpogostejši
obiskovalci specialističnih ambulant za
slabovidne so bolniki s starostno degeneracijo
makule, obisk pa je najbolj smiselen takrat, ko
bolniki vedo, kaj naj pričakujejo. Noben pripo¬
moček vida ne vrača, pač pa okrepi ostanke še
prisotnega vida, je povedala dr. Vidovič -
Valentinčič.
Organizacija zdravstvene nege v ambulanti za
slepe in slabovidne je bilo zadnje predavanje
našega strokovnega srečanja. O tem je sprego¬
vorila Alenka Pucelj, dipl.m.s., spec. oftalm.
zdravstvene nege.
Sledila je burna razprava, seminar pa smo nato
zaključili s skupnim kosilom in ogledom nove
Očesne klinike.
Z novo bolnišnico se nam odpirajo večje
možnosti za kakovostno zdravstveno nego
očesnega bolnika. Upamo, da bomo z njo vpli¬
vali na kakovost življenja naših bolnikov in nji¬
hovo zadovoljstvo z nami.

EDUCY d.o.o. Vas vabi na seminar iz ciklusa
PSIHOLOŠKI TEMELJI ZDRAVJA

KOMUNIKACIJA S PACIENTI
10. oktober 2001 v Ljubljani,
Rožna dolina c. XV/14 (Galerija in kavarna GRAD)

PROGRAM:
9.00 - 11.00 prof. dr. JANEK MUSEK

• Narava in dejavniki medosebne
komunikacije

• Psihološka načela dobre
komunikacije

11.00- 11.30 odmor
11.30 - 13.30 mag. FRANC PROSNIK,

prof. dr. MAKS TUŠAK
• Učinkovita komunikacija s pacienti
• Izvori in odpravljanje težav v delu
s pacienti

• Manipulativnost, agresivnost in
sovražnost

• Zahteve: prezahtevnost, kritiziranje,
neprestano spraševanje

13.30 - 15.00 odmor za kosilo
15.00 - 17.00 prof. dr. MAKS TUŠAK,

mag. FRANC PROSNIK
• Nekomunikativnost
• Pozabljanje, ignoriranje in
neupoštevanje navodil, diagnoze,
tretmaja

• Napačno in neustrezno
informiranje

• Komuniciranje s posebnimi
skupinami: otroki, starejšimi

KOTIZACIJA za slušatelja na seminarju znaša
16.990.00 SIT, v ceni JE všteto 19 °/o DDV.
POPUSTI so navedeni v Katalogu dodatnega
strokovnega izobraževanja 2001, str. 5. V kotizacijo
je vključena udeležba na seminarju, gradivo s
povzetki predavanj in osvežitev s kavo in pijačo v
prvem odmoru.
Nakažete jo lahko na TR: 24200 - 9004180614
po prejemu računa.
PRIJAVE sprejemamo pisno, po faksu ali telefonu:
EDUCY d.o.o., Rožna dolina c. XV/14,
1000 Ljubljana
tel.: 01 423 44 46, faks: 01 423 44 47
Sporočamo Vam, da je Zbornica zdravstvene
nege Slovenije za program seminarja izdala
soglasje. Kot organizatorji seminarja Vam
bomo izdali potrdilo za izobraževanje, ki se
upošteva pri napredovanju.
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Andreja Peternelj

80 LET BOLNIŠNICE GOLNIK ~ KLINIČNEGA ODDELKA
ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO

P raznovati 80. rojstni dan je pomemben do¬
godek, ki dodatno oplemeniti slavljenca in
da polet vsem tistim, ki so s slavljencem

povezani. Številni dogodki, spreminjanje us¬
tanove skozi razvoj stroke in vpliva okolja zaz¬
namuje ustanovo in ji da poseben pečat.
Bolnišnica Golnik - sprva sanatorij, je v gol-
niškem gradu iz 16. stoletja na 40 posteljah
ponudila gostoljubje številnim vojnim in¬
validom že v letu 1919- Zgodovina naše bol¬
nišnice se je pričela prvega oktobra 1921. V
Bolnišnici Golnik, ki ima tudi zelo dobro kli¬
matsko lego, so se vedno zdravili pretežno bol¬
niki s pljučnimi boleznimi. Prvotno je bila bol¬
nišnica namenjena bolnikom s pljučno tu¬
berkulozo. Prijetna klima, čisto okolje, dobra
hrana in mir so blagodejno vplivali na počutje
bolnikov in tako pripomogli k zdravljenju
takrat hude bolezni. V času bivše Jugoslavije je
bil Inštitut za pljučne bolezni vodilna in vrhun¬
ska ustanova na področju bolezni pljuč.
Izjema je bilo obdobje med drugo svetovno
vojno, ko je bila Bolnišnica Golnik splošna bol¬
nišnica. Dolgotrajno zdravljenje tuberkuloze in
tudi porast te bolezni sta pospešila razvoj diag¬
nostike, razcvet bolnišnice in tudi širjenje
števila bolniških postelj. Po drugi svetovni voj¬
ni je zdravstveno osebje bolnišnice vpeljalo flu-
orografiranje vsega prebivalstva nad petnajst
let in pričelo z dispanzerskim načinom dela.
Zdaj imamo centralni register za tuberkulozo za
Slovenijo.
Z razvojem bolnišnice se je zdravljenje vse bolj
usmerjalo tudi v ostale pljučne bolezni. Razviti
so bili laboratorij za tuberkulozo, bakteriološki
in respiratorni laboratorij, endoskopski od¬
delek ter oddelek za intenzivno nego in terapi¬
jo, ki so bili za razvoj diagnostike in zdravljen¬
ja pljučnih bolezni nujno potrebni.
Zdaj smo samostojna bolnišnica, ki
opravlja svojo dejavnost na sekundarni in
terciarni ravni z zelo dobro razvitimi

številnimi laboratoriji in funkcionalno di¬
agnostiko. Klinika ima 237 postelj, ki so
nameščene na osmih bolniških oddelkih.
Ambulantno dejavnost opravljamo v štirih
ambulantah na različnih lokacijah.
Sprejemamo bolnike s pljučnimi bolezni¬
mi iz vse Slovenije. Približno 60 odstotkov
je pljučnih bolnikov, 40 odstotkov pa so
bolniki z ostalimi internističnimi bolezni¬
mi, kot so srčne bolezni, sladkorna
bolezen, bolezni prebavnega trakta in os¬
talo.
V zadnjem desetletju je naša klinika postala tu¬
di vodilna ustanova na področju alergologije,
saj je veliko alergij povezanih z boleznimi di¬
hal. Bolnike testiramo za različne alergene v
bolnišnici ali pa ambulantno.
V vsem svojem obstoju bolnišnice sta bila v os¬
predju izobraževanje in razvoj stroke. Že leta
1946 je bila v bolnišnici ustanovljena šola za
medicinske sestre, ki je delovala do leta 1967,
ko so se pričele odpirati po državi druge šole
za medicinske sestre.
Zdravstvena nega je imela vedno pomembno
mesto v organizacijski strukturi bolnišnice.
Odlične temelje razvoja zdravstvene nege so z
veliko volje, znanjem, pripadnostjo in željo po
napredku postavile vse naše predhodnice.
Vključevanje negovalnega tima v zdravstveni
tim nikoli ni predstavljalo velikih težav. Od
nekdaj je bil cilj medicinskih sester naše bol¬
nišnice nuditi bolniku kakovostno zdravstveno
nego in poskrbrti za njegovo dobro počutje.
Vizija Službe zdravstvene nege je slediti razvo¬
ju stroke, sprotno uvajati spremembe in
novosti, zagotavljati kakovost na področju
zdravstvene nege in neprestano izobraževati
negovalni kader. Že v letu 1997 smo pričeli z
aktivnostmi za boljšo kakovost v zdravstveni
negi. Pripravili in vpeljali smo negovalno doku¬
mentacijo, ki je del bolnikove dokumentacije
pri vseh bolnikih v naši bolnišnici. Poleg
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strokovnega kolegija zdravstvene nege imamo
organizirane različne stalne skupine, zadolžene
za določene aktivnosti in tudi njihovo izvajan¬
je.
Veliko skrb namenjamo tudi izobraževanju
pripravnikov. Le s prenosom znanja in izkušenj
bomo izoblikovali dobre sodelavce, ki bodo
lahko uresničevali našo vizijo.
Neprestano izobraževanje pa ni namenjeno le
negovalnemu kadru, temveč tudi bolnikom.
Zavedamo se, da bomo bolnika lahko vključili
v proces zdravljenja le, če bo imel dovolj znan¬
ja. Bolniki, ki se zdravijo v naši bolnišnici, so v

večini starejši in kronični bolniki. Tako bolnike,
kot tudi bolnikove svojce vključujemo v ra¬
zlične zdravstveno-vzgojne programe, kot so
šola za bolnike s trajnim zdravljenjem s kisikom
na bolnikovem domu, šola o astmi,
zdravstveno-vzgojni program za bolnike,
zbolele za pljučno tuberkulozo in pljučnim
rakom ter bolnike s sladkorno boleznijo.

Kakovostna zdravstvena nega, dobro
počutje bolnikov in zaposlenih je zago¬
tovilo, da bomo tudi ob naslednjem jubile¬
ju s ponosom govorili o naši bolnišnici.

39



z mednarodnih srečanj

Branka Založnik

POROČILO O UDELEŽBI NA
EVROPSKEM KONGRESU ZA
PRESADITEV PERIFERNIH
MATIČNIH CELIC IN
KOSTNEGA MOZGA

Od 25.-28. marca letos je bilo mesto
Maastricht gostitelj 27. letnega srečanja
EBMT (European Group for Blood and
Marrovv Transplantation) in 17. letnega
srečanja medicinskih sester, ki
sodelujejo pri presaditvi.

Vpetek, 23- marca sva s kolegico Ireno Ško¬
da organizirali zbor na Brniškem letališču.
Na letališču so se nama pridružili kolegica

Alenka Ostanek in dr. Jazbec iz hemato-onko-
loškega oddelka Pediatrične klinike, prim. dr. J.
Pretnar, ter g. Korošec. Naš osmerec pa je dobil
končno podobo na Nizozemskem, kjer sta se
nam pridružila še dr. I. Preložnik - Zupan in dr.
S. Zver. Ker letalski let v Amsterdam ni bil nič
kaj prijazen do občutljivih želodčkov, je bil
pristanek v deževni Amsterdam zelo težko
pričakovan. Po pristanku je sledil ogled
Amsterdama v dežju, nato pa nekolika mirnejša
vožnja z vlakom v Maastricht. Od razpoložljivih
prevoznih sredstev nam je ostal še avtobus, ki
nas je popeljal do hotela, kjer smo bili nastan¬
jeni. Naslednji dan je potekal po zelo skrbno
izdelanem načrtu. Ogledali smo si Kongresni
center (MECC) ter opravili registracijo. Ostalo
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nam je časa še za krajši izlet v sosednjo državo
Nemčijo. V nedeljo zjutraj smo se odpravili v
Kongresni center. Združba F. Hoffmann - La
Roche Ltd. je predstavila novo zdravilo
MabTera.
Sestrski del predstavitev se je začel v ponedel¬
jek in je večinoma potekal ločeno od
zdravniškega. Po sklopih so bile posebej
obravnavane teme s pediatričnega področja.
Nekaj je bilo povedanega o pomembnosti izo¬
braževanja po presaditvi kostnega mozga, oz.
pri otrocih o nadaljevanju šolanja. Vse večji
poudarek pa dajejo zunajbolnišničnemu
zdravljenju. Ustanovili so posebne programe,
po katerih se vodijo ti bolniki. Sem sodijo tudi
bolniki, ki prejemajo višje odmerke kemote¬
rapije. Posebnega izobraževanja so deležni bol¬
niki, ki delajo s centralnimi venskimi dovodi
(katetri). Tudi na področju zdravstvene nege se
opravlja vse več raziskav, katerih cilj je
izboljšati zdravstveno nego. Podani so nam bili
načini, kako pristopiti k raziskovalni nalogi,
kako pri tem uporabljati internet, oziroma vse
sodobne tehnološke pripomočke. Na kongresu
so bile poudarjene delavnice oz. diskusije o
razstavljenih posterjih. V dno srca pa nam je
segla izpoved bolnice po transplantaciji kost¬
nega mozga. Podrobno nam je opisala vse svo¬
je občutke in hotenja, do katerih se je
povzpela, ali pa tudi ne. Med napornimi pred¬
stavitvami in delavnicami so bili krajši odmori
namenjeni kavi in ogledu razstavljenih poster¬
jev, ter razstavam različnih proizvajalcev zdra¬
vil in pripomočkov, ki se uporabljajo pri presa¬
ditvi kostnega mozga in perifernih matičnih
celic. Vse bi lahko strnila v nekaj besed »čim
višja kvaliteta bivanja bolnikov pred presaditvi¬
jo, med presaditvijo in po presaditvi kostnega
mozga ali perifernih matičnih celic«. Kot na
vseh srečanjih, tudi tukaj ni manjkala slavnost¬
na večerja, ki je potekala v podzemni jami. Žel¬
ja organizatorja, da organizira in izpelje
brezhibno srečanje, je bila izpolnjena. V sredo
popoldne smo se polni novih spoznanj in s
težkimi torbami, polnimi gradiva (čebulic), vkr¬
cali na letalo, zapustili mrzlo Nizozemsko in
pozno zvečer prispeli v Ljubljano.
Z Nizozemske nisva prišli s šopkom tulipanov,
ampak s šopkom novih informacij in spoznanj,
ki bodo vedno cvetela.



iz mednarodnih srečanj

Nedeljka Luznar, Majda Šmit

CHILD HEALTH PROMOTION 21 -
THE CHILD'S PERSPECTIVE

BIENALNA MEDNARODNA KONFERENCA ZDRAVSTVENE NEGE ŠOLARJEV,
od 23. do 27. julija 2001 v BRANDJERC HOJSKOLE, JELING, DANSKA

Nedeljka Luznar in Majda Šmit. Predstavitev
plakata Vzgoja za nakajenje na O.Š. LivadaZaposleni sva v Zdravstvenem domu

Ljubljana, enoti Vič. Najino delovno po¬
dročje je tudi zdravstvenovzgojno delo za

vso populacijo, največji obseg najinega dela pa
je namenjen šolarjem. Pri pregledovanju Utripa
sva bili pozorni na objavo, ki je z otroško risbo
vabila na udeležbo na konferenci. Po bolj
natančnem pregledu objave sva ugotovili, da je
najino delo tudi del zdravstvene nege šolarjev
(School Nursing) v svetu. V želji, da bi spoznali,
kako je ta organizirana, vsebinsko opredeljena
in kakšna je vloga medicinske sestre pri tem,
sva se prijavili za udeležbo. V času, ko sva raz¬

mišljali o prijavi, sva na eni izmed naših os¬
novnih šol izvedli projekt o vzgoji za nekajen-
je. Odločili sva se, da ga predstaviva tudi v
okviru te konference.
Seveda sva se v prvem hipu prestrašili velikih
stroškov. Takoj sva začeli razmišljati o sponzor¬
jih in jih tudi pridobili. Na pomoč so nama
priskočili ČGP Delo, ki nama je plačalo letalski
vozovnici. CINDI Slovenija, Zbornica
zdravstvene nege in Zdravstveni dom Ljubljana
pa so prispevali preostala potrebna sredstva.
Hvala vsem omenjenim sponzorjem, saj se brez
njihove pomoči ne bi mogli udeležiti tega
srečanja.
Kmalu po prijavi so nama organizatorji
sporočili, da so najino aktivno udeležbo uvrstili
v program. Za ta namen sva pripravili plakat z
vsebino projekta in predavanje s projekcijo po
programu Power point.
Organizatorjem sva poslali tudi otroške risbe za
mednarodno otroško razstavo na temo zdravje.
Gostiteljica 11. srečanja je bila Danish Health
Visitors and School Health Nurse’s Association,
ki nama je omogočila tudi stik z danskimi me¬
dicinskimi sestrami, saj sva bili gostji v njihovih
družinah. Prijazna danska kolegica naju je pel¬
jala v službo in nama podrobno razložila potek
svojega dela.
Medicinska sestra, ki dela kot Health Visitor in
kot School Nurse (naziva navajava v izvirniku,
ker se pri nas še ni uveljavil ustrezni slovenski
prevod), obiskuje otroke od rojstva do konca
osnovne šole. Danske medicinske sestre, ki de¬
lajo z navedenim nazivom (Health Visitor), so
polovico delovnega časa v komuni - lokalni
skupnosti, kjer obiskujejo predšolske otroke na
domovih, podobno kot slovenske patronažne
medicinske sestre. Drugo polovico delovnega
časa delajo kot šolske medicinske sestre
(School Nurse). Na šoli imajo poseben prostor,
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ki ga imenjujejo Health room. V njem opravlja¬
jo sistematske preglede, vodijo evidenco pre-
cepljenosti, izvajajo zdravstveno vzgojo in dru¬
go oskrbo, ki jo potrebujejo otroci (prva po¬
moč, odsotnost od telesne vzgoje ob
zdravstvenih težavah ...), vključujejo pa se tudi
v učni proces.
Med samo konferenco sva spoznali tudi organi¬
zacijo drugih štirinajstih držav, udeleženk
srečanja. Izstopale so predvsem Združene
države Amerike, kjer imajo organizirano na¬
cionalno zvezo šolskih medicinskih sester, ki
delajo samo na šolah in izvajajo zdravstveno
varstvo šolskih otrok. Posebnost sva opazili tu¬
di pri Japonkah, ki poleg klasične šolske medi¬
cinske sestre uvajajo tako imenovane -Jogo
teachers", ki obravnavajo otroka in njegovo
okolje z vseh zdravstvenih vidikov. Latvijo sta
zastopali medicinski sestri, ki sta zaposleni v
zavodu za otroke s posebnimi potrebami. Za ti
dve udeleženki je stroške konference kril orga¬
nizator. Slovenskih udeleženk na tovrstnih
konferencah doslej še ni bilo, čeprav potekajo
že od leta 1981, letošnja pa je bila enajsta.
Program štiridnevne konference je imel vsak
dan posebej opredeljeno temo. Začeli smo z
vprašanjem, kaj imajo medicinske sestre
(School Health Nurses) skupnega v mednarod¬
nem proštom. V tem sklopu so bila predstav¬
ljena priporočila SZO o otrokovih potrebah in
pričakovanjih, spremembe in delo šolskih
medicinskih sester, učenje o zdravju, vprašanje
nasilja in njegovo preprečevanje v šoli, spolna
vzgoja. Osrednje teme naslednjih dni so obrav¬
navale pripravljenost medicinskih sester na
spremembe in njihovo usklajevanje z otrokovi¬
mi potrebami, pričakovanja in spremembe
zdravstvene nege šolarjev v družbi, in katere
vrednote lahko šolske medicinske sestre pre¬
nesejo v naslednje tisočletje.
V okviru teh vsebin sva predstavili tudi najin
projekt z naslovom Vzgoja za nekajenje na
osnovni šoli Livada, Ljubljana.
Na kratko sva predstavili tudi našo državo, or¬
ganizacijo medicinskih sester v Sloveniji, naše
izobraževanje in organizacijo zdravstvenega
varstva, prav tako pa tudi organizacijo
zdravstvene vzgoje v ZD Ljubljana - Vič
Rudnik.

Sledi kratek povzetek projekta:
Delujeva v ožjem mestnem področju in izvaja¬
va ZV v mestnem in primestnem področju, kjer
se vključujeva v predšolski in osnovnošolski
vzgojni program.
Predstavljeni projekt je nastal na podlagi ana¬
lize in poznavanja družinskega življenja otrok,
ki obiskujejo OŠ Livada. Družine živijo v
primestnem področju, splošna izobrazbena
raven je nižja, otroci so druga generacija
staršev, ki prihajajo iz bivše Jugoslavije in so
narodnostno in versko mešani. Pri starših
izstopa vprašanje kajenja.
Cilj programa je bil zajeti učence, učitelje in
starše. Pri učencih smo dosegli ozaveščanje o
škodljivostih kajenja, nakazali možnosti svo¬
bodne odločitve za kajenje ali proti kajenju in
njihovo aktivno vključitev v projekt. Učiteljem
smo ponudili možnost vključitve v skupino za
odvajanje kajenja, staršem pa poleg vključitve v
skupino še zavedanje in osveščanje o
nevarnostih pasivnega kajenja v družini.
Izvajalke smo bile medicinske sestre, ki deluje¬
mo v samostojni dejavnosti zdravstvene vzgoje
v okviru ZD Ljubljana. Projekt vsebuje vse ob¬
like zdravstvenovzgojnega dela s poudarkom
na aktivni vlogi učencev, staršev in učiteljev.
Zastavljen je bil kot akcijsko raziskovalni. Merili
sva znanje učencev pred začetkom in ob kon¬
cu projekta. Prav tako sva spremljali uspešnost
načina izvajanja dela.
Projekt je specifičen zaradi problemskega
pristopa, dobrega poznavanja okolja, pri¬
lagoditve metod in njegovih vsebin.
Najina predstavitev je bila zelo lepo sprejeta,
saj sva po izvedbi dobili veliko pohval in čes¬
titk. Udeleženci so bili navdušeni nad vsebino
in vizualno predstavitvijo najine teme. Risbe
naših otrok so bile ocenjene kot zelo dobre
tako po vsebini kot po risarski tehniki ter so
izstopale od drugih. Prišle so v ožji izbor, saj jih
bodo razstavljali po Danski, iz njih pa naj bi
izdelali tudi razglednice.
Udeležba na tej konferenci nama je vzbudila
zanimive občutke, predvsem pa sva bili veseli
identifikacije in poklicne pripadnosti.
Spoznali sva, da po svetu različno skrbijo za
zdravje šolarjev, vendar imajo različni načini
tudi veliko skupnega. Ta raznolikost pa obogati
naše vsakdanje delo.
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s humorjem je lažje in lepše

»Dopustniška«

DOLG
“Draga, danes tvojega avtomobila mehanik
Jože ni mogel popraviti. Ali sprejmeš v
opravičilo vroč poljub?” “Seveda, takoj. Kje pa
je Jože?”

GORENJSKI
“Prosim, dajte mi paket toaletnega papirja.”
“Želite belega, barvnega ali rožnatega?”
“Kar rožnatega mi dajte, se najmanj pozna, da je
opran!”

BOLEZEN
Pacient po telefonu: »Gospod doktor, nujno
potrebujem kakšne tablete proti glistam.«
»Za starejše ali mlajše?«
»Počakajte.Če pomislim, da me po trebuhu
črviči že tri mesece, bo treba zdravilo za
starejše!«

NOVODOBNI ŠEF
»Marija, kako se razumeš z novim šefom?«
»Sijajno, on ne zna slovensko, jaz pa ne fran¬
cosko.«

REKU SO - DA BI SPREMINJALI SVET IN LJUDI!

Vedeti, da veš tisto, kar veš, in da ne veš tistega, česar ne veš — to je največje znanje.
Lao-ce- filozof, 600pr.n.št.

Živ neuspeh je boljši, kot mrtva uspešnica.
Georg Bernard Shaw

Kdor izbira med pametjo in lepoto, naj za svojo damo izbere lepo,
za svojo ženo pa pametno žensko.

Calderon de la Barca

Ni umetnost postarati se, umetnost je, kako to prenašati.
Johann Wolfgang Goethe

ZA VAŠ NASMEH IN ŠE KAJ VEČ se trudi PETRA KERSNIČ



razmišljanja

Danijela Kogovšek

OB VSTOPU V NOVO ŠOLSKO LETO

Sseptembrom se prične novo šolsko leto za
vse osnovnošolce in seveda tudi za sred¬
nješolce. Med njimi so tudi dijakinje in di¬

jaki srednjih zdravstvenih šol po vsej Sloveniji.
Njih poleg običajnega učenja čaka še druga
pomembna naloga: stopili bodo pred bolnike
in varovance in prvič (dijaki tretjih letnikov) se
bodo soočili s tem, kar so se dve leti učili v šoli:
bolnik bo osebnost z vsemi svojimi težavami in
ne le lutka v kabinetu ali sošolec, ki igra bolni¬
ka. Srečali se bodo tudi z negovalnim in
zdravstvenim osebjem na oddelku, se ob njih
učili in spoznavali odnose.
Naj bo tole moje pisanje v razmislek vsem, ki se
srečujete z dijaki pri praktičnem pouku, kajti
dogodek, ki me je zelo pretresel, je resničen,
le imena so izmišljena. Mogoče bo dal misliti
tudi komu drugemu, da bo premislil, preden
bo komu povedal kaj preveč grobega, če bo
imel občutek, da dijak ne vidi dela in se ne pre¬
makne.
Kot vsako leto smo tudi lani pričeli praktični
pouk vsi, dijaki in učitelji z vsem zanosom in
željo po novih spoznanjih. Skupine dijakov so
precej velike, hitro se menjavajo, zato si jih
skušam čim hitreje zapomniti, jih vsaj za silo
spoznati, da se lažje sporazumevamo in jih tudi
lahko čim bolj pravično ocenim. Betka je bila
čisto povprečno dekle, pri delu precej tiha,
nikoli ni kaj dosti spraševala, delala je tisto, kar
si ji naročil. Zdela se mi je preveč resna za svo¬
ja leta, pogrešala sem sproščen odnos in nas¬
meh, ki je pogost v tej starosti in si ga bolniki
tako zelo želijo. Zato sem velikokrat pristopila
do njene bolnice in se skušala pošaliti z njo, ji
povedati kaj lepega, da bi ji tako dala razumeti,
da je to za naše delo še kako potrebno. Ni mi
uspelo, morala pa sem se posvetiti še ostalim v
skupini, zato sem jo pustila kar nekako ob

strani. »Poskušala se bom pogovoriti z njo, ko
bomo imeli seminar po praksi in ji reči, naj bo
bolj sproščena«, sem razmišljala. Na seminarjih
pa je bilo toliko ostalih vprašanj, njeni sošolci
so bili glasnejši, snov je bilo treba predelati in
spet sem nanjo kar pozabila. Zadnji teden
prakse je njena sošolka negovala bolnico, ki je
imela ponavljajoče epileptične napade, bila je
tudi hemiplegična, vendar sorazmerno mlada.
Betka je pogosto stala zraven nje in jo opazo¬
vala, da sem bila že kar nejevoljna, saj je morala
skrbeti za svojo bolnico. Po končanem
spraševanju zadnji dan sem ji povedala oceno,
pristavila, da sem pogrešala njen nasmeh in jo
vprašala, če ima kaj dodati. »Tista bolnica, ki jo
je negovala Marinka, je imela tumor, kajne?«
Presenečena, da jo prvič nekaj zanima in
je prvič vprašala neko stvar, sem
ji pritrdila.
“Umrla bo, kajne?”
Spomnila sem se, da ji je prejšnji dan postalo
slabo, ko smo si šli ogledat bolnike v inten¬
zivnem oddelku in tudi ni prisostvovala semi¬
narju, ko smo govorili o umiranju in izkušnjah
v zvezi s tem.
»Veš, Betka na žalost se v medicini marsikdaj ne
da nič več narediti, razen da bolniku stojimo ob
strani,« sem skušala biti čim bolj razumevajoča.
Kot da me ne sliši, je nadaljevala: »Tudi moja
mama je imela take napade.«
Prvič je spregovorila o sebi, zato sem hitro
pričela govoriti: »No, saj ni nujno, da so ti na¬
padi zaradi možganskega tumorja. Poznamo še
precej drugih vzrokov...«

Pogledala me je z bolečino v očeh in preden je
stopila skozi vrata, rekla:
“Moja mama je umrla...”
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Društvo za oralno zdravje Slovenije Prireja

9. DNEVE ORALNEGA ZDRAVJA SLOVENIJE
V ZDRAVILIŠČU Moravske Toplice, Dvorana - restavracija hotela Termal, Kranjčeva 2, Moravske Toplice
5. in 6. oktobra 2001
Generalni pokrovitelj: Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije
Generalni sponzor: Zavarovalnica Triglav d.d., Murska Sobota
Častni pokrovitelj: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
Program:
Petek, 5. oktober 2001, Program bo povezoval Rajko Stupar
08.00 - 09.00 Prihod in prijava udeležencev
09.00 - 10.00 Otvoritev srečanja

Kulturni program Pozdravni nagovori
Podelitev priznanj
Razglasitev rezultatov natečajev in podelitev nagrad

10.00 - 10.20
10.20 - 10.35
10.35 - 10.50

10.50 - 11.10
11.15 - 12.00

12.00 - 15.00

Odmor
Obvezno zdravstveno zavarovanje in oralno zdravje v Republiki Sloveniji, F. Košir
Mladinsko in preventivno zobozdravstvo v Pomurju (premišljena aktivnost za boljše oralno
zdrave ali zgrešena dejanja v preteklosti?), M. Toth
Razprava
Otvoritev likovne razstave na temo: 'Hrana in otroci' ter predstavitev zobozdravstvene
vzgojne slikanice 'zobomiška' v kavarni hotela Ajda -1. nad., B. Markovič - Randič
Odmor za kosilo

Moderator: J. Reberc
15.00- 15.15
15.15 - 15.35
15.35 - 15.50
15.50 - 16.05
16.05 - 16.20
16.20 - 16.35
16.35 - 16.50
16.50 - 17.00
19.30

Igrica: 'Pri nas je luštno biti', Učenci osnovne šole Podlehnik, Mentorica: Zdenka Golub
Vsakdanji kruh v prehrani, M. Bartenjev
Pomen in zloraba žvečenja, N. Košir
Najnovejša spoznanja o vplivu nekaterih ogljikovih hidratov na zobni karies, V. Vrbič
Pomen maščob pri uravnavanju telesne mase, D. Podkorn
Naravni antioksidanti - stabilizacija živil in vpliv na človeški organizem, Ž. Knez
Prehranska priporočila, N. Luznar
Razprava
Skupna večerja

Sobota, 6. oktober 2001
Moderator: Stanka
09.00-09.15
09.15-09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 10.05
10.05 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30- 10.45
10.45- 11.00

Štajer
Kulturni program
Dojenje, podlaga in začetek zdrave prehrane, S. Hoyer
Zobozdravstveni vidiki predrojstvene prosvete staršev o pomenu dojenja, R. Kosem
Dojenje in šola za starše nekoč, B. Oberstar
Dojenje in šola za starše zdaj, B. Grum
Hrana, moja prijateljica, B. Bratuš
Zdrava prehrana v vrtcih, M. Benčič
Zdrava prehrana; kompromis med stroko in željami v vzgojno-varstvenih ustanovah
D. Borovšak-Bela

11.00- 11.15
11.15- 11.30
11.30 - 11.40
11.40- 11.50
11.50
ZAKLJUČEK SREČANJA

Prehrana osnovnošolcev - krožnik zdravja in užitkov, T. Goričan
Poskrbi za svoje telo, M. Šalehar
Primer promocije zdrave prehrane, B. Belovič
Sprejmimo vsakega otroka, Z. Lesjak
Razprava

KOTIZACIJA ZA SEMINAR je: do 10. septembra 28.000,00 SIT, po tem 32.000,00 SIT, DDV je vključen v ceno!
Za sodelujoče vstop prost. V kotizaciji je med drugim vključena tudi skupna večerja. Kotizacije ob neudeležbi ne vračamo.
Plačilo kotizacije na žiro račun št.: 50700-678-80737 pri APP Celje, sklic na številko: 05 5-6102001. Naša davčna številka:
78111536. Dokazilo - potrdilo o vplačilu kotizacije in izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Društvo za oralno zdravje
Slovenije, Klanjškova 7, 3000 Celje.
Dodatne informacije: Melita Trop, telefon: 031 695 131, Nada Thot - Bošnjak, dr. stom., telefon: 02 575 13 66.
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PRVO OBVESTILO KLINIČNI CENTER LJUBLJANA - SPS KIRURŠKA KLINIKA
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJO KRVI

EVROPSKA ŠOLA ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
organizirajo

4. PODIPLOMSKI SEMINAR
ZDRAVLJENJE S KRVJO V KIRURGIJI »INTENZIVNA NEGA IN TERAPIJA«

Grand Hotel Emona, Portorož, 13. - 15. december 2001
Obveščamo vas, da že četrtič zapored organiziramo podiplomski seminar z mednarodno udeležbo
»Zdravljenje s krvjo v kirurgiji«. Tema letošnjega seminarja je uporaba komponent krvi in zdravil iz plazme v in¬
tenzivni negi in terapiji.
Na seminarju boste izvedeli o najnovejših priporočilih in indikacijah ter najpomembnejših značilnostih omen¬
jenih pripravkov.
Predavanjem sledijo učne delavnice, v katerih bomo obravnavali praktične napotke uporabe komponent krvi
in zdravil iz plazme v intenzivni negi in terapiji, etična vprašanja transfuzije krvi ter imeli priložnost izmenjati
izkušnje.
Seminar je namenjen kirurgom, anesteziologom, transfuziologom ter višjim medicinskim sestram in
zdravstvenim tehnikom omenjenih strok.
Predavali bodo ugledni domači in tuji strokovnjaki v okviru Evropske šole za transfuzijsko medicino.
Podroben program seminarja bo objavljen v reviji Utrip in ISIS oktobra 2001.

Strokovni koordinatorji seminarja: prim. Vanda Brubnjak-Jevtič, dr. med., Ljubiša Lukič, dr. med., doc. dr.
Boriana Kremžar, dr. med., prof. Umberto Rossi
Informacije, kontaktni osebi: Natalija Lampreht, Tea Tollazzi, Zavod RS za transfuzijo krvi, Šlajmerjeva 6,
Ljubljana, tel: (01) 5438-100 (e-mail: natalija.lampreht@mf.uni-lj.si ali tollazzi@mf.uni-lj.si)

INN d.o.o., trgovina
košnica 51 b
3000 CELJE
Tel.: 03 491 03 40
Eax.:03 491 03 41
E-mail: inn.dd®'siol.net STOMA CENTER SANA

STOMA CENTER SANA CELJE
Gosposka 7,3000 Celje

Tel.: 03 5484 805

STOMA CENTER SANA ŽALEC
Šlandrov trg 21,3310 Žalec

Tel.: 03 5715 610

STOMA CENTER SANA MARIBOR
Mlinska 22, 2000 Maribor

Tel.: 02 2526 061

STOMA CENTER SANA KRŠKO
Bohoričeva 11, 8270 Krško

- veleprodaja Tel.: 07 4921 687
zastopstva:
- Baldo (Italija ) - cokli z vzmetjo
- Hollister ( ZDA ) - pripomočki za nego
stome

maloprodaja specializirane prodajalne
medicinskih pripomočkov s koncesijo ZZZS
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Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo- Kirurška klinika. Klinični center Ljubljana,
Zaloška 7, 1525 Ljubljana

POD POKROVITELJSTVOM Zbornice - Zveze prireja za medicinske sestre in zdravstvene tehnike III.
izobraževalni seminar s specializiranimi učnimi delavnicami

Kritično bolan otrok - razpoznava, zdravljenje in zdravstvena nega
13. - 14. 11. 2001

Klinični center - predavalnica 1, Zaloška 7, 1525 Ljubljana
PROGRAM
Torek. 13/11-2001 - teoretični del (9.00-17.00)
Vodenje in povezovanje programa, Minja Petrovič
Pozdravni govor, Rezi Krašovec (9.00-9.10)
Mesto medicinske sestre pri obravnavi kritično bolnega otroka, Minja Petrovič (9.10-9.30)
Kritično bolan otrok, razpoznava in ukrepi, Janez Primožič (9.30-10.00)
Odmor (10.00-10.30)
Temeljni in dodatni postopki oživljanja - doktrina v Sloveniji, usklajena z mednarodnimi smerni¬
cami, Ivan Vidmar (10.30-10.50)
Oskrba otroka in prevoz z mesta dogodka, Anica Novak (10.50-11.10)
Pripomočki za odpiranje in vzdrževanje dihalne poti, Klavdija Sosič (11.10-11.30)
Zdravstvena nega kritično bolnega otroka, Rezi Krašovec (11.30-11.50)
Razpravljanje (11.50-12.20)
Odmor za kosilo (12.20-13.20)
Uporaba kisika v zdravstveni ustanovi in med prevozom, Valerija Oblak, Anica Kovač (13.20-13.40)
Intubacija otroka in uporaba laringealne maske, Milena Kremesec (13.40-14.00)
Zdravstvena nega zastrupljenega otroka, Irena Likozar (14.00-14.20)
Priprava infuzijskih tekočin in zdravil pri kritično bolnem otroku,
Mirjana Petreska, Zdenka Janičijevič (14.20-14.40)
Medicinska sestra, kritično bolan otrok in starši, Ela Okršlar (14.40-15.00)
Odmor (15.00-15.30)
Film: Rešimo otrokovo življenje (15.30-16.00)
Razpravljanje ( 16.00-16.30)
Navodila za praktični del seminarja (16.30-17.00)

Sreda. 14/11-2001 - praktični del (9.00-18.001
Temeljni postopki oživljanja, (M. Petrovič s sod.)
Vzdrževanje umetne dihalne poti, (K. Sosič s sod.)
Varni načini pritrditve tubusa in trahealne kanile, (M. Jakomin s sod.)
Uporaba kisika, (S. Janžekovič s sod.)
Priprava infuzijskih tekočin in zdravil, (E. Okršlar s sod.)
Ogled enote za intenzivno terapijo, (R. Krašovec)
Izpiranje želodca - priprava pripomočkov in simulacija postopka na učni lutki, (I. Likozar s sod.)
Imobilizacija otroka (A. Novak s sod.)

Kotizacija: 25.000,00 SIT.
Nakazilo: H.B.S. d.o.o.
Žiro račun: 50100-601-272266, sklicna številka 05-140-01. Prijavnico in kopijo dokazila o vplačilu kotizaci¬
je, prosimo, obvezno pošljite na podjetje H.B.S. d.o.o., Cesta Dolomitskega odreda 44, 1000 Ljubljana,
tel./faks: (01) 2574 555.
Praktični del izobraževanja bo potekal v skupinski učni obliki, zato vas prosimo, da prijave pošljete najkas¬
neje do 6/11-2001.
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb v programu!
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PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
Studenec 48, LJUBLJANA,
ORGANIZIRA

FUNKCIONALNO IZOBRAŽEVANJE
IZ PSIHIATRIČNE ZDRAVSTVENE
NEGE IN PSIHIATRIJE

kjer bomo obravnavali sodobno teorijo in
prakso zdravstvene nege, in je namenjeno:
- zdravstvenim tehnikom in medicinskim
sestram
- delovnim terapevtom
- socialnim delavcem
- sodelavcem v zdravstveni negi
- samostojnim podjetnikom v zdravstveni negi
ker menimo, da razmere v družbi zahtevajo
visoko kakovost storitev in vsakodnevno
prilagajanje razmeram, kar naši
varovanci/bolniki tudi pričakujejo.

Izobraževanje bo potekalo
v dveh terminih:
15. 10 - 26. 10. 2001 in
5. 11. - 16. 11. 2001.
Kotizacija znaša 70.000 SIT in jo boste nakazali
po izstavitvi računa. Udeleženci prejmejo
potrdila o opravljenem izobraževanju.
Vse dodatne informacije v zvezi z
izobraževanjem vam z veseljem posredujem:

Radojka Kobentar, Psihiatrična klinika Ljubljana
ali prek E- pošte
radojka.kobentar@guest.arnes.si

POMEMBNO OBVESTILO!
Rok za oddajo obrazcev nagradnega razpisa
Klinidrape EORNA fundacije perioperativne
zdravstvene nege je 1 . oktober 2001 in ne
30. oktober 2001, kot je bilo prvotno objavljeno.
Za neljubo napako se iskreno opravičujemo

ČESTITKA
Iskrene čestitke naši kolegici in glavni medicinski
sestri Doma Tišje ge. Vidi Lukač za opravljeno
diplomo v mesecu juliju na Visoki zdravstveni šoli

v Ljubljani.

Kolektiv zdravstvene nege Dom Tišje
Kolektiv Zdravstveni dom Litija

DMSZT - podružnica Litija - Kamnik
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(jskrbo
jenih stom

Stomahesive,
Duoflex,
Durahesive
celotna površina
iz hidrokoloida
za občutljivo, vneto kožo

Flexible
hidrokoloid znotraj

obroča in mikroporni rob
za dodatno varnost

Accordion
z obročkom za nebolečo
namestitev in odstranitev
vrečke
(za postoperativno uporabo)

Ekskluzivni zastopnik in distributer
za Slovenijo:

Valencia Stoma-Medical d.o.o.
Zupančičeva 10, 1000 Ljubljana,
Tel./fax: (01) 25 12 490,25 14 959



novo na knjižnih policah

Majda Šmit

NOVI PUBLIKACIJI DRUŠTVA ONKOLOŠKIH BOLNIKOV
SLOVENIJE "DOBRO JE VEDETI, KAJ POMENI"
MAMOGRAFIJA IN HORMONSKO ZDRAVLJENJE RAKA DOJKE

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije je letošnjo pomlad v seriji "Dobro je vedeti,
kaj pomeni" izdalo dve novi knjižici, v katerih želi širiti znanje in vedenje o različnih
rakavih boleznih, preiskovalnih metodah in zdravljenju.

Mamografija
Dobro

jc vedeti,
kaj pomeni

MAMOGRAFIJA

Avtorica knjižice pri¬
marij Breda Jančar, dr.
med., ki se že vrsto let
ukvarja z mamografsko
diagnostiko, je v uvodu
zapisala, da “s pomočjo
rentgenskih žarkov
lahko vidiš tisto, kar s
prostim očesom ne
moreš”. V knjižici v
prvem poglavju na¬
zorno opisuje anatomi¬
jo dojke, nato preide na

bolezenske spremembe dojke, ki so - tako be¬
nigne kot maligne - zelo raznolike. V poglavju
mamografija lepo opiše tehniko slikanja kot
preiskovalno metodo, ki omogoča “odkrivanje
bolezenskih sprememb v dojkah”. Razumljivo
opisuje nepregledne, slabo pregledne in dobro
pregledne rentgenske slike dojk in mamo-
grafske znake bolezenskih sprememb v benig¬
nih in malignih primerih. Predstavljivost opisov
omogočajo izvrstno izbrane rentgenske slike
posameznih stanj in sprememb na dojkah. V
poglavju Dopolnilni diagnostični postopki
opiše slikovne in invazivne posege, ki jih izva¬
jajo pri 10 do 15 odstotkih preiskovank. So kot
pomoč pri ocenjevanju tkiva dojk, in sicer
takrat, ko osnovni mamogram ne zadostuje za
oceno vidnih sprememb. Na koncu knjižice
opozori na redno mesečno samopregledovanje
dojk in preventivne mamografske preglede, ki
so diagnostični ali presejalni s spremljajočim
kliničnim pregledom. Knjižico zaokroži z misli¬
jo, da “mora vsaka slovenska ženska poznati
svoje telo in vedeti, kaj lahko sama stori za svo¬
je zdravje”.

Hormonsko zdravljenje raka dojke
Osnutek knjižice za bol¬
nice z rakom dojke je
pripravila mednarodna
“Delovna skupina za
življenje žensk s hor¬
monskim zdravljenjem
raka dojke” in jo na
pobudo Evropske
zveze za rak dojke
Europa Donna posre¬
dovala vsem državam
članicam. S pomočjo
obolelih žensk so jo
napisali zdravniki in medicinske sestre, ki se
ukvarjajo z zdravljenjem raka dojke. Slovensko
izdajo informativne knjižice “Hormonsko
zdravljenje raka dojke” so pregledali tudi
strokovnjaki, zdravnice in medicinske sestre
Onkološkega inštituta Ljubljana. Knjižica v
uvodnem poglavju spregovori o raku dojke,
ponovitvi bolezni in ustreznem načinu zdrav¬
ljenja te ponovitve. Sledijo si poglavja: Kaj je
hormonsko zdravljenje, Težave, ki se pojavljajo
ob tem zdravljenju in kako jih blažiti, Dobro je
vedeti, kaj pomeni in Dodatne informacije.
Navedena poglavja lepo opisujejo vrste in
način hormonskega zdravljenja, fiziološke in
psihološke stranske učinke zdravljenja, pogo¬
vor z zdravniki, medicinskimi sestrami, družino
in prijatelji, kemoterapijo in organizirano
samopomoč žensk z rakom dojke “Pot k okre¬
vanju". V poglavjih so obrazloženi različni
medicinski izrazi, kratice in tujke. Tako se knji¬
žica na neposreden način približa ženskam z
rakom dojke, njihovim družinskim članom in
vsem, ki jih ta bolezen in tovrstni način zdrav¬
ljenja zadeva.

Dodatne informacije lahko dobite na sedežu Društva onkoloških bolnikov Slovenije,
Onkološki inštitut. Zaloška 2, 1000 Ljubljana ali po telefonu 01/431 83 50.
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srečanja v tujini

Final Announcement
5th ENDA Conference 'Building Bridges'

World Trade Center
Rotterdam - the Netherlands

10-12 October 2001

F 1 F T II
E U K O 1» E A N
CONFERENCE
EU ROPEAN
N U R S E

Prijavnice so na voljo na sedežu Zbornice - Zveze!

First Announcement

DIRECTORS
AS SOC IATION
ROTTERDAM
10-11-12 OCTOBER
2 0 II I

l 5* Conference of the European
Federation of Critical čare Nursing
Associations
26th - 27th May 2002
Hotel IMew York Convention Centre,
Disneyland Pariš, France
VVorking Together - Achieving More

nul Fulbruok,

DAT E S TO KEMEMBER:

ANNOUNCEMENT

1ST CONFERENCE OF TH FIRST
European Federation of
Critical Čare Nursing

Associations

26TH - 27TH M AY 2002
Hotel New York Convention Centre,

nisneyl.11ui r.1ris, France

First announcement and coli for abstract
4th European Regional Conference

of the Commonvvealth Nurses'
Federation

Nursing and the Commonvvealth agenda:
The European perspective

Thursday - Saturday 7-9 March 2002
The Forum Hotel, Nicosia, Cyprus

C

5th ENDA Conference
‘Building Bridges’
World Trade Center

Rotterdam - the Netherlands
10-12 October 2001

Rol ~rdaM

Malta Union of
Midvvives and Nurses Tv&rP Cyprus Nurses Association I Koval Collcgc

of Nursing

First announcement and call for abstracts
4th European Regional Conference
of the CommonweaUh Nurses’ Federation

Nursing and the Commonvvealth agenda:
the European perspective
Thursday-Saturday7*9 March 2002

The Forum Hotel, Nicosia, Cyprus

Več informacij o srečanjih v tujini dobite na sedežu Zbornice - Zveze
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sem mu pritrdila...

www.tosama.si

Enostavna in zanesljiva uporaBa, tfamošt
izvrstno prileganje, popolno prekritje -mE

:
koži prijazni materiali, različne dimenzije,
odstranjevanje, nižji stroški zdravljenja.
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Novo v KRKI

• za sezonski in celoletni
alergijski rinitis,
kronično urtikarijo
in druge alergijske
bolezni

• varen tudi pri
dolgotrajnem
zdravljenju

zadostuje
1 odmerek na dan

Skraišano navodilo
Indikacije. Zdravilo je namenjeno za preprečevanje in zdravljenje (ublažitev simptomov) sezonskega in
celoletnega alergijskega rinitisa, kronične urtikarije in drugih alergijskih bolezni. Odmerjanje in uporaba.
Priporočeni dnevni odmerek za odrasle in otroke, starejše od 12 let: l tableta. Otroci, stari od 6 do 12 let,
z več kot 30 kg: dvakrat po /2 tablete; zjnanj kot 30 kg: /2 tablete na dan. Bolnik lahko jemlje zdravilo
pred jedjo ali po njej z malo tekočine. Čas jemanja (zjutraj oz. zvečer) lahko prilagodimo bolnikovim
potrebam. Kontraindikacije. Preobčutljivost za sestavine zdravila in za hidroksizin. Previdnostni
ukrepi in opozorila. Zdravilo dajemo previdno in v zmanjšanem dnevnem odmerku bolnikom z okvarjenim
ledvičnim delovanjem, bolnikom na hemodializi in bolnikom z okvarjenim jetrnim delovanjem. Nosečnost
in dojenje. Zdravila ne dajemo v prvih treh mesecih nosečnosti. V poznejših mesecih nosečnosti ga
predpišemo le, če je to nujno potrebno. Zdravilo se izloča v materino mleko, zato med zdravljenjem
odsvetujemo dojenje. Interakcije. Med sočasnim jemanjem cetirizina in teofilina (zlasti odmerkov, večjih
od 400 mg) lahko zaradi zmanjšanja očistka pride do povečanja serumske koncentracije in relativnega
predoziranja cetirizina. Stranski učinki. Večina stranskih učinkov, o katerih so poročali bolniki med
zdravljenjem s cetirizinom, ie bila blaga ali zmerna. V kliničnih preizkusih, nadzorovanih s placebom, je
bila pogostost prekinitev zdravljenja s cetirizinom zaradi stranskih učinkov podobna kot pri zdravljenju
s placebom. Najpogostejši stranski učinki zdravila so zaspanost, utrujenost, omotica, suha usta in glavobol.
Redkeje se pojavijo šibkost, slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu, driska, zaprtje in povečan tek. Način
izdajanja. Samo na zdravniški recept. Oprema. Zloženka z 20 filmsko obloženimi tabletami po
10 mg cetirizina. 4/2000.

Podrobnejše informacije
so na voljo pri proizvajalcu.

I C* KRKK
Krka,d.d.. Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
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