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ZAPIHAJ, VETEP

O veter, zapihaj
češ širno ravan,

kjer sem tako sam.
Zbriši mi žalost z oči,
preženi iz glave skrbi,
vzemi iz srca bolečino,

napolni to pusto praznino,
vrni mladostno veselje,

izpolni vsaj drobne želje,
prinesi na lice nasmeh,
reci, ljubezen ni greh,

odnesi hrepenjenje v daljavo,
mir vrni v dušo sanjavo,
pošlji mi spokojno tišino,
z oblakom zastri mesečino.
Potem mi zapoj uspavanko
in zazibaj me v miren sen -

o veter, zapihaj.

Helena Ravnic

UTRIP
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Petra Kersnič

FEBRUAR NA ZBORNICI - ZVEZI

13. redna skupščina
Zbornice zdravstvene nege Slovenije -
Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Kot bi obrnil list v kroniki neke organizacije ali
nekdaj ne tako daleč nazaj listal po knjigi preda¬
je službe se je zgodila 13. redna skupščina v
prostorih Krke v Ljubljani v četrtek, 28. februar¬
ja 2002. Skupščine so se udeležili, kot že v dol¬
goletni praksi, vse imenovane poslanke in
poslanci, razen enega, kar je pomenilo 98,21-
odstotno udeležbo. Skupščine sta se udeležili
Darja Cibic, svetovalka ministra za področje
zdravstvene nege, in Jelka Černivec, predsedni¬
ca Sindikata delavcev v zdravstveni negi, sicer
pa naši članici, ki sta navzočim v pozdravnih
besedah namenili nekaj pojasnil in aktualnih
dogajanj s področja dela na ministrstvu in v
sindikatu.

Med zasedanjem 13. redne skupščine v prvi vrsti:
mag. Bojana Filej, Jelka Černivec, Darja Cibic, Nuša
Mlakar in Jelka Mlakar

Sklepi 13. redne Skupščine
1. sklep
13. redna skupščina sprejme poročila o delu
organov Zbornice - Zveze za delo v letu 2001.
2. sklep
13. redna skupščina sprejme finančno poročilo
o delu Zbornice - Zveze v letu 2001.

3. sklep
13. redna skupščina sprejme finančni plan za
delo Zbornice - Zveze v letu 2002 .
4. sklep
13. redna skupščina sprejme program dela
Zbornice - Zveze za leto 2002.
5. sklep
13- redna skupščina sprejme poročilo
Nadzornega odbora Zbornice Zveze v letu
2001 .

6. sklep
13. redna skupščina sklene, da bo Zbornica -
Zveza pristopila k projektu »Razvoj informaci¬
jskega sistema« za potrebe:
- razvoja minimalne baze podatkov za zdrav¬
stveno nego,

- razvoja baze podatkov, ki jih Zbornica - Zveza
potrebuje za predstavljanje in nastopanje na
političnem in družbenem področju v Sloveniji,
v evropskem in svetovnem prostoru,

- poslovnih potreb Zbornice-Zveze, potreb
članstva, regijskih društev in strokovnih sekcij.

7. sklep
13. redna skupščina sprejme višino zneskov čla¬
narine in kotizacij z veljavnostjo 1.3.2002:
Članarina:
Redni in pridruženi člani - letna članarina
13.400 sit / mesečno 1200 sit
Študentje - letna članarina 4000 sit
Upokojenci - letna članarina 4800 sit
Kotizacije:
1 dan - 14.000 sit, 2 dni - 28.000 sit, 3 dni -
32.000 sit
Študentje in upokojenci ne plačujejo kotizacij za
udeležbo na strokovnih srečanjih, so pa dolžni
prijaviti in plačati materialne stroške organizaci¬
je - zbornik in drugo.
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8. sklep
13- redna skupščina sprejme, da bodo vsi organi
Zbornice - Zveze vzpodbujali člane k
uresničevanju Resolucije in Nacionalne strategi¬
je razvoja zdravstvene nege v Sloveniji, sprejetih
na 3. kongresu zdravstvene nege v Portorožu
13. septembra 2001.
9. sklep
13. redna skupščina sprejme, da se z 28. 2. 2002
Psihiatrična in nevrološka sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov preimenuje v
Psihiatrično sekcijo medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov. Z 28. 2. 2002 se iz
Psihiatrične in nevrološke sekcije medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov s soglasjem
Koordinacijskega odbora strokovnih sekcij z
dne 11. 2. 2002 in Upravnim odborom z dne 6.2.
2001 ustanovi nova - 30. strokovna sekcija z
imenom Nevrološka sekcija medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov. Finančno materialno
stanje predhodne sekcije in novo nastale sekci¬
je se deli na enaka deleža (50 : 50).
10. sklep
13. redna skupščina sprejme pobudo DMSZT
Ljubljana, da se prične z aktivnostmi za uvrstitev
področja zdravstvene nege v mednarodno uni¬
verzalno decimalno klasifikacijo (UDK). Za
nosilko aktivnosti se imenuje mag. Klaudio
Urbančič.
11. sklep
13. redna skupščina sprejme da se z dnem 13.
redne skupščine - 28.2.2002 - razreši Livia
Kosino z mesta podpredsednika Zbornice -
Zveze za koordinacijo strokovnih sekcij iz oseb¬
nih razlogov.

Delovno predsedstvo: Nuša Mlakar, Irena Vidmar,
Petra Kersnič in Darinka Klemenc

12. sklep
13. redna skupščina sprejme imenovanje Irene
Buček Hajdarevič za vršilko dolžnosti pod¬
predsednice Zbornice - Zveze za koordinacijo
strokovnih sekcij za čas do naslednje volilne
skupščine.

PROGRAM DELA ZBORNICE -
ZVEZE ZA LETO 2002
Upravni odbor Zbornice-Zveze bo svoje delo¬
vanje in delovanje vseh organov in funkcionar¬
jev Zbornice-Zveze in tudi posameznih članic in
članov usmeril v:
- krepitev občutka pripadnosti poklicni skupini,
krepitvi poklicne identitete, spoštovanja med
poklici in v prizadevanje za izboljšanje medse¬
bojnih odnosov v negovalnem in zdravstven¬
em timu;

- vključevanje novih članov - dijakov, študen¬
tov, mladih, ki se zaposlujejo ter kolegic in
kolegov, ki še niso člani organizacije;

- spremljanje delovanja regijskih društev, še
posebej tam, kjer se je zamenjalo vodstvo, s
poudarkom na področju usklajevanja statutov
društev z Zakonom o društvih;

- vzpodbujanje strokovnih sekcij k nadaljevanju
organiziranja kontinuiranega strokovnega
izpopolnjevanja s posebnim poudarkom na
posredovanju novosti v zdravstveni negi in
babiški negi;

- krepitev delovanja strokovnih sekcij na po¬
dročju oblikovanja strokovnih usmeritev,
smernic in doktrin za posamezna specialna
področja zdravstvene nege;

- poudarjanje pomena vseživljenjskega učenja;
- razvoj informacijskega sistema Zbornice-
Zveze zaradi:
- razvoja minimalne baze podatkov za
zdravstveno nego;

- razvoja baze podatkov, ki jih Zbornica -
Zveza potrebuje za predstavljanje in
nastopanje na političnem in družbenem po¬
dročju v Sloveniji, v evropskem prostoru in
v svetu;

- poslovnih potreb Zbornice-Zveze, potreb
članstva, regijskih društev in strokovnih sek¬
cij.

- prizadevanje za uresničevanje usmeritev in
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priporočil, zapisanih v Resoluciji in v
Nacionalni strategiji razvoja zdravstvene nege,
sprejetih na 3. kongresu zdravstvene nege;

- nadaljevanje aktivnosti za sprejem samosto¬
jnega Zakona o dejavnosti zdravstvene nege in
babiške nege ali za vključitev posebnega
poglavja o dejavnosti zdravstvene nege in
babiške nege v spremembe in dopolnitve
Zakona o zdravstveni dejavnosti;

- izvajanje vseh oblik pritiskov na pristojna min¬
istrstva (Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve), da bodo uskladi¬
la sedanjo zakonodajo na področju
izobraževanja in izvajanja zdravstvene de¬
javnosti in da bosta poklica medicinske sestre
in babice usklajena z direktivami Evropske
skupnosti, s čimer bo možen nemoten pretok
delovne sile v države Evropske Unije ter v ta
namen zagotovila potrebna finančna sredstva;

- prizadevanje za večji vpliv stroke na vsebino v
dodiplomskih in podiplomskih izobraževalnih
programih zdravstvene nege;

- sodelovanje z ministrom za zdravje za prido¬
bitev pristojnosti za izvajanje strokovnega nad¬
zora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene
nege in babiške nege z namenom zagotavlja¬
nja pacientom varne in kakovostne zdrav¬
stvene nege;

- krepitev sodelovanja z nevladnimi in vladnimi
organizacijami na področju varovanja pravic
potrošnikov;

- sodelovanje v projektu »Razvoj sistema upravl¬
janja zdravstvenega varstva«, kjer bomo s
članstvom strokovnjakov zdravstvene nege v
posameznih projektnih skupinah uveljavljali
pomen in vlogo zdravstvene nege ter zago¬
tovili ustrezna sredstva za njeno delovanje -
tako materialna kot tudi kadrovska;

- krepitev sodelovanja in vzajemne podpore s
Sindikatom delavcev v zdravstveni negi in za
korektno sodelovanje z Razširjenim strokovn¬
im kolegijem za zdravstveno nego;

- izmenjavo informacij ter usklajevanje in¬
teresov, stališč in dogovorov o enotnih
pristopih k posameznim vprašanjem v okviru
Nacionalne koordinacije zdravstvene nege;

- sodelovanje s strokovnimi združenji ostalih
poklicnih skupin na področju zdravstvenega
varstva z namenom izmenjave informacij ter

krepitve medsebojnega sodelovanja;
- prizadevanje za vključevanje zdravstvene
nege in babiške nege v nacionalni zdravstveno
informacijski sistem;

- pripravo programa strokovnega izpopolnje¬
vanja za zaposlene v zdravstvenih zavodih z
namenom, da bo čim večje število medicin¬
skih sester in zdravstvenih tehnikov seznan¬
jenih z načeli sodobne zdravstvene nege;

- zagotavljanje ažurnosti informiranja in izdajan¬
ja kakovostnih publikacij v okvim založniške
dejavnosti in prizadevanje za povečanje števila
naročnikov Obzornika zdravstvene nege;

- povezovanje z evropskimi in svetovnimi orga¬
nizacijami in strokovnimi združenji ter
krepitev pozicije Slovenije v njih;

- organizacijo 9. simpozija ob mednarodnem
dnevu medicinskih sester, ki bo potekal 11.
maja v Ljubljani pod motom “Medicinske ses¬
tre so vedno tu za vas - skrbimo za družine” in
podelitev Zlatih znakov - najvišjih priznanj
Zbornice - Zveze;

- pripravo svečane proslave ob 75-letnici orga¬
niziranega delovanja medicinskih sester v
Sloveniji in 10. obletnice ustanovitve Zbornice
zdravstvene nege Slovenije;

- začetek priprav na 4. kongres zdravstvene
nege, ki bo potekal oktobra 2003 pod motom
“Zdravstvena nega in globalizacija”;

- nadaljevanje projektov, ki tečejo v okviru or¬
ganizacije na področju sodelovanja z donator¬
ji, razstavljavci in drugimi;

- kar najbolj racionalno uporabo razpoložljivih
virov za tekoče delovanje Zbornice - Zveze .

Predlogprograma so pripravili člani
Upravnega odbora - 6. 2. 2002:
mag. Bojana Filej, Peter Požun,

Darinka Klemenc, Livio Kosina, Petra Kersnič

POROČILO NADZORNEGA ODBORA

Jelka Mlakar
predsednica Nadzornega odbora

Nadzorni odbor je na svoji 3- seji dne 13.2.2002
pregledal dokumente, ki izkazujejo finančno-
materialno poslovanje v letu 2001:

8 UTRIP
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1. Računovodsko finančno poročilo o poslo¬
vanju v letu 2001

2. Izvleček zapisnika - Upravnega odbora z dne
6.2.2002 - predlog sklepov

3. Poslovni uspeh na dan 31.12.2001
4. Poslovni uspeh na dan 31-12.2001 / uprava -
sekcije - plan

5. Poslovni uspeh po stroškovnih mestih
6. Bilanca stanja na dan 31.12.2001
Nadzorni odbor je pozitivno ocenil finančno
poslovanje Zbornice - Zveze v letu 2001 in
soglaša s predlogi sklepov Upravnega odbora
Zbornice - Zveze. Prav tako soglaša s predlogi
sklepov 13. redne skupščine.
Nadzorni odbor ugotavlja, da so prikazi fi¬
nančnega poročila za leto 2001 korektno in
skrbno pripravljeni. Nadzorni odbor na podlagi
podanih poročil ocenjuje, da Zbornica - Zveza
racionalno posluje in deluje skladno s Statutom,
zakoni in drugimi akti.
Nadzorni odbor predlaga skupščini, da sprejme
finančno poročilo za leto 2001 in finančni plan
za leto 2002 v predloženi obliki.

POROČILO O DELU ZBORNICE
ZDRAVSTVENE NECE SLOVENIJE -ZVEZE
DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER IN
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE IN
UPRAVNEGA ODBORA V LETU 2001

mag. Bojana Filej
predsednica Zbornice - Zveze

Na 12. volilni skupščini z dne 15. februarja 2001
sem bila izvoljena za predsednico Zbornice
zdravstvene nege Slovenije - Zveze društev
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije za mandatno obdobje štirih let.
Upravni odbor je kljub nepopolni sestavi z vso
odgovornostjo obravnaval in sprejemal
odločitve pomembne za delovanje organizacije,
v popolni sestavi z zasedbo mesta podpredsed¬
nice za koordinacijo regijskih društev pa je
začel delovati v aprilu 2001. V aprilu in maju so
bili imenovani in konstituirani vsi organi
Zbornice-Zveze, ki jim je v letu 2001 potekel
mandat.
Upravni odbor, kot organ Zbornice-Zveze, ki
vodi delo v času med dvema skupščinama, je v

UTRIP

tem letu spremenil koncept svojega delovanja
in se usmeril v aktivnosti globalnih sprememb,
ki jih narekujejo potrebe in zahteve okolja.
Prihaja namreč do nekaterih sprememb v strate¬
giji zdravstvene politike in do intenzivnega
usklajevanja z zakonodajo Evropske unije. To
sta le dve področji, ki vplivata na delovanje ne-
le Upravnega odbora, temveč tudi ostalih
organov. Strategija delovanja zdravstvenega sis¬
tema se bo namreč oprla na rezultate Projekta
razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varst¬
va, katerega nosilec je Ministrstvo za zdravje.
Upravni odbor zaseda redno, vsakih štirinajst
dni v popolni sestavi in poudarek je na vsebin¬
skih razpravah in ne toliko na operativnih vse¬
binah, ki se nanašajo na statutarna določila. Seje
so prenatrpane s pomembnimi vsebinami, ki jih
je nujno pregledati in nanje podati določena
mnenja in odgovore, ki jih od nas zahtevajo or¬
gani v državi ali organizacije zunaj nje. Za ures¬
ničitev načela “biti zraven” so člani Upravnega
odbora vložili mnogo truda.
Najpomembnejša naloga, ki smo jo v lanskem
letu izvedli in je bila tudi ena izmed točk moje¬
ga programa, predstavljenega v postopku kan¬
didature za mesto predsednice, je bila izvedba
strateškega posveta (Plesnik, 24. in 25. maj
2001) in oblikovanje ter sprejetje Nacionalne
strategije razvoja zdravstvene nege v Sloveniji in
iz nje izhajajoče Resolucije. Oba dokumenta
bosta za delovanje Zbornice-Zveze v prihodnjih
nekaj letih nadvse pomembna in potrebno je
seznanjati člane, da se bodo zavedali pomena
teh dokumentov. Oba dokumenta sta tako
Ministrstvo za zdravje in zdravstvena zavaroval¬
nica, kot trenutno najpomembnejša naša sogov¬
ornika, sprejela kot obvezujoč dokument. Po
vseh razgovorih, ki smo jih glede na naše za¬
hteve, priporočila in zaprosila opravili na
Ministrstvu za zdravje, Zavodu za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, Zvezi potrošnikov Slovenije in
na Zdravniški zbornici, lahko zaključim, da bo
od nas samih odvisno, kaj bomo v prihodnje
dosegli v urejanju statusa medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov ter dejavnosti
zdravstvene nege in babiške nege. Zato pa bo
potrebna podpora vseh članov in njihovo
zavedanje pripadnosti poklicu in spoštovanje
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dogovorjenih usmeritev.
V oktobru 2001 je vlada po sedmih letih sprejela
zakon za ratifikacijo Konvencije o zaposlovanju
ter delovnih pogojih in življenjskih razmerah iz¬
vajalcev zdravstvene nege - ILO 149, ki nam bo
prav tako v pomoč in podporo pri nadaljnjem
urejanju statusnih in delovnih razmer za izva¬
jalce zdravstvene nege. Nekatere naloge bomo
izpeljali skupaj s Sindikatom zdravstvene nege.
Prizadevali smo si za nadaljevanje postopka
sprejemanja Zakona o dejavnosti zdravstvene
nege in v vseh razgovorih, ki smo jih opravili,
pojasnjevali njegov namen in pomen ter iskali
ustrezno podporo, saj je nujno, da na eni strani
zaščitimo paciente pred nestrokovno in
nekakovostno zdravstveno nego, izvajalcem pa
jasno zapišemo njihove kompetence in odgov¬
ornosti.
Zagotovili smo si kontinuiteto članstva v novi
sestavi Zdravstvenega sveta, s čimer ohranjamo
sodelovanje stroke zdravstvene nege v
zdravstveni politiki.
Zavedati se moramo tudi pomena objave
Kodeksa etike medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Slovenije v Uradnem lis¬
tu, saj smo s tem poudarili njegov pomen in tu¬
di druge strokovnjake v zdravstvu ter javnost
seznanili, da nas pri obravnavi pacientov za¬
vezujejo etična načela, ki jih moramo upoštevati
in nam pomagajo pri vsakodnevnem soočanju s
številnimi etičnimi dilemami, ki postavljajo
vrednote našega poklica na preizkušnjo.
Kritično smo ocenili nesrečne dogodke v
slovenskih bolnišnicah in ponovno opozarjam,
da je vsak posameznik odgovoren za svoje de¬
lo in da so minili časi, ko smo se skrivali za
skupinsko odgovornostjo in za zdravnikom, ne
glede na to, da je zdravnik nosilec zdravstvene
dejavnosti. 55. člen Zakona o zdravstveni de¬
javnosti namreč določa, da vsak zdravstveni
delavec odgovarja za lastno delo, za katerega je
izobražen in kompetenten.
Sodelovali smo v upravnih nadzorih Ministrstva
za zdravje v porodnišnicah Jesenice in Novo
mesto ter na zaprosilo vodstev Doma upoko¬
jencev Koper in Kočevje opravili strokovne
obiske s svetovanjem za izboljšanje kakovosti
obravnave pacientov in organizacije dela.
Na zaprosilo Ministrstva za zdravje~§mo v de¬
lovne skupine Projekta razvoja upravljanja sis¬

tema zdravstvenega varstva v Sloveniji, s kater¬
im želi ministrstvo izboljšati učinkovitost,
kakovost storitev, obvladovati stroške in slediti
zdravstvenim podatkom, imenovali strokovn¬
jake zdravstvene nege in sicer v podprojekte
Prilagoditev in razvoj sistema financiranja izva¬
jalcev zdravstvenih storitev, Razvoj upravljavske
in managerske funkcije v sistemu zdravstvene¬
ga varstva in v podprojekt Standardizacija kli¬
ničnih in terapevtskih smernic in razvoj ključnih
indikatorjev kakovosti. Sodelujemo pa tudi v
skupinah za postavitev mreže javne
zdravstvene službe na primarni in na sekun¬
darni ravni ter v skupini za pripravo doku¬
mentacije.
Predstavniki Zbornice-Zveze sodelujejo v nad¬
zornih skupinah projektov Količina in kakovost
v zdravstveni negi, ki se izvaja v Zdravstvenem
domu Maribor, in Future patient, katerega
nosilec je bil Inštitut za varovanje zdravja in v
katerem so pridobili pomembne podatke tudi o
medicinskih sestrah.
Prizadevamo si izpeljati postopek imenovanja
sodnega zapriseženca za področje zdravstvene
nege, saj predvidevamo, da bo v prihodnje še
več tožb zaradi strokovnih napak pri delu, zato
je nujno, da strokovnjak zdravstvene nege
lahko podaja ustrezna strokovna mnenja.
V mesecu juniju smo se udeležili svetovnega
kongresa Mednarodnega sveta medicinskih ses¬
ter ICN v Copenhagenu. Za naslednja štiri leta je
bila izvoljena nova predsednica gospa Cristine
Hancock. V svojem nastopnem nagovom je iz¬
javila, da bo njena usmeritev v prihodnje “skrb”
(čare). Prepričana je, da je skrb bistvo
zdravstvene nege in da je skrb motiv, ki spreml¬
ja medicinske sestre skozi vso poklicno pot.
Sodelujemo tudi z drugimi mednarodnimi
združenji in organizacijami, kot so Stalni komite
medicinskih sester pri Evropski Uniji (PCN),
Forum nacionalnih združenj medicinskih sester
in babic pri Svetovni zdravstveni organizaciji,
vključeni smo v odbore Evropskega združenja
direktoric zdravstvene nege (ENDA) in
Evropskega združenja za negovalne diagnoze,
intervencije in rezultate (ACENDIO)' ter v de¬
lovno skupino evropskih medicinskih sester
raziskovalk (WENR). V vseh navedenih med¬
narodnih združenjih in organizacijah zastopajo
organizacijo nacionalni predstavniki.

10 UTRIP
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Posamezniki so vključeni tudi v neposredno vo¬
denje organizacij. Prav tako pa so posamezne
strokovne sekcije članice evropskih združenj.
V sodelovanju z Društvom medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Ljubljana smo orga¬
nizirali 8. simpozij, ki je potekal pod motom
“Medicinske sestre so vedno tu za vas - združeni
proti nasilju”. Na proslavi ob mednarodnem
dnevu medicinskih sester smo podelili zlate
znake - najvišja priznanja Zbornice-Zveze.
Upravni odbor je skrbno spremljal finančno
poslovanje Zbornice-Zveze in se ob polletju
soočal z nedoseganjem finančnega načrta, zato
je sklenil, da je ena od prioritetnih nalog temelji¬
ta analiza in ocena aktivnosti, ki bodo imele pri¬
oriteto pri financiranju.
Eden izmed pomembnih faktorjev za krepitev
in vpliv poklica je pripadnost poklicni skupini
in organizaciji. Krepiti in utrjevati jo moramo sa¬
mi. Zato je Upravni odbor sprejel odločitev, da
bodo vsa regijska društva v prihodnje ob
praznovanju svojih jubilejev ustanovitve prejela
v trajno last zastavo Zbornice-Zveze. V ta na¬
men so bili izdelani tudi kriteriji, kdaj in kako jo
naj izobesijo. Strokovne sekcije pa si lahko za
čas strokovnega dogodka zastavo izposodijo na
sedežu Zbornice-Zveze.

Ocenjujem, da je bilo v tem obdobju veliko
narejenega, kar pričajo tudi ostala poročila
funkcionarjev Zbornice-Zveze. Prizadevali
smo si začrtati jasne smeri delovanja
Zbornice - Zveze v sedanjem prostoru in
času. Moramo pa se še naučiti spoštovanja
in upoštevanja dogovorjenih stališč ter
zglednega sodelovanja, kjer ni prostora le
za lastno promocijo.

POROČILO O DELU STROKOVNIH SLUŽB
ZBORNICE - ZVEZE V LETU 2001

Petra Kersnič
generalna sekretarka

Poročilo o delu strokovnih služb Zbornice -
Zveze predstavlja številne zbirnike podatkov,
navodil in zapisov, ki so statistično gledano
zgolj številke, v procesu pa pomenijo
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najštevilčnejše aktivnosti ljudi, ki so na eni
strani v organizaciji redno zaposleni oziroma
delujejo kot izvoljeni in imenovani funkcionarji
ter na drugi strani s pogodbami vezani sodelav¬
ci za določena strokovna področja (računovod¬
stvo, pravna služba, tiskarske storitve in drugo).
Osrednja naloga organizacije izvira že iz leta
1993, ko smo pričeli z registracijo članic/nov
regijskih društev in uvedbo prve članske
izkaznice. Preglednice evidence članstva kažejo
na članstvo, ki je v letu 1994 štelo 6700 članov -
56,34 % od vseh zaposlenih, in leta 2001, ko je
bilo v organizacijo včlanjenih 12.497 - 90,65 %
od vseh zaposlenih na področju zdravstvene
nege. V letu 2002 bomo pristopili k projektu, ki
bo nadgradil obstoječo evidenco z namenom,
da bomo imeli možnost pridobivanja lastnih po¬
datkov za najrazličnejše potrebe - od kadrovske
zasedbe, izobrazbene strukture, zaposlenosti
do drugega.
V avgustu 2001 smo s pomočjo zunanjega
sodelavca na novo postavili spletne strani
Zbornice - Zveze, ki so našim članom in javnos¬
ti dosegljive na naslovu zveza-dmszts@siol.net.
Pri postavitvi smo si prizadevali, da so strani
dopadljive in enostavne za uporabo, predvsem
pa, da obiskovalcu nudijo vse tekoče informaci¬
je in omogočajo natančnejši vpogled v notranjo
organiziranost Zveze - Zbornice. Na spletne
strani sproti postavljamo vse akte, ki jih spreje¬
ma Upravni odbor, vse pogostejše pa je v
uporabi tudi povezanost članov in drugih preko
elektronske pošte. Na spletnih straneh je tudi
vsaka izdaja Utripa, tako da imajo bralci
vpogled v celotno izdajo. Prav tako so objavl¬
jeni tudi izvlečki člankov iz Obzornika
zdravstvene nege.
Organizacijsko smo v letu 2001 opravili
nekatere pomembne dogodke: obeležitev 12.
maja v soorganizaciji DMSZT Ljubljana, strateški
posvet v Plesniku, 3. kongres zdravstvene nege
v Portorožu ter organizacijo srečanja odbora
Acendia v Sloveniji s strokovnim srečanjem, na
katerem so strokovnjaki zdravstvene nege iz
Švedske in velike Britanije predstavili pomen
enotnega evropskega jezika zdravstvene nege v
negovalnih diagnozah.
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PREGLED ČLANSTVA - 1994 / 2002
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ČLANARINA
V letu 2001 je bilo 90 % članarine nakazane
preko odtegljajev od osebnih dohodkov iz
služb obračuna osebnih dohodkov v zavodih,
10 % pa predstavljajo poplačila članarine preko
položnic - upokojenci, študentje in redni člani.
Plačilo članarine preko blagajne je redko.
V regijska društva smo redno vsak mesec (25. v
mesecu) nakazovali s pogodbo določen 40-
odstotni del članarine. Društva smo redno
obveščali o gibanju članstva (seznami članov,
vpisi in izpisi). V skladu z Zakonom o davku
smo vse člane obveščali o računih za plačano
članarino z izpisom o plačilu.
V skupnih službah smo dosledno uveljavljali
sklep Izvršilnega odbora Zbornice - Zveze iz le¬
ta 1997, ki je postavil za ponovno članstvo tistih,
ki so se izpisali ali ki niso javili spremembe de¬
lovne organizacije in s tem prekinili s plačevan¬
jem članarine, naslednje pogoje:
Ob izstopu in vstopu v tekočem letu mora kan-
didat/ka za ponovno članstvo, vpis v register
članov, izdajo potrdila ter izdajo članske
izkaznice plačati članarino od izstopa dalje.
Če je kandidat/ka izstopil/a oziroma prekinil/a
članstvo v preteklem ali več preteklih letih, mo¬
ra za ponovno članstvo, vpis v register, izdajo
potrdila ter izdajo članske izkaznice plačati čla¬
narino za preteklih šest mesecev.
Za takojšnjo včlanitev, vpis v register članov in
izdajo potrdila o članstvu mora kandidat/ka
plačati članarino za dva pretekla meseca.
V strokovnih službah smo si v preteklem letu
prizadevali sproti obveščati funkcionarje o spre¬
membah poslovanja, ki so zahtevali veliko dis¬
cipline in točnosti, še posebej pri upoštevanju
datumskih terminov in natančnosti izpolnjevan¬
ja dokumentacije.

NAROČNINE / PUBLIKACIJE / STORITVE
Strokovna revija Obzornik zdravstvene nege
ima na dan 1.1.2001 2550 rednih osebnih
naročnikov in 265 zavodov. Utrip prejemajo vsi
člani in ga poravnavajo iz mesečne članarine.
Poleg vseh članov (12.479) je na Utrip
naročenih tudi 40 zavodov, promocijsko pa ga
prejemajo funkcionarji na ministrstvih, novinar¬
ji in drugi, za katere je pomembno, da so o
našem delu redno informirani.

Upravni odbor je sprejel cenik publikacij
in storitev Zbornice - Zveze:
- Kodeks etike medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Slovenije - 1.000 sit

- Mali leksikon terminoloških izrazov v
zdravstveni negi - 2.000 sit

- Moje pripravništvo - zdravstveni tehnik,
dipl.m. s., dipl.bab. - 2.500 sit

- Nacionalne smernice za zagotavljanje
kakovosti v zdravstveni negi - 500 sit

- Osnovna načela zdravstvene nege - 2.000 sit
- Razvijanje standardov in kriterijev kakovosti
zdravstvene nege - 2.000 sit

- Izdaja soglasja k programu za organizatorje
zunaj Zbornice - Zveze: 25.000 sit + DDV

- Utrip: Vi strani = 20.000 sit + DDV, cela stran
50.000 sit + DDV

Primerjava kadrovske zasedenosti kaže na
močan padec zaposlenih s srednjo strokovno
izobrazbo in počasnejše zmanjševanje za¬
poslenih z visoko strokovno izobrazbo v os¬
novnem zdravstvenem varstvu, splošnih bol¬
nišnicah in socialnih zavodih. Povečuje se
število zaposlenih s srednjo strokovno izo¬
brazbo v splošnih in specialističnih bolnišnicah
ter občutno na klinikah in inštitutih ter v social¬
nih zavodih. Minimalno pa se povečuje samo
število zaposlenih z visoko strokovno izo¬
brazbo na klinikah in inštitutih.
V zdravstvenem statističnem letopisu (stran
165) je posebej prikazana tudi polivalentna pa¬
tronažna dejavnost. Dejanski normativ v letu
2000 je v poročilu 2790 varovancev na eno pa¬
tronažno medicinsko sestro, govori pa se o
prizadevanjih za doseganje ciljnega normativa
1650 varovancev ali 515 družin na eno medicin¬
sko sestro.
Nacionalni program zdravstvenega varstva R
Slovenije - zdravje za vse do leta 2000 - Uradni
list št. 49/2000 navaja v poglavju 6/2. mrežo
javne zdravstvene službe v R Sloveniji, ki naj bi
do leta 2004 na 100.000 prebivalcev imela na¬
jveč naslednje število zdravstvenih delavcev: 20
medicinskih sester z univerzitetno izobrazbo,
180 medicinskih sester z visoko strokovno izo¬
brazbo, 490 zdravstvenih tehnikov, 200
zdravnikov vseh strok in 70 zobozdravnikov.
Če bi vzeli za izhodišče statistični letopis v letu
2000, nam izračuni preskrbljenosti kadrov na
100.000 prebivalcev kažejo naslednjo sliko:
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PREGLED ZAPOSLENIH V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V SLOVENIJI 1999 / 2000

Zdravstveni statistični letopis za leto 2000 (Vir: Zdravstveni statistični letopis - Slovenija 2000 -
zdrav. var. 2001-letnik 40-suplement 1 - Organizacija zdravstvene dejavnosti - izkazuje naslednje
stanje zaposlenih po izobrazbi, mestu zaposlitve v zdravstveni negi in stanje zaposlenih po regijah.

Mesto zaposlitve viš.med.ses./dipl. med. s. zdravstveni tehnik

glede na oceno, da je v Sloveniji okoli 360 med¬
icinskih sester z univerzitetno izobrazbo, je de¬
jansko stanje 18 na 100.000 prebivalcev; pri
3051 medicinskih sestrah z visoko strokovno
izobrazbo je dejansko stanje 152 na 100.000

prebivalcev; pri 10.713 zdravstvenih tehnikih je
dejansko stanje 535 na 100.000 prebivalcev; pri
4483 zdravnikih je dejansko stanje 224 na
100.000 prebivalcev in pri 1188 zobozdravnikih
je dejansko stanje 59 na 100.000 prebivalcev.

PREGLED ZAPOSLENIH viš.med.ses./dip.m.s. in ZT v letu 2000

1996 = 13-051 viš.med.ses./dipl.m.s. - 3-098 ZT - 9.953
1997 = 13.313 viš.med.ses./dipl.m.s. - 3.178 ZT - 10.126
1998 = 13-447 viš.med.ses./dipl.m.s. - 3-125 ZT -10.322
1999 = 13.779 viš.med.ses./dipl.m.s. - 3-209 ZT - 10.570
2000 = 13-765 viš.med.ses./dipl.m.s. - 3.051 ZT - 10.713

Bolničarji:
leto 1996 = 1025; leto 1997 = 832; leto 1998 = 1072; leto 1999 = 931; leto 2000 = 711
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Preigravanje številk in primerljivosti daje
naslednjo sliko: na 1000 prebivalcev v SLO je
1,5 medicinske sestre z visoko strokovno izo¬
brazbo in 2,8 zdravnika - podatki SZO 1955 -
Danska - 8,3 medicinskih sester in 3 zdravniki
na 1000 prebivalcev; postavljata pa se dve
vprašanji - kakšen je normativ preskrbljenosti s
kadri in kaj je dovolj in kje se začne poman¬
jkanje - na to bomo v naslednjih letih

približevanja in vstopanja v EU zagotovo dobili
odgovore.
Primerjava razporejenosti izvajalcev zdrav¬
stvene nege po izobrazbi kaže v primerjavi z
letom 1999 na padec števila zaposlenih medi¬
cinskih sester z visoko strokovno izobrazbo v
vseh statističnih regijah, med tem ko je med
zdravstvenimi tehniki opazen porast zaposlenih
zaznati v vseh regijah.

Pregled zaposlenih v dejavnosti zdravstvene nege po statističnih regijah 1999/2000

Na koncu:
Ob pisanju poročila se človeku pogosto postavljajo vprašanja - je zapisano vse, bo bralec
prepoznal sporočilno vsebino, se bodo prepoznali vsi, ki so dodali kamenček v mozaik
predstavitve opravljenega dela in še je neodgovorjenih vprašanj. Vodilo mojega in našega
dela pa ostajajo Fordove misli: priti skupaj je začetek, držati skupaj je napredek in delati
skupaj je uspeh.

POROČILO O DELU ODBORA
REGIJSKIH DRUŠTEV V LETU 2001

Darinka Klemenc
Podpredsednica Zbornice - zveze za koordi¬
nacijo regijskih društev

Odbor regijskih društev (ORD) se je v letu 2001
sestal na šestih rednih sejah. Od tega je 9-, 10.,
in 11. seji predsedoval Peter Požun, naslednjim
trem - 1., 2. in 3. pa Darinka Klemenc.
ORD je postal dobro utečen organ, ki je z vso
resnostjo prevzemal vsebinsko delovanje kon¬
stitutivnega organa Zbornice - Zveze. Začetek
leta je potekal v znamenju volitev in zavedajoč
se pomembnosti teh dejanj, smo v ORD-ju
posvetili veliko časa in dela razpravam in
pripravam na volitve vodstva krovne organizaci¬
je ter najvišjih organov organizacije -
Nadzornega odbora ter članic in članov Častne¬
ga razsodišča Zbornice - Zveze. Tako smo na
prvi seji v letu 2001 prisluhnili kandidatki za
predsednico Zbornice - Zveze mag. Bojani Filej
ter kandidatoma za funkcijo podpredsednika za
splošne zadeve dr. Silvestri Hoyer in Petru
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Požunu. ORD je po daljši seji podal svojo pod¬
poro kandidatki za predsednico in kandidatu za
podpredsednika. Pozornost smo namenili tudi
časopisno-založniški dejavnosti (pobuda za štiri
številke Obzornika zdravstvene nege) ter prisot¬
nosti na svetovnem spletu (internet).
Drugo sejo, ki jo je vodil Peter Požun že kot v.
d. podpredsednika za koordinacijo regijskih
društev (na izredni skupščini je bil izvoljen za
podpredsednika za splošne zadeve), smo na¬
menili pregledu dela v letu 2000, tako društev
kot njihovih predsednic in delu ORD. Člani
ORD smo kritično, a realno ocenili svoje delo.
Pomagal nam je vzorec analize SWOT-SPIN kot
dobro in vsebinsko bogato gradivo. Mnogokrat
je bila glavna nosilka dela v društvu še vedno
predsednica društva. Tako je bila izvedba
društvenih aktivnosti vse prepogosto povezana
z zavzetostjo ene osebe. Pričeli pa smo že s
pripravami na srečanje medicinskih sester ob
12. maju, ki je tokrat potekalo v organizaciji
ljubljanskega društva kot glavnega organizatorja
in gostitelja.
Tretja seja, zadnja pred skupščino, je bila skoraj
vsa v znamenju priprav nanjo, tako volilno kot

irec 2002
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tudi programsko. ORD je soglasno na podlagi
izvedenega tajnega postopka izražanja podpore
kandidatki z aklamacijo podprl kandidaturo
Darinke Klemenc.
V nadaljevanju je ORD opravil priprave na sejo
skupščine. Posebno pozornost smo namenili
poročilu o delu ter poslovanju Zbornice -
Zveze. ORD je podprl sklepe UO o ukrepih
sanacije poslovanja nekaterih stroškovnih mest
v organizaciji, predlog poročila o poslovanju v
letu 2000 in finančni načrt za leto 2001. Na tej
seji smo obširneje spregovorili tudi o
zasebništvu v dejavnosti zdravstvene nege, o
predlogih sprememb zakona o zdravstveni de¬
javnosti, ki so kazale na pomembne spremem¬
be v delu nekaterih organov na ravni države
(Zdravstveni svet, razširjeni strokovni kolegiji)
ter pristojnostih strokovnih združenj in zbornic.
Ob tem je ORD posebej poudaril pomen uskla¬
jevanja v strokovni javnosti in enotnega
nastopanja in delovanja v zdravstveni negi. Na
tej seji se je od ORD poslovila Ivana Hartman, ki
je predsedovanje DMSZT Gorenjske predala
Moniki Ažman.
Članice ORD so se dosedanjemu predsedu¬
jočemu na zadnji seji ORD zahvalile s simbol¬
nim spominkom - 85 cm veliko plišastjo mišjo -
okoli »miši in miške« se je spletla že cela anek-
dotna nanizanka - več o tem v knjigi Petre
Kersnič.
11. seji ORD je sledila skupščina, na kateri je bi¬
la za podpredsednico Zbornice - Zveze za ko¬
ordinacijo regijskih društev izvoljena Darinka
Klemenc in s tem je poteklo tudi “vedejevstvo”
P. Požuna. Sledila je predaja poslov in zavedan¬
je, da je bilo delo dobro opravljeno.
Predsedovanje ORD je prevzela nova pod¬
predsednica. Zbornice - Zveze.
Po krajšem obdobju prilagajanja in vživljanja v
novo vlogo so si dogodki sledili z naglico. K
sreči smo se med seboj že poznali in delo je tu¬
di s pomočjo starega podpredsednika dobro
steklo. Predsednica DMSZT Koper Mira Bažec
je predala vodenje društva kolegici Tadeji
Bizjak, nato pa je proti koncu leta prišlo še do
zamenjave predsednice DMSZT Novo mesto
Zdenke Seničar, ki je predala predsednikovanje
Marti Kavšek.
Tri seje ORD do konca leta so bite: v Galeriji
Krvina v Gorenji vasi, v Arboretumu v Volčjem

potoku in na občini v Beltincih. Povsod smo
povezali koristno s prijetnim in vsaka gostitelji¬
ca posebej je poskrbela za dobre delovne
razmere in prijetno počutje.
Na prvi seji smo urejali vtise in obujali spomine
na druženje ob 12. maju - mednarodnem dnevu
medicinskih sester, ki je potekalo pod geslom:
Medicinske sestre so vedno tu za vas - združeni
proti nasilju. Ob uspelem dogodku, ki se je
nadaljeval v 8. simpozij zdravstvene nege, se je
organizatorjem, pa tudi sleherni medicinski ses¬
tri, popravila samopodoba, da smo tudi izvajal¬
ci zdravstvene nege sposobni organizirati do¬
bro, koristno in uspešno druženje. Ob tem do¬
godku smo izdali še tematsko številko Utripa,
kar se je sicer malo poznalo pri financah.
Precej časa smo na seji ORD posvetili tudi
strateški konferenci v Plesniku, ki sva se ga
udeležila tudi oba podpredsednika in predsed¬
nica DMSZT Maribor. Razpravljali smo o
posameznih prispevkih in tudi o namenu sklica,
to je oblikovanju osnutka dokumentov
Nacionalne strategije razvoja zdravstvene nege
v Sloveniji do leta 2004. Predsednice regijskih
društev so tudi podprle raziskovalni projekt
DMSZT Ljubljana Medicinske sestre v Sloveniji.
Druga seja ORD je bila septembra po kongresu
zdravstvene nege v Portorožu, kjer sta Strategija
in posledično Resolucija pomenili izjemen
prispevek k stroki in organizaciji zdravstvene
nege. Zato je bil precejšen del seje namenjen tej
temi. Seznanili smo se tudi s poslovanjem
Zbornice - Zveze v prvem tromesečju in pričeli
načrtovati delo za naslednje leto.
Zadnja seja pred koncem leta, ki se jo je
udeležila tudi predsednica Zbornice - Zveze
mag. Bojana Filej, je bila namenjena Strategiji,
Resoluciji in problematiki strokovnih sekcij.
Razpravljali smo še o organizaciji strokovnih izo¬
braževanj v okviru Zbornice - Zveze, o pred¬
stavitvah posameznih društev in drugih organov
Zbornice - Zveze v Utripu in na internetu, o
pisanju in posredovanju zapisnikov in drugo.
Dali smo soglasje k izobešanju zastave Zbornice
- Zveze ob posebnih dogodkih v regijskih
društvih, potrdili smo spremembe Poslovnika o
delu ORD in pristopno izjavo za vpis v regijsko
društvo - Zbornico zdravstvene nege.
Na vsaki od sej smo se ukvarjali tudi s tekočo
problematiko, ki se je med drugim dotikala
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strokovnih nadzorov s svetovanjem, ustanavl¬
janja novih strokovnih združenj in drugega.
Tako smo se od posveta v Plesniku pa do kon¬
ca leta seznanjali z različno problematiko
strokovnih sekcij, ki se je počasi začela zazna¬
vati tudi v regijah.
Skozi vse seje so se prepletala poročila o bogati
dejavnosti društev, ki imajo pri povezovanju
članstva, pridobivanju novih članov in pri zaz¬
navanju različne problematike na terenu veliko
vlogo. Nič manj pomembne niso številne de¬
javnosti, ki jih organizirajo društva, kjer poseb¬
no mesto zavzemata izobraževanje in druženje
v okviru številnih interesnih dejavnosti.
Redno smo se seznanjali z delom Upravnega
odbora Zbornice - Zveze in njenih organov.
Številnih sej sva se redno udeleževala oba pod¬
predsednika.
V letu 2001 smo se udeležili tudi pomembne
proslave - slovesne obeležitve 30-letnice delo¬
vanja DMSZT Nova gorica.

Poročilo oblikovala
Peter Požun in Darinka Klemenc

POROČILO O DELU NA PODROČJU
SPLOŠNIH ZADEV V LETU 2001

Peter Požun
podpredsednik Zbornice - Zveze
za splošne zadeve

Podpredsedništvo za splošne zadeve sem pre¬
vzel v februarju 2001 z izvolitvijo na izredni
skupščini, s katero so poslanci potrdili pravil¬
nost mojega dosedanjega delovanja ter us¬
meritev v naprej.
Vsebina tega delovanja se razlikuje od predse¬
dovanja Odboru regijskih društev, saj gre pred¬
vsem za pomoč pri delu predsednici Zbornice -
Zveze v politiki delovanja organizacije pred¬
vsem navzven, ker notranji temeljni področji
pokrivata podpredsednica za koordinacijo regi¬
jskih društev ter podpredsednika za koordinaci¬
jo strokovnih sekcij, splošnim zadevam pa pri-
tičejo tudi komisije in delovna telesa Zbornice -
Zveze. Ker pa se funkcija imenuje podpredsed¬
nik za splošne zadeve, se lahko »vtakneš« v

vsako stvar in te lahko zadolžijo za naloge na
vseh področjih. Da je res tako, se je izkazalo že
kmalu, saj sem bil napoten na moj prvi
strokovni obisk, ki je pomenil strokovni nadzor
v ustanovi Dom starejših občanov Koper ter
kasneje tudi v zavodu Dom starejših občanov
Kočevje.
Pozno spomladi, ko je bil Upravni odbor v
popolni sestavi, smo se srečali na strateškem
posvetu v Plesniku, kjer smo analizirali naše no¬
tranje delovanje in aktivnosti navzven.. Priprave
na posvetovanje so potekale intenzivno in skrb¬
no. Predsednica, mag. Filej, nam ni dala
počivati in vsakdo je moral izdelati celostno
pripravo na posvetovanje. Plesnik je bil
pomembna prelomnica, saj je temu sledila
Strategija in resolucija. Dva dokumenta, ki ju je
pripravila predsednica, člani Upravnega odbora
pa smo ji ju pomagali dokončno izpiliti in jima
dati poudarke. V veliko zadovoljstvo je bilo
opazovati razprave in sprejemanje teh dveh
dokumentov in spremljajočih dokumentov. Za
člane Upravnega odbora je bila to odlična pri¬
ložnost zgraditi način medsebojnega delovanja
in kdor je želel, jo je tudi izkoristil.
Po dogovoru s predsednico mi je bilo dodeljeno
področje vključevanja v Evropsko skupnost
(EU). Iz vsakdan prevečkrat slišane besede
»Evropska unija« je ob poglabljanju v
pridružitveni proces nastajala obsežna zgodba.
Vse od preučevanja osnovnih usmeritev, do
natančnega prebiranje direktiv EU za poklic
medicinska sestra in babica, in ob zaključku le¬
ta 2001 intenzivnim pripravam na obisk pred¬
stavnikov Evropske komisije (vlada EU) za
omenjena poklica. Od naših priprav ter nastopa
in utemeljitev v času inšpekcijskega obiska bo
odvisno zaposlovanje slovenskih medicinskih
sester v državah članicah EU.
V letu 2001 smo postali »zanimivi« tudi vodilnim
v projektu Razvoja upravljanja sistema zdrav¬
stvenega varstva v Sloveniji, ki ga izvaja
Ministrstvo za zdravje v sodelovanju s Svetovno
banko.
Kar nekaj obiskov in delovnih razgovorov smo
opravili, predvsem v jesenskem času, tako z
vodstvom projekta, kot tudi posameznimi izva¬
jalci ter mednarodnimi svetovalci v projektu.
Zbornica - Zveza pa je tudi povabljena, da pred¬
laga člana v vsako izmed nacionalnih ali pro-
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jektnih skupin.
Po zadolžitvi Upravnega odbora sem pričel z
aktivnostmi za izdelavo pravil o sodelovanju z
razstavljalci, reklamatorji, donatorji in
dobavitelji. V ta namen je bil sklican delovni
posvet, na katerem smo sprejeli nekatere us¬
meritve za delovanje na tem področju in jih
posredovali Upravnemu odboru v razpravo.
Upravni odbor je zavzel jasno stališče, da je
potrebno zagotoviti odličnost nastopanja orga¬
nizacije, njenih organov in delovnih teles ter
funkcionarjev v komuniciranju z zunanjimi
javnostmi, kamor sodijo tudi prej našteti. V za¬
vest posameznikov mora prodreti dejstvo, da ne
nastopajo samo v svojem imenu ali imenu or¬
gana, ki ga vodijo, temveč predstavljajo tudi
Zbornico - Zvezo kot celoto. To je še posebej
pomembno, ko gre za poslovni odnos, kjer na
tej strani nastopa Zbornica - Zveza kot pravna
oseba, ki jo zastopa zakonita zastopnica -
predsednica Zbornice - Zveze oziroma
pooblaščenec/ka v njenem imenu.
Delu komisij in delovnih teles pri Zbornici -
Zvezi, za katerih usklajevanje dela sem statu¬
tarno zadolžen, je bil čas posvečen predvsem v
spremljanju zapisnikov sej ter odločitev, ki smo
jih v Upravnem odboru sprejemali v zvezi s tem.
Smo pa v zadnjem tromesečju začeli priravljati
smernice za delo komisij in delovnih teles ter se
odločili za najmanj trikratletno srečanje komisij
z Upravnim odborom. Žal nekatere komisije na¬
log niso opravile v celoti, tako je na primer os¬
talo odprto gradivo ICN, ki obravnava področje
»kompetenc- medicinskih sester.
Delo v Upravnem odboru poteka predvsem v
sejah odbora, ki so prenapete z obsežnim
dnevnim redom in gradivi k posamezni točki.
Zahtevajo veliko priprave in aktivnosti na sami
seji in vse prepogosto se nam zgodi, da kako
točko zaradi pomanjkanja časa prestavimo na
naslednjo in še naslednjo sejo. Prav gotovo bo¬
mo morali storiti nekaj na področju strokovne
podpore članom Upravnega odbora pri obrav¬
navanju posameznih vsebin, bodisi z delom de¬
lovnih teles bodisi s podporo strokovnih
delavcev.
Veliko časa smo posvetili tudi poslovanju
Zbornice - Zveze, kjer smo se v letu 2001 prvič
srečali z nedoseganjem finančnega načrta,
predvsem na prihodkovni strani. Z intenzivnim

delom UO smo pričeli uresničevati sprejete
sanacijske ukrepe, ki jih je podprl tudi Nadzorni
odbor. Kako smo bili uspešni, je razvidno iz fi¬
nančnega poročila.
Povsem jasno pa je, da moramo v organizaciji
postaviti prioritete v delovanju ter tem vsebi¬
nam tudi nameniti potrebne vire, ter uskladiti
potrebe, kijih izražajo člani in funkcionarji v
Zbornici - Zvezi z možnostmi in razpoložljivi¬
mi viri. Leta »debelih krav- so mimo, sedaj nas
čaka racionalno razporejanje naših sredstev in
moči, ki pa jepredvsem v ljudeh.

POROČILO 0 DELU KOORDINACIJSKEGA
ODBORA STROKOVNIH SEKCIJ V LETU
2001

Livio Kosina
Podpredsednik Zbornice - Zveze za
koordinacijo strokovnih sekcij

Koordinacijski odbor strokovnih sekcij vodim
kot podpredsednik za koordinacijo strokovnih
sekcij od nastanka tega organa v letu 1999-
Koordinacijski odbor strokovnih sekcij spremlja
in koordinira delovanje strokovnih sekcij,
sodeluje pri oblikovanju strokovnih doktrin za
specialna strokovna področja zdravstvene nege
(predvsem v smislu zagotavljanja razmer za ob¬
likovanje strokovnih doktrin), določa temeljne
smernice strokovnega izpopolnjevanja, obliku¬
je pobude za obravnavo na sejah Upravnega
odbora in Skupščine, sprejema, obravnava in
rešuje pobude strokovnih sekcij.
V okviru Koordinacijskega odbora strokovnih
sekcij smo se v letu 2001 lotili oblikovanja ob¬
sežnega dokumenta Analize delovanja
strokovnih sekcij, katerega osnovni cilj je bil
ugotoviti, kako bi lahko povečali učinkovitost
strokovnih sekcij. Strokovne sekcije po načelu
funkcionalnega združevanja namreč vključujejo
v delo Zbornice - Zveze neposredno skoraj 400
strokovnjakov na ožjih strokovnih področjih
zdravstvene nege, posredno pa seveda vse naše
člane.
V dokumentu smo identificirali probleme, jih
sistematično analizirali (vzrok - posledica), ure¬
dili po sklopih in določili možne rešitve oz. cil-
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je. Tak dokument seveda ne more nastajati
samo med strokovnimi sekcijami in za
strokovne sekcije, temveč lahko predstavlja le
pomembno izhodišče za širšo obravnavo v
okviru stroke oz. Zbornice - Zveze. Dokument
je torej prispevek strokovnih sekcij k obliko¬
vanju skupne organizacije. Vsi akterji znotraj
Zbornice - Zveze oz. zdravstvene nege v
Sloveniji pa se moramo opredeliti do tega, kaj
od strokovnih sekcij pričakujemo in kako jim
lahko omogočimo, da to tudi uresničijo.
Strokovne sekcije v nasprotju z razširjenim
mnenjem, da organizirajo le strokovna srečanja,
uresničujejo celo vrsto nalog - tako, da resnično
predstavljajo strokovni vrh za svoja ožja po¬
dročja.
Glavna in najbolj prepoznavna naloga
strokovnih sekcij je vsekakor spremljanje last¬
nega ožjega strokovnega področja, določanje
potreb na ožjem strokovnem področju, ter
načrtovanje in organizacija strokovnih srečanj.
Tej nalogi so strokovne sekcije posvetile tudi v
letu 2001 največ napora. V sodelovanju s
Komisijo za izobraževanje so strokovne sekcije
že v letu 2000 v okviru KOSS-a pripravile vrsto
predlogov za strožje oz. bolj natančne kriterije
pri organizaciji strokovnih srečanj, ki jih je
Upravni odbor tudi sprejel skupaj z novim
Pravilnikom o strokovnih izpopolnjevanjih. V
letu 2001 so strokovne sekcije ta pravila
upoštevala pri načrtovanju strokovnih srečanj in
močno izboljšale kakovost srečanj. Ugotovili
smo, da več strokovnih srečanj na isti dan
pomeni težavo tako zavodom kot organizator¬
jem. Zato smo pri načrtovanju za naprej sprejeli
pravilo, da se strokovna srečanja čim manj
pokrivajo (praviloma ne več kot dve na isti
dan).
Strokovne sekcije pa se pri organizaciji
strokovnih srečanj soočajo s številnimi težava¬
mi. Kotizacije so v dogovorjenih višinah in se jih
ne more višati, ker v delovnih organizacijah pri¬
manjkuje denarja za izobraževanje - na drugi
strani pa so strokovne sekcije prisiljene tržiti
svoja izobraževanja ob boku številnih drugih
marketinško usmerjenih organizacij, ki niso
obremenjene s prispevki v sklad za
izobraževanje ter vedno bolj zahtevnimi vsebin¬
skimi in organizacijskimi kriteriji. Stroški organi¬
zacije torej spričo višjih zahtev po zagotavljanju

kakovosti naraščajo, udeležencev za strokovna
srečanja je spričo »nelojalne konkurence« manj,
sponzorska sredstva pa je vedno težje pridobi¬
vati. Kljub temu velja poudariti, da so strokovne
sekcije v zadnjih dveh letih uspele z bolj
kakovostnim delom ne samo zadržati skupno
število udeležencev na strokovnih srečanjih,
temveč so ga za 23 % celo povečale. Finančni
prihodek od kotizacij v letu 2000 pa ni višji za
23 % - temveč ostaja približno enak kot v letu
1999- Podobno lahko ugotovimo tudi za leto
2001. Razlog gre iskati v večjem številu enod¬
nevnih kotizacij. Podatki kažejo, da se realno
povečuje število udeležencev in zmanjšuje zne¬
sek, ki ga zavodi namenjajo za dodatna
izpopolnjevanja zaposlenim v zdravstveni negi
- strokovne sekcije pa se pravilno odzivajo z
zmanjševanjem stroškov organizacije
strokovnih srečanj in z organiziranjem več en¬
odnevnih programov.
Zgornji podatki govorijo, da so morale
strokovne sekcije za manj denarja in ob višjih
stroških pripravljati v letu 2001 bolj kakovostna
strokovna srečanja, ki jih je obiskalo 23 % več
udeležencev, in ob tem plačevati v Sklad za izo¬
braževanje Zbornice - Zveze in iz istega vira
plačati še stroške izvajanja številnih nalog - še
bolj obsežnih in zahtevnih kot v preteklih letih.
Da bi reševali te težave, je KOSS (tako kot smo
že ugotavljali tudi v prejšnjih letih) uvedel pri
strokovnih sekcijah več sprememb in predlagal
ukrepe tudi drugim organom Zbornice - Zveze.
Še vedno pa so strokovne sekcije v letu 2001
odvedle za solidarnostna plačila izobraževanj
članom regijskih društev kar 5.279.593 sit. Sklad
za izobraževanje pomeni veliko oporo našim
članom pri zbiranju finančnih sredstev za izo¬
braževanje, ima tudi močan promocijski učinek
za našo organizacijo, z zadnjim sklepom
skupščine pa zagotavlja tudi pridobivanje
akademskih nazivov na našem področju.
Sredstva zanj prispevajo le strokovne sekcije, na
način, da odvajajo pomemben del vplačanih
kotizacij, dobljenih od zavodov. Seveda jim
tako ostane manj sredstev za pokrivanje
stroškov organizacije in drugih dejavnosti
strokovne sekcije.
Poleg skromne mesečne nagrade (edina fi¬
nančna sredstva iz članarine), strokovne sekcije
za uresničevanje svojih številnih in pomembnih
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nalog nimajo nikakršnih sredstev iz sistemskih
sredstev Zbornice - Zveze. To pomeni, da mora¬
jo iz sredstev, ki jih vplačajo zavodi za kotizaci¬
je svojim zaposlenim, odvojiti pomemben del v
Sklad za izobraževanje, plačati vse stroške, pre¬
davatelje, tiskanje zbornikov, pogostitve in
številne druge stroške, poleg tega pa tudi
stroške dela različnih delovnih teles in IO
strokovnih sekcij, ki opravljajo naloge, zelo
pomembne za stroko in našo organizacijo.
Nekatere strokovne sekcije so že v letu 2000 le
s težavo organizirale samostojno strokovno
srečanje, nekatere pa so se že povezovale in
iskale rešitve v soorganizaciji. Tak trend se je
nadaljeval tudi v letu 2001. V okviru KOSS
iščemo skupaj s posameznimi strokovnimi sek¬
cijami rešitve za vsako strokovno področje
posebej, saj so si področja zelo različna in
možne rešitve številne.
KOSS si je v vseh letih prizadeval predvsem za
usklajevanje med strokovnimi sekcijami in
boljše načrtovanje dela. Strokovne sekcije so
svoje programe izobraževanj za leto 2001 in
2002 oddale že decembra in objavile v Utripu že
januarja. To je mesec prej kot prejšnja leta, kljub
temu, da so morali najprej do septembra oz. ok¬
tobra uskladiti med strokovnimi sekcijami vse
vsebine in šele potem pripraviti predloge
strokovnih srečanj. Pri načrtovanju strokovnih
izpopolnjevanj pa so strokovne sekcije seveda
upoštevale strožje kriterije, ki so jih tudi soob¬
likovale.
Pri usklajevanju vsebin se nam zdi škoda, da se
vsebine ne usklajujejo tudi med regijskimi
društvi in strokovnimi sekcijami, saj delamo za
iste člane, izkoriščamo iste vire in sledimo istim
ciljem. Analiza obravnavanih vsebin med
strokovnimi sekcijami in regijskimi društvi (ki
smo jo opravili v letu 2001 za pretekla leta)
kaže, da smo pri uresničevanju zastavljenih cil¬
jev v okviru zdravstvene nege relativno
neučinkoviti - saj se lotevamo velikokrat
podobnih vsebin. Vzpostaviti bi morali bolj jas¬
na pravila sodelovanja, povezovanja, pristo¬
jnosti in obveznosti.
Začeli smo tudi proces poenotenja kriterijev in
zagotavljanja podatkov, ki jih potrebujemo za
načrtovanje in ocenjevanje dela strokovnih sek¬
cij. V letu 2001 smo oblikovali enoten vprašal¬
nik za vsa strokovna srečanja strokovnih sekcij.

V letu 2000 so na kar dveh strokovnih področjih
izpeljali kongrese. To sta bili Endokrinološka
sekcija in Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v hemato-onkologiji.
Kljub nekaterim začetnim težavam sta bila oba
kongresa uspešna. V letu 2001 pa med
strokovnimi sekcijami lahko zaznamo še več
sodelovanja, kar je rezultiralo v mnogih skup¬
nih programih - med drugim je več strokovnih
sekcij skupaj pripravilo kongres za internistično
področje, ki ga bodo izpeljali v letošnjem letu.
Strokovne sekcije so v letu 2001 izpeljale števil¬
na strokovna srečanja, ki so jih udeleženci v
anonimnih anketah ocenili zelo dobro. Pri
izvedbi strokovnih srečanj v letih 1999 in 2000
so morale strokovne sekcije zaradi DDV skupaj
s strokovnimi službami Zbornice - Zveze uvesti
nov način prijavljanja in registracije. Strokovne
sekcije so spremembe udeležencem zelo
olajšale, zato je zahtevno delo prijav in regis¬
tracij tekoče.
V letu 2000 smo opravili tudi obsežno popiso¬
vanje literature, ki so jo v preteklih letih izdale
strokovne sekcije in zbrali veliko novih - še
nikjer registriranih naslovov. Strokovne sekcije
so tako v v preteklih letih kot tudi v letu 2001
opravljale še vrsto drugih nalog. Med drugim so
pridobivale nove naročnike za Obzornik
zdravstvene nege, pripomogle k prepoznavnos¬
ti krovne organizacije in širile mrežo članov
regijskih društev.
Spremembe pri delovanju strokovnih sekcij in
prilagajanje novim zahtevam, ki jih nalaga
razvoj zdravstvene nege, lahko v naši organi¬
zaciji izpeljemo le, če strokovnim sekcijam
omogočimo, da pri oblikovanju pravil čimbolj
aktivno sodelujejo.
Dejstvo je, da so se v zgodovini medicinske ses¬
tre združevale najprej po regionalnem načelu.
Leta 1927, ko je zapisana prva organiziranost v
Sloveniji, težko govorimo o razviti zdravstveni
negi ali o oblikovanih ožjih strokovnih
področjih. Vsekakor pa ne na način, da bi že
obstajala potreba po združevanju na
funkcionalnem ravni (glede na ožje strokovno
področje, na katerem delujejo). Šele v šestde¬
setih letih je zdravstvena nega dosegla tisto
stopnjo razvoja, ko so se posamezna ožja
strokovna področja toliko razvila, da so medi¬
cinske sestre zaznale potrebo po združevanju
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na funkcionalni ravni in začele uresničevati in¬
terese, ki jim jih je narekoval razvoj stroke v
novi organizacijski obliki - strokovni sekciji.
Najprej se je to zgodilo na področju medicine
dela, prometa in športa, nato na psihiatričnem
področju in potem postopoma do zdaj na sku¬
paj 29 strokovnih področjih. Zadnje področje,
ki je zanesljiv kazalec razvoja stroke, je v
lanskem letu pokrila Sekcija medicinskih sester
v managementu.
Ob razvoju stroke in širitvi potreb, ki bi jih
morale strokovne sekcije zadovoljiti, pa je osta¬
la organizacijska shema slovenskega združenja
(današnje Zbornice - Zveze) bolj ali manj enaka
- saj formalno še vedno tvorijo Zbornico - Zvezo
le regijska društva (ki so tudi formalni us¬
tanovitelji), odločajo na skupščini, določajo
pravila, statut, volijo predstavnike in podobno.
V organogram smo v zadnjih letih sicer vnesli
nekaj popravkov, ki strokovnim sekcijam
omogočajo, da delno soodločajo - vendar je
Zbornica - Zveza še vedno organizirana tako,
da daje regionalnemu načelu predstavništva ve¬
liko prednost in tako zanemarja funkcionalno
raven - ki ga narekuje razvoj stroke.
Poudariti velja, da so predsednice in drugi
sodelavci v strokovnih sekcijah vedno le člani

regijskih društev in zato njihovo sodelovanje pri
odločanju nikakor ne bi pomenilo spremembe
sedanjih statutarnih določil. Gre le za zagotavl¬
janje takih razmer, da lahko naši člani
uresničujejo lastne interese na strokovnih po¬
dročjih v naši organizaciji - in ne mimo nas, v
drugih organizacijah (društvih, združenjih), ka¬
terih bolj intenzivno ustanavljanje smo lahko
zaznali v letu 2001 in se nakazuje tudi v letu
2002. Koordinacijski odbor strokovnih sekcij se
je do različnih oblik združevanja že večkrat
opredelil. Ugotovitve in potrjene usmeritve so
jasne - graditi moramo enotno organizacijo, kjer
lahko zagotovimo suverenost zdravstvene
nege.
Podpredsednik Zbornice - Zveze, Livio Kosina,
je 27. 2. 2002 podal pisno prošnjo, s katero je
poslance in člane 13■ redne skupščine prosil,
da ga zaradi povečanih delovnih obveznosti in
osebnih razlogov razrešijo opravljanja dolžnos¬
ti podpredsednika Zbornice - Zveze za koordi¬
nacijo strokovnih sekcij.

Livio Kosina se 13■ redne skupščine ni
udeležil, je pa odločitev poslancev in
članov 13■ redne skupščine podana v
sklepu 11 in 12.

In kaj smo vse še delali v februarju
Povzetek zapisov obiskov
v mesecu decembru 2001:

Razgovori:
ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE
Predstavnici Zbornice - Zveze - mag. Bojana
Filej, Darinka Klemenc sta se sestali z direktori¬
co Zveze potrošnikov Slovenije Bredo Kutin.
Namen sestanka, sklicanega na pobudo
Zbornice - Zveze, je bil predstavitev naše orga¬
nizacije in vzpostavitev boljšega sodelovanja z
ZPS. V uvodu je mag. Filej predstavila Zbornico
- Zvezo in posebej poudarila neurejeno zakon¬
odajo za področje zdravstvene nege, posledično
tudi slabšo zaščito pacientov. Mag. Bojana Filej
je direktorico ZPS prosila za pomoč in podporo
v prizadevanjih po zadostnem številu medicin¬
skih sester. V nadaljevanju je mag. Filej
povedala, da poklicna skupina medicinskih ses¬

ter dolgo tudi v slovenskem zdravstvu ni bila
vidna. Država tudi ni sprejela Deklaracije o
pravicah bolnikov. Medicinske sestre se iz vloge
zagovornic zdravnikov uspešno postavljajo v vl¬
ogo zagovornic bolnikov. Paciente podpirajo v
njihovih željah po kakovostni zdravstveni
obravnavi, podpirajo tudi vse oblike pritožnih
poti. V vsem tem je veliko možnosti sodelovan¬
ja, so si bile edine vse udeleženke razgovora.
Predstavljene so bile pomembne publikacije, ki
sta jih izdala Zbornica - Zveza in Dmštvo medi¬
cinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Ljubljana.
Direktorica ZPS je predstavila delovanje organi¬
zacije in poudarila, da želijo delovati sistemsko
in urejeno. Financiranje ZPS je neurejeno, razen
v Ljubljani. Financirajo se sami, pretežno s pro¬
jektnimi deli, in izdajajo revijo VIP, v kateri je tu¬
di rubrika o zdravstvu. Zdravstvo je le eno od
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številnih področij, ki jih pokrivajo. Delajo tudi
raziskave na vseh področjih. Direktorica ZPS se
je zanimala za financiranje pripravništva medi¬
cinskih sester. Poudarila je, da sodobna kultur¬
na obravnava bolnika zahteva drugačen način
obnašanja, med drugim tudi spremembo načina
šolanja prihodnjih zdravnikov, ki ni primerno.
ZPS podpira delo ministra, vendar slovenska
medicina in njeni izvajalci še niso dovzetni za te
spremembe. ZPS je k sodelovanju na področju
bolnikovih pravic že povabila zdravnike, za os¬
tale profile pa je zmanjkalo sredstev.
Predstavnici Zbornice - Zveze sta izrazili
pripravljenost sodelovati in tudi pomagati. O
delovanju ZPS bi preko informativnega biltena
Utrip lahko obvestili medicinske sestre. Lahko
bi jim posredovali tudi njihove brošure in izpel¬
jali akcijo pridobivanja novih članov in
naročnikov na VIP, hkrati pa bi bilo nujno
ponatisniti knjižice, zloženke ZPS o pravicah
bolnikov in o pritožnih poteh v zdravstvu.
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO,
ZNANOST IN ŠPORT
Mag. Mirku Zormanu, državnemu sekretarju, je
predsednica Zbornice - Zveze predstavila
prizadevanja za razgovor z ministrico dr. Lucijo
Čok, ki smo jo za sprejem zaprosili že 18. sep¬
tembra 2001. Pri tem je povedala, da smo v
prejšnjem mandatu tudi dolgo čakali na sprejem
pri ministru Gabru, a razgovor ni bil uresničen
zaradi njegovega odstopa. Na podlagi inter-
vence pri vodji kabineta mag. Teji Valenčič je bil
načrtovan današnji datum, je povedala Petra
Kersnič. Mag. Mirku Zormanu sta predstavnici
Zbornice - Zveze, predstavili Zbornico - Zvezo,
mednarodno združenje ICN in Stalni komite
medicinskih sester pri EU. Seznanili smo ga z
nekaterimi aktivnostmi in aktualnimi vprašanji,
s katerimi se srečuje Zbornica - Zveza: izo¬
braževanje za poklice v zdravstveni negi,
potrebe po kadrih v praksi in ocena vpisov v
Srednje zdravstvene šole, nezaposlenost kadrov
s srednjo strokovno izobrazbo, specifičnost de¬
lovne prakse na področju zdravstvene nege in
število dijakov, monovalentno izobraževanje,
fakultetno izobraževanje in izobraževanje v EU.
Državni sekretar je sicer povedal, da je v njegovi
kompetenci le sektor za srednješolsko
izobraževanje, bo pa zadeve, o katerih smo

razpravljali, prenesel kompetentnim osebam
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in nas o
tem obvestil.
Državnemu sekretarju smo še predstavili:
Evropsko strategijo izobraževanja (SZO, PCN),
Nacionalno strategijo razvoja Zdravstvene nege
v Sloveniji, Resolucijo izvajalcev zdravstvene
nege in prizadevanja za Zakon o dejavnosti
zdravstvene nege.
Mag. Filejeva je državnega sekretarja obvestila o
informaciji, da naj bi na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport po novem uvrstili zdravstveno
nego med humanistične vede (prej nar¬
avoslovne vede). To pomeni v finančnem smis¬
lu prihranek, ker so kriteriji za financiranje po
predlaganem novem poimenovanju nižji, kar je
seveda za izobraževanje nesprejemljivo, saj
zdravstvena nega temelji na več vedah, poleg
tega pa je usposabljanje za delo v kabinetih
specifično.
ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Razgovora so se na pobudo Zbornice - Zveze
udeležili mag. Bojana Filej in Petra Kersnič ter
doc. dr. Marko Bitenc - predsednik Zdravniške
zbornice.
V uvodu so bile predsedniku Zdravniške zbor¬
nice predstavljene nekatere pomembne ak¬
tivnosti Zbornice - Zveze: Nacionalna strategija
razvoja zdravstvene nege v Sloveniji, Resolucija
izvajalcev zdravstvene nege, Zakon o dejavnos¬
ti zdravstvene nege, Izobraževanje za poklice V
zdravstveni negi in programi specializacij,
Zgodovinski pregled izobraževanja za poklic
diplomirane babice, Razmejitev zdravstvene
nege, Kadrovski normativi, Konvencija ILO 149,
Nacionalni informacijski sistem in Sodelovanje
predstavnikov Zbornice - Zveze v projektih
Ministrstva za zdravje.
Predsednik Zdravniške zbornice je povedal, da
se pri iskanju modelov sodobne in k prebival¬
stvu usmerjene zdravstvene zakonodaje na
Zdravniški zbornici vzgledujejo na Belgijsko in
Nizozemsko zakonodajo, ki ima krovni zakon
in znotraj njega opredeljene vse zdravstvene
poklice. Predvsem je pomembno, da so za¬
pisana pooblastila vseh, ki sodelujejo v procesu
obravnave.
Na Zdravniški zbornici niso pristaši nenehnega
dopolnjevanja stare, obstoječe zakonodaje.
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Ocenjujejo tudi, da Ministrstvo za zdravje v tej
fazi ni sogovornik, ki bi upošteval mnenja
Zdravniške zbornice. Z doc. dr. Markom
Bitencem smo se dogovorili, da bi v začetku le¬
ta 2002 organizirali skupni sestanek, v katerem
bi sodelovali po 3 predstavniki vsake zbornice,
da bi se pogovorili o sodelovanju pri obliko¬
vanju skupnega krovnega zakona o zdravstveni
dejavnosti z nosilnimi poklici in o projektu us¬
tanavljanja zavoda za nacionalni informacijski
sitem v zdravstvu. Taka oblika sodelovanja naj
bi postala stalna praksa. Prav tako smo se do¬
govorili, da nam bo po predhodnem dogovoru
generalni sekretar Zdravniške zbornice, Brane
Dobnikar, predstavil računalniški program
»ZDRAVNIK«, ki poleg veliko statističnih po¬
datkov služi tudi za podatkovno bazo za izo¬
braževanje, podaljševanje licence in tudi druge
podatke, za katere so se v tem programu, ki so
ga sami oblikovali, odločili.
6. februar
18. seja Upravnega odbora Zbornice - Zveze
Dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov 14., 15. in 16 . se¬
je UO (od sklepa 147 - 182)

2. Obravnava predloga zapisnika 17. seje UO z
dne 16 . 1.2002

3. Obravnava in sprejem poročila Inventurne
komisije - poročevalka Nuša Mlakar -
predsednica inventurne komisije

4. Priprave na 13. redno skupščino
a) Finančno poročilo za leto 2001
b.) Finančni načrt za leto 2002

5. Pregled aktivnosti
6. Izbor tiskarskih storitev za potrebe Zbornice

- Zveze
7. Pobude, vloge, soglasja
Nekaj pomembnih razprav in predlogov
iz seje Upravnega odbora
1. Ocena Upravnega odbora o finančnem
poslovanju v letu 2001

Irena Vodlan, računovodkinja, je članom UO
posredovala podatke - poročilo o finančnem
poslovanju Zbornice - Zveze v letu 2001 s
prilogami Poslovni uspeh na dan 31.12.2001,
izkaz uspeha v primerjavi s planom, Bilanca
stanja na dan 31.12.2001 in poslovni uspeh po
stroškovnih mestih na dan 31.12.2001. Poročilo
je v celoti priloga arhivskega zapisnika UO.

UTOP
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V uvodu je generalna sekretarka predstavila
okvirni številčni prikaz storitev pri vodenju fi-
nančno-materialnega poslovanja za 33
stroškovnih mest - v vsebini to pomeni 33 bi¬
lanc. V letu 2002 je bilo izdanih cca 3000 račun¬
ov, prejetih 1100 računov, sklenjenih in
obračunanih 470 avtorskih pogodb za
strokovne prispevke in pogodbe o delu, 650
nakazil rednih avtorskih honorarjev in osebnih
dohodkov, izdanih 2300 računov za plačilo čla¬
narine (obravnava 675 pristopov, 408 izstopov),
izdanih 2500 položnic in 800 računov za
naročnino Obzornika zdravstvene nege (prijav
215, odjav 160), 5100 izdanih potrdil za
udeležbo na strokovnih srečanjih, 350 potrdil o
aktivni udeležbi na strokovnih srečanjih, 540
obračunov potnih nalogov v Sloveniji, 50
obračunov tujih potnih nalogov in še druge
drobne storitve.
Na podlagi finančnega poročila je na dan 31.12.
2001 Zbornica - Zveza ustvarila 203.548.045,00
sit prihodkov, od tega predstavlja 83.084.271,00
sit ali 40,82 % kot neprofitni del prihodka in
120.436.773.00 sit ali 59,18 % kot profitni del
prihodka. Postavljen finančni načrt za leto 2001
je bil dosežen v 96 %. Odhodkov oziroma
stroškov je bilo za 192.208.273,00 sit, kar v
primerjavi s finančnim načrtom pomeni 102 %
postavljenega načrta.
Poslovni rezultat organizacije znaša
27.596.684.00 sit. ali 78 % celotnega plana, kar v
deležu uprave predstavlja 8.880.304,00 sit ali 32
% in v deležu sekcij 18.716.381,00 sit ali 68 %.
Upravni odbor ocenjuje, da so sprejeti in uvel¬
javljeni ukrepi ob analizi polletnega finančno-
materialnega poslovanja, ki so se nanašali pred¬
vsem na tekoče mesečno spremljanje poslovan¬
ja, dosegli želene učinke in prispevali k pozi¬
tivnemu rezultatu poslovanja organizacije. Pri
tem je potrebno posebej poudariti, da je
neposreden vpliv na odločitve in finančno-ma-
terialno poslovanje možno le na strani uprave,
medtem ko se vpliv na poslovanje strokovnih
sekcij omejuje zgolj na to, da se sekcije opozar¬
ja na finančno stanje. S tekočim spremljanjem
vseh podatkov smo preprečili večje poseganje v
društveni sklad oziroma rezerve. Poslovno leto
so po upoštevanju društvenega sklada z nega¬
tivnim stanjem zaključili na 4 stroškovnih
mestih strokovnih sekcij.
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Postavljen načrt prihodkov s članarino je bil v
letu 2001 dosežen v 93 %, s kotizacijami 92 %,
med tem ko so reklame in razstavni prostori
presegli plan v indeksu 111.
Načrtovana prihodka iz naslova članarin in ko¬
tizacij nista bila dosežena, ker je dvig članarin
bil uveljavljen z mesecem majem, prav tako pa
tudi kotizacije, ki so se dejansko povečale šele s
septembrom 2001. Obzornik zdravstvene nege
izkazuje presežek, čeprav se v prihodkih skriva
okoli 30 % fakturirane realizacije, od katere po
predvidevanjih preko leta ne bo celotne real¬
izacije, kar bo ob koncu leta pomenilo
zmanjšanje prihodkov.

2. Predlog finančnega načrta Zbornice -
Zveze za 2002

Podlago za finančni načrt v letu 2002 bo pred¬
stavljala realizacija plana v letu 2001 z nasled¬
njimi poudarki: v letu 2002 bo potrebno oprav¬
iti temeljito analizo aktivnosti, ki jih moramo
opravljati v skladu s Statutom in terjajo
angažiranje sistemskih sredstev. V tem okvirju
bodo po sprejetju finančnega načrta izdelane
prioritete programa. Upoštevan bo dvig stopnje
DDV na obdavčljivem delu tako na prihodkovni
kot odhodkovni strani. V skladu z dvigom cen
bo Zbornica - Zveza dvignila cene zunanjih
storitev Zbornice - Zveze. V letu 2002 bodo os¬
tali stroški dela redno zaposlenih v obsegu real¬
izacije 2001, povečani za dvig za stopnjo es¬
kalacije. Sredstva za delovno uspešnost bodo v
enakem obsegu kot leta 2001.
Obseg sredstev za avtorske honorarje bo ostal
enak kot v letu 2001, povečan za delež dviga
AH v okviru založniške dejavnosti Obzornika
zdravstvene nege (plačilo recenzij, honoriranje
člankov, ki jih naroči uredništvo, z upoštevan¬
jem zmanjševanja stroškov za AH objavljenih
člankov) in za stroške sodelovanja v projektnih
skupinah na državni ravni in strokovne pod¬
pore ter drugih projektov po sprejetju programa
dela. Stroški izida štirih številk Obzornika
zdravstvene nege bodo povečali odhodke, zato
bo uprava iskala ponudnike tiskarskih storitev,
ki naj bi znižale stroške tiska tako za OZN kot
tudi za Utrip. UO bo s predlogom povišanja čla¬
narin in kotizacij delno pokril stroške dviga za
ohranjanje nominalnega deleža prihodkov in
ohranjanja prilivov za kritje stroškov ter s tem

zavaroval društveni sklad oziroma rezerve pred
zmanjševanjem.

3. Povzetek poročila srečanja z evropsko
komisijo ekspertov iz članic držav EU
za priznavanje diplom za regulirane
poklice v zdravstvu 29. - 31. 1.2002

Peter Požun in mag. Bojana Filej sta aktivno
sodelovala v delovnih skupinah Ministrstva za
zdravje v času obiska komisije EU - pretok oseb
in priznavanje diplom iz zdravstvene nege za
poklica medicinska sestra in babica. Na učni
delavnici 31.1. so sodelovali tudi vabljeni člani
Zbornice - zveze, predstavnice Sindikata
delavcev v zdravstveni negi in predstavniki
Visokih strokovnih šol. Nekatere temeljne ugo¬
tovitve za stanje v Sloveniji:
ne dosegamo števila ur izobraževanja (3 leta ali
4600 ur v deležu najmanj 50 % kliničnih vaj);
manjka neposredno delo z bolnikom - praksa;
komisija ocenjuje, da je študij zdravstvene nege
in babištva medicinsko obarvan;
v državi ni registra aktivnih medicinskih sester z
dovoljenjem za delo;
ni urejeno področje disciplinskih postopkov in
področje varovanja pravic potrošnikov;
odločitev babic - kakšen naziv bodo imele -
babice ali medicinske sester gin. por. smeri;
kako prevesti midwifery čare;
dodelava terminologije v babištvu;
kompetence babic in
zaposlovanje babic v osnovnem zdravstvenem
varstvu.
Člani komisije so bili v nekaterih izjavah na učni
delavnici 30.1.2002, v kateri so sodelovali pred¬
stavniki stroke in Zbornice - Zveze, zelo jasni:
zahteve po izobraževanju v EU določa praksa;
izobraževanje za pridobitev kvalifikacije za
medicinsko sestro v EU pomeni 10 let
izobraževanja in tri leta za poklic medicinske
sestre v sistemu direktiv EU. Člani UO so v
razpravi posebej poudarili, da se Zbornica -
Zveza z direktivami aktivno ukvarja že od leta
1998.
12. februar
18. seja Koordinacijskega odbora strokovnih
sekcij
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 17. seje KOSS
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z dne 21.1.2002
2. Aktivnosti Zbornice - Zveze
3. Pregled sklepov in poročilo KOSS
4. Obravnava predloga Poslovnika o delu KOSS
5. Program dela KOSS za leto 2002
6. Razno

13. februar
Redna seja Nadzornega odbora Zbornice -
Zveze
Dnevni red:
1. Obravnava poročila o finančnem poslovanju
Zbornice - Zveze v letu 2001

2. Predstavitev predloga finančnega načrta za
leto 2002

3. Predstavitev predlogov sklepov za 13. redno
skupščino Zbornice - Zveze

4. Razno

20.februar
4. seja Odbora regijskih društev v Novem
mestu
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 3. seje ORD z dne

11 . 12.2001
2. Program dela regijskih društev v letu 2002
3. Priprave na 13. redno skupščino Zbornice -
Zveze

4. Registracija Zbornice - Zveze
5. Informacija o obisku Komisije strokovnjakov
iz držav članic EU za priznavanje diplom reg¬
uliranih poklicev v zdravstvu

6. Razno

25. februar
Seja Komisije za izobraževanje

27. februar
19. seja Upravnega odbora
Dnevni red:
1. Obravnava predloga zapisnika 18. seje
Upravnega odbora z dne 6.2.2002

2. Priprave na 13. redno skupščino - obravnava
pobud in vprašanj

3. Pregled aktivnosti
4. Plan dela
5. Pobude, vloge, soglasja

28. februar
13. redna skupščina Zbornice - Zveze

SPOMNIMO SE

MAREC
1.-8. marec - teden boja proti raku
8. marec - mednarodni dan žena
15. marec - svetovni dan potrošnikov
22. marec - svetovni dan voda
23. marec - svetovni meteorološki dan
24. marec - svetovni dan boja proti tuberkulozi
25. marec - materinski dan

APRIL
7. april - svetovni dan zdravja

V FEBRUARJU SO IZJAVILI - vi povezujte:

Jelka Černivec - viš. med. ses. - predsedni¬
ca Sindikata delavcev v zdravstveni negi
»Na eni strani govorimo o pomanjkanju medi¬
cinskih sester, na drugi strani pa ni zaposlo¬
vanja in direktorji nam dokazujejo, da že tako
zaposlujejo več medicinskih sester, kotjih plača
zavarovalnica. Mi zato želimo, da bi
Ministrstvo za zdravjepripravilo normative, da
bomo natančno vedeli, koliko kadra na po¬
dročju zdravstvene nege primanjkuje in kje so
največje potrebe.«

(Dnevnik 19.2.2002)

asist. mag. Marko Bitenc - dr. med -
predsednik zdravniške zbornice
••Dejstvo je, da imamo v Sloveniji manj kot dva
zdravnika na tisočprebivalcev, karje bistveno
manj, kot je povprečje v državah Evrope.
Pričakujemo, da se to upošteva ob primerjavah
našega poklica z drugimi družbenimi de¬
javnostmi.

(Isis, februar 2002)

mag. Simon Vrhunec, univ. dipl ing. -
državni sekretar na Ministrstvu za
zdravje
»Naši delavci so bolj obremenjeni, morajo
narediti več in dejstvo je, da lahko zaradi tega
trpi kakovost; namesto, da bi se z bolnikom uk¬
varjale tri medicinske sestre, se pač ena, ker
imamo le toliko denarja .*

(Dnevnik 19.2.2002)



delo zbornice ■ zveze

V skladu s Pravilnikom o priznanjih Zbornice zdravstvene nege Slovenije - Zveze društev
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije Upravni odbor Zbornice - Zveze

objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV ZLATEGA ZNAKA

Zbornice zdravstvene nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije za leto 2002

Zbornica - Zveza bo v letu 2002 podelila 20 Zlatih znakov.
Podelitev bo 11. maja 2002 na osrednji državni proslavi ob

Mednarodnem dnevu medicinskih sester v Ljubljani.

Kandidatke/ kandidate za Zlati znak predlagajo v skladu s Pravilnikom o priznanjih
(Utrip januar 2001) regijska društva, strokovne sekcije in Upravni odbor. Komisija bo podelila
enajst priznanj na predlog vsakega regijskega društva, osem na predlog strokovnih sekcij

in enega na predlog Upravnega odbora.

Kriteriji za podelitev Zlatega znaka so:
• uspešno poklicno delo na področju zdravstvene nege,

• kakovostno in učinkovito organizacijsko delo v dejavnosti zdravstvene nege,
• prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene nege in zdravstvenega varstva,

• prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci,
• uspehi pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Zbornice - Zveze,

• prispevek k izboljšanju zdravstvenega varstva,
• raziskovalno delo,

• pomembno publicistično delo.

Regijska društva, strokovne sekcije in Upravni odbor morajo predloge
za dobitnike Zlatih znakov z življenjepisom in podrobno utemeljitvijo,

ki ima podlage v objavljenih kriterijih razpisa, poslati Komisiji za priznanja
na sedež Zbornice - Zveze do 2.4.2002.
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ICN

Mednarodni svet medicinskih sester ICN
Moto 12. maja 2002 - Mednarodnega dneva medicinskih sester:
Medicinske sestre so vedno tu za vas - skrbimo za družine!

Stališče - izjava ICN/PS/00/20
Preprečevanje invalidnosti in
zdravstvena nega ljudi z invalidnostmi

Stališče Mednarodnega sveta medicinskih
sester:
Medicinske sestre morajo igrati pomembno vlo¬
go pri politiki in načrtovanju za izboljševanje
kakovosti življenja invalidnih ljudi, pri negi ljudi
z invalidnostmi ter pri preprečevanju invalidnos¬
ti. Medicinske sestre so najpomembnejše pri
promoviranju zdravja, preventivi, programih
poučevanja in svetovanja za ljudi z invalidnost¬
mi ter za njihove družine. Učiteljska vloga mora
v vseh okoljih poudarjati odgovornost posamez¬
nika, da se zaščiti in se izogne invalidnosti.
Mednarodni svet medicinskih sester in organi¬
zacije, ki so njegove članice, podpirajo pro¬
grame, namenjene temu, da se ljudi z invalid¬
nostmi vključi v vse vidike vsakdanjega življen¬
ja v družini, šoli, na delovnem mestu in v skup¬
nosti. Če hočejo programi izobraževanja medi¬
cinskih sester uspeti, se morajo lotiti vloge
zdravstvene nege pri preprečevanju invalidnos¬
ti in pri negi ljudi z invalidnostmi.
Mednarodni svet medicinskih sester bo sodelo¬
val z drugimi sodelujočimi organizacijami in s
svojimi organizacijami članicami, da bi povečal
sodelovanje med državami in znotraj držav pri
mobilizaciji ter podpori tehnologije, raziskovan¬
ja ter virov v korist ljudi z invalidnostmi.
Organizacije medicinskih sester morajo aktivno
vplivati na javno politiko v zvezi z zdravstveno
nego ljudi z invalidnostmi. Prav tako je treba
podpirati raziskovanje v zdravstveni negi, ki
prispeva k učinkovitemu razvijanju politik na
tem področju.
Ozadje:
Invalidnost je lahko telesna, duševna, čutna,
fiziološka ali družbena. Prizadene precejšen
delež svetovnega prebivalstva v vseh starostnih
skupinah ter v vseh državah in pokrajinah.
Organizacije medicinskih sester raznih držav
lahko promovirajo vrednoto partnerstva, zago-

UTOiP

varjanja in vključenosti v družbo. Poleg tega
lahko podpirajo programe preprečevanja in¬
validnosti in nege ljudi z invalidnostmi s tem, da
sodelujejo v drugih programih in z dmgimi or¬
ganizacijami, in pri tem:
• Prepoznajo glavne vzroke invalidnosti ter
pomagajo pri določanju/izvajanju ukrepov,
potrebniih za zmanjševanje in odpravljanje
invalidnosti.
• Zagotovijo, da se začnejo izvajati in/ali širiti
storitve preprečevanja, nege in rehabilitacije.
Izobražujejo javnost, tako da se ljudje z invalid¬
nostmi lahko v kar najbolj vključijo v družbo.
Strategije za maksimiranje učinkovitosti zdrav¬
stvene nege vključujejo:
• Skrb za to, da se pri izobraževanju v
zdravstveni negi prikažejo kompetence,
potrebne za preprečevanje invalidnosti in nego
ter rehabilitacijo ljudi z invalidnostmi; skrb za
širjenje boljšega razumevanja posebnih težav, s
katerimi se srečujejo ljudje z invalidnostmi ter
njihove družine; skrb za vključevanje veščin
zagovorništva in poznavanja programov ter
virov v skupnosti.
• Ocenjevanje storitev za matere, otroke in
adolescente, s čimer se zagotovi, da ne pride do
invalidnosti otrok/mladostnikov zaradi slabih
zdravstvenih storitev za matere in otroke,
podhranjenosti, slabe higiene, pomanjkanja
imunizacije, nasilja v družini ali odsotnosti
ustreznega svetovanja staršem; ocenjevanje
zdravstvenih storitev medicine dela, s čimer se
zagotovi, da se spoštujejo varnostna določila;
ocenjevanje zdravstvenih programov za
skupnost, s čimer se zagotovi ustrezna
zdravstvena vzgoja, ki preprečuje nesreče in
bolezni.

Sprejeto leta 2000

Povezana stališča Mednarodnega sveta
medicinskih sester:
• Zmanjševanje okoljskih tveganj in tveganj,
povezanih z življenjskim slogom;
• Medicinske sestre in primarno zdravstveno
varstvo.



iz društev

Irena Keršič Ramšak, Darinka Klemenc

DANAŠNJI DAN BO JUTRI ZGODOVINA ...

“S poslanstvom zdravstvene nege se srečujemo
vse naše življenje. Poznajo ga mnogi, tako
zdravi kot bolni. Društvo medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov Ljubljana in
Klinični center Ljubljana sta se odločila, da
nadaljujemo z ohranjanjem zgodovinske tradici¬
je zdravstvene nege, zato bomo v ta namen
razstavili poleg uniforme Angele Boškin, prve
šolane medicinske sestre na Slovenskem, še de¬
lovno obleko cerkvenega reda sester us¬
miljenk in originalno plaketo Zlatega zna¬
ka številka ena ter Red zaslug za narod s
srebrnimi žarki, ki ju je za svoje delo dobila
gospa Angela Boškin.
Tako smo napisali na vabilo, ki je obetalo nov
zgodovinski dogodek (nov dogodek v mozaiku
zgodovine ob postavitvi) v osrednjem
slovenskem zdravstvenem zavodu Kliničnem
centru, 14. februarja letos, le nekaj dni po
slovenskem kulturnem prazniku. Slovesnost je
vredna omembe tudi zaradi zglednega sodelo¬
vanja in podpore, ki jo Klinični center izkazuje
prizadevanjem našega društva, za ohranjanje
zgodovinskega izročila zdravstvene nege. Naše

delovanje že leta podpira tudi vod¬
stvo zdravstvene nege, tako gospa
Polona Zupančič kot sedanja glavna
medicinska sestra gospa Jelka
Mlakar, zaslužna za zametke muze¬
ja zdravstvene nege, ki datirajo v
obdobje, ko je še predsedovala
ljubljanskemu društvu.
Postavitev uniforme je simbolično
dejanje, ki ima mnogo večje
razsežnosti. Zadovoljni ob številni
udeležbi medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov, ki so za
kratek čas prekinili delo (med
drugim vse glavne medicinske ses¬
tre kirurških oddelkov), ali pa tistih,
ki so prišli v prostem času, nas nav¬
daja s prepričanjem, da naša
prizadevanja niso zaman. Da
društvo pomeni druženje, tako na
ravni regije kot v širšem okolju,

potrjujejo kolegice, ki so prišle kot vabljene
gostje iz izobraževalnih zdravstvenih ustanov,
okolnih zavodov, Zbornice - Zveze in Sindikata
delavcev v zdravstveni negi. Posebno smo bili
veseli sester usmiljenk, med drugim sestre
Evzebije Zabret, ki je uniformo sešila. Njihove
pozdravne besede so bile potrdilo, da se skup¬
ne niti, to je skrbi za bolnega, pomoči potreb¬
nega, ne da prekiniti z uniformo ali institu¬
cionalnimi okviri, niti s časom ali prostorom, v
katerem živimo oziroma so živele naše pred¬
hodnice. Žal se avtorica projekta in pod¬
predsednica društva gospa Irena Keršič
Ramšak, ki je zaslužna za vse (zgodovinsko)
dogajanje (glede zgodovinskega izročila) v
društvu, slovesnosti ni mogla udeležiti.
Posredujemo pa njen sestavek, ki smo ga pre¬
brali ob otvoritvi:

Videz je ključni element prvega vtisa, ki ga ni
moč nikoli več spremeniti in popraviti.
Obleke, ki jih nosijo zaposleni, prispevajo k
podobi ustanove in vplivajo na mnenje ljudi o
njej. Vzdravstvu obstajajo pravila, ki za nekat-
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iz društev

era področja dela zahtevajo posebno delovno
obleko, ki morda ni ravno po meri
posameznikovega okusa in sloga oblačenja. V
preteklosti je delovno obleko medicinskih sester
zaznamovalo več stvari: prehod iz redovnega v
posvetno strežbo, politične razmere, hierarhija
v zdravstveni negi, osebna prizadevanja in čut
za estetiko posameznic in vključevanje moških
v zdravstveno nego.
Zenska redovna skupnost “Družba krščanske
ljubezni” ali usmiljene sestreje imela velik vpliv
na strežbo bolnikov in je delovala v vrsti bol¬
nišnic po Sloveniji. Prve sestre “usmiljenke”,
kakor jih je ljudstvo že takoj na začetku
poimenovalo, je na ozemlje današnje Slovenije
pripeljala baronica, sestra Leopoldina Brandis,
in sicer v bolnišnico v Mariboru in se leta 1850
pridružila z vsemi sestrami svoje province
Družbi hčera krščanske ljubezni (usmiljenk) v
Parizu. Dve leti po združitvi leta 1852jeprišlo
v Ljubljano šest usmiljenih sester “tudi tukaj
nadložnim križe in težavepolajševat...”
Vse sestre so sprejele stanovsko obleko in pokri¬
valo pariških sester (kornet). Obleka je bila
mednarodna in so jo nosile enako povsod po
svetu, razen v Španiji. Izhodišče stanovske
obleke je bila obleka preprostih kmečkih žensk
iz okolice Pariza. Kornet - pokrivaloje bilo bele
barve in sestavljeno iz treh delov, ki se med se¬
boj dopolnjujejo. Pranje in obdelava sta zahte¬
vala posebno spretne roke, saj so pokrivalo
nosile ne glede na vreme in delo, ki so ga
opravljale. Sestre, ki se pokrivala še spominjajo,
ali so ga celo same nosile, pravijo, da je bilo

neprimerno zlasti v avtobusu in dežju, kjer so
si pomagale tako, da so krajce spele zadaj in
tako zmanjšale njihovo površino. Pri negi bol¬
nikov so se znale obračati in jih ni motilo.
Krilo je bilo temno modre oziroma sive barve,
preko katerega so nosile obleko iz belega blaga.
Dolžina je bila predpisana in je vedno segala
do sredine gležnjev. Posebno pozornost si je
prisvojil ovratnik, ki je bil škrobljen in se je za
razliko od korneta likal na poseben način.
Spredajje bil spet z buciko.
Z razvojem zdravstven nege se je ukinjala de¬
javnost strežbe bolnikov redovnega osebja in s
tem tudi umik in sprememba delovne obleke.
Stanovsko obleko pariških sester usmiljenk so
nosile vse do leta 1964, ko sojopo navodilih iz
Vatikana morale zamenjati in posodobiti pov¬
sodpo svetu. Sprememba jeprinesla začudenje
v očeh bolnikov in nekaterih zdravnikov, bod¬
isi, da so bili navdušeni ali pa nezadovoljni.
Zdaj si delo v zdravstveni negi težko predstavl¬
jamo v pričujoči uniformi. Predstavljena oble¬
ka je prikaz našega delovanja, vpetega v nek
časovni in družbeni okvir, zato je prav, da jo
ohranimo kot del naše zgodovine.
Iskrena hvala članicam redovne skupnosti us¬
miljenk iz Doma sester usmiljenk Šentjakob ob
Savi za posredovanje podatkov in izdelavo
predstavljene uniforme, zlasti šivilji, ki je uni¬
formo izdelala, sestri Evzebiji Zabret.
Iskrena hvala tudi vsem kolegicam in kolegom,
ki ste bili z nami, in vsem, ki nas v naših
prizadevanjih po ohranitvi tradicije zdravstvene
nege podpirate in vzpodbujate.

UTRIP



iz društev



Sz društev

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVO MESTO

DOPOLNILO K PROGRAMU DELA V LETU 2002

Izobraževanje

Objavljeno v Utripu 2
Obiski zdravstveno socialnih zavodov
Udeležba na strokovnih srečanjih v okviru Zbornice- Zveze
Nosilka nalog: Zdenka Seničar- Splošna bolnica Novo mesto.

Zloženka društva, logotip društva
Nosilke nalog: Romana Škrabi, Marjeta Berkopec- Splošna bolnica Novo mesto,
Tjaša Kastelic- študentka oblikovanja

Priprava spletne strani
Nosilca nalog: Stanka Majerle, Kirn Aleš - Dom starejših občanov Novo mesto.

Strokovna ekskurzija, izleti
Nosilka nalog: Romana Škrabi - Splošna bolnica Novo mesto,
Marta Bančov - Zdravstveni dom Novo mesto.

Pohodništvo
Nosilki nalog: Vida Novak - Zdravstvena šola Novo mesto,
Romana Miklič - Zdravstveni dom Krško
Mira Vrščaj - ZD Črnomelj

Družabna srečanja in kulturne prireditve
Nosilke nalog:Marta Bančov - ZD Novo mesto, Zdenka Seničar - SB Novo mesto,
Marta Kavšek - DSO Krško.

Informiranje
Dopisovanje v Utrip
Sodelovanje z regionalnimi mediji
Skrb za arhiv društva
Interno informiranje članov društva
Nosilka nalog: Marjeta Berkopec - Splošna bolnica Novo mesto.

Sponzorstva
Nosilke nalog: Tanja Sever ZD Novo mesto, Marta Kavšek DSO Krško,
Zdenka Seničar SB Novo mesto.

Aktivno vključevanje v vse aktivnosti Zbornice- Zveze;
Aktivno sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj Zbornice Zveze
v naši regiji;
Vključevanje v aktivnosti različnih strokovnih in ostalih združenj v regiji;
Sodelovanje z vsemi zdravstvenimi in socialnimi zavodi v regiji, srednjo zdravstveno šolo,
zdravilišči.

Nosilka nalog: Marta Kavšek

Informacije: predsednica Marta Kavšek, Dom starejših občanov Krško, tel. 07 488 18 50,
e-mail- marta.kavsek@volja.net



iz sekcij

ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE - ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

SEKCIJA ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE

ENODNEVNI STROKOVNI SEMINAR

KAKO ALTERNATIVNE METODE ZDRAVLJENJA
VPLIVAJO NA TELESNO IN DUŠEVNO POČUTJE POSAMEZNIKA

V Ljubljani v dvorani Hotela SLON - Slovenska cesta 34
26.03.2002

OBVESTILO

PROGRAM:

08.00 - 09.00
09.00 - 09.30

09.30 - 10.15
10.15 - 11.45

11.45 - 12.30

12.30 - 12.45
12.45 - 13.45
13.45 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 - 16.45
16.45 - 17.00
17.00 - 18.30

18.30 - 18.45

Registracija
Pozdrav udeležencem
Kulturni program
Kako se srečujeta zdravilstvo in medicina v Sloveniji, Katarina VELIKONJA
Biosinergetika, Majda VALENTINČIČ
(metoda, ki združuje bioenergijo, kineziologijo, psihologijo in akupunkturo)
Pomen pravilnega dihanja za vzpostavljanje psihofizičnega ravnovesja,
Katarina VELIKONJA
Razprava
Odmor za kosilo
Kromoterapija in energijska središča (terapija z barvami), Milena PLUT- PODVRŠIČ
Razprava
Refleksoterapija v slovenskem prostoru, Jeanette LAFER-KORENC
Odmor
Praktični prikaz refleksoconske masaže dlani kot samopomoč terapevtu,
prenatalna in metamorfna tehnika, Nada TOMAZIN
Zaključek

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Kotizacija z DDV za člane znaša 14.000 SIT in
28.000 SIT za nečlane, študentje in upokojenci imajo brezplačno udeležbo. Kotizacijo nakažete na žiro
račun ZDMSZTS
št: 50101-678-48641, z obvezno sklicno številko: 00 12023, lahko jo poravnate tudi pred srečanjem. S seboj
prinesite potrdilo o plačani kotizaciji in člansko izkaznico. Prijavnico iz UTRIPA s točnimi podatki pošljite najkas¬
neje do 20.03.2002 (pohitite, udeležba je omejena) na naslov: Sekcija študentov ZN, ŠOU, Mednarodna
pisarna, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, ali na faks: 01 433 33 48.

ORGANIZACIJSKI ODBOR: Patricija Kobilšek, Damjan Remškar in Maja Pukšič.

DODATNE INFORMACIJE: Patricija Kobilšek, tel.: 040 266 086.

Vljudno vabljeni I
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Predsednik sekcije
Damjan Remškar
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE - ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
SEKCIJA ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV IN MEDICINSKIH SESTER - REŠEVALCEV

STROKOVNO SREČANJE

ZASTRUPITVE V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU
/ Z aprila 2002, v Hotelu Habakuk v Mariboru.

PROGRAM:
08.00 - 10.00
10.00- 10.15
10.15- 10.45

10.45 - 11.05
11.05 - 11.25
11.25- 11.45
11.45- 11.55
11.55- 12.15
12.15- 12.35
12.35- 12.55
12.55- 13.15
13.15- 13.35
13.35 - 13.45
13.45 - 15.00
15.00- 15.20
15.20- 15.40
15.40- 16.00
16.00- 16.20
16.20- 16.40
16.40- 16.50
16.50- 17.20

17.20 - 17.30

Registracija udeležencev
Otvoritev seminarja in pozdravni govori
Splošni pristop in oskrba zastrupljenca in toksidromi ter predstavitev Centra za
zastrupitve
prim.dr. Martin Možina, dr. med.
Antiholinergični in holinergični toksidrom, asist. mag. Štefek Grmeč, dr. med.
Poti vnosa strupenih snovi, Darko Čander, ZT
Delo z nevarnimi snovmi in zaščita v predbolnišničnem okolju, Thomas Germ, ZT
Diskusija
Odmor
Sedativi in hipnotiki, Nuša Zorko, dr. med.
Opiati in opioidi ter druge psihofarmakološke substance, Petra Klemen, dr. med.
Zastrupitev z alkoholi in etilenglikolom, Branko Kešpert, ZT
Zastrupitev z metanolom - prikaz primera, Primož Velikonja, ZT
Diskusija
Odmor za kosilo
Zastrupitve z jedkovinami, Matjaž Žura, ZT
Zastrupitve s plini, Danijel Andoljšek, ZT, in Anton Posavec, dipl. zn.
Zastrupitve s hrano, Vanja Založnik, ZT
Zastrupitve pri otrocih, mag. Zlatko Roškar, dr. med.
Vloga reševalne službe pri množični kemični nesreči, Andrej Fink, dipl. zn.
Diskusija
Antidoti - kdaj, kaj in kako?, okrogla miza
prim.dr. Martin Možina, dr. med., predstojnik Centra za zastrupitve;
asist. mag.Štefek Grmeč, dr. med., vodja PHE Maribor;
prim. Andrej Žmavc, dr. med., vodja PHE Celje;
Andrej Fink, dipl. zn., vodja Reševalne postaje KC v Ljubljani;
dr. Zlatko Dežman, univ. dipl. prav., Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.
Zaključek srečanja in podelitev potrdil o udeležbi

SPLOŠNE INFORMACIJE
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje in se upošteva pri napredovanju. Kotizacija
znaša 14.000,00 SIT. V ceno je vračunan DDV in všteto kosilo. Nujna je pisna prijava na seminar, ki jo pošljite
na naslov: Klinični center Ljubljana, Reševalna postaja, Anton Posavec, Zaloška c. 25, 1525 Ljubljana.
Informacije po telefonu 041/ 538 904. Kotizacijo nakažite na žiro račun ZDMSZT: 50101-678-48641, sklic na
številko 0012021, s pripisom »za Sekcijo zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester - reševalcev«. Omenjeni
znesek lahko poravnate tudi pred pričetkom seminarja oz. po seminarju po prejetju računa (podjetja in zavo¬
di). Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji - virman (če ste znesek nakazali
na žiro račun). Če se niste že prej prijavili, potrebujete tudi pisno prijavo z ustreznimi podatki (davčna številka
zavoda, žig in podpis uradne osebe)!

Vljudno vabljeni!

Predsednik sekcije Anton Posavec in organizacijski odbor.
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE - ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV ZA ZDRAVSTVENO NEGO STOM

VABIMO VAS NA STROKOVNI SEMINAR GOLENJA RAZJEDA OD »A« DO »Ž«,
ki bo 18. in 19. marca 2002 v hotelu Radin v Radencih

Ponedeljek, 18. marca 2001
PREKMURJE SE PREDSTAVI
09.00 Registracija udeležencev; kava, sok in pecivo
10.00 Kulturni program

Pozdravi predsednice Sekcije in pozdravi gostov
10.45 Predstavitev bolnišnice Murska Sobota, Danijela Moreč, dipl. m. s.,

pomočnica direktorja za zdravstveno nego
11.00 Uvedba in organizacija delovanja ambulante za stomo na kirurškem oddelku

SB Murska Sobota, mag. Suzana Koltaj, dr. med., specialist kirurg
11.30 Črevesne stome pri boleznih prebavnega trakta, Arpat Norčič, dr. med., specialist kirurg
12.00 Enterostomalna terapija v SB Murska Sobota, Helena Grabar, viš. med. ses, et
12.30 Patronažna zdravstvena nega pri varovancih s stomo, Renata Kozlar, dipl. m. s.
13.00 Kosilo v lastni režiji
GOLENJA RAZJEDA
14.30 Vzroki za nastanek žilnih sprememb na spodnjih udih, prim. dr. Fakin
15.00 Pristopi k zdravljenju arterijske in venske golenje razjede, prim. dr. Boris Kralj
15.30 Oskrba kronične rane s stališča splošnega zdravnika, Mateja Bulc, dr. med., spec. spl. med.
16.00 Razprava
16.15 Kava, sok, sadje
16.30 Zdravstvena nega golenje razjede, Justina Somrak, viš. med. ses.
17.00 Patronažna zdravstvena nega varovanca z golenjo razjedo, Marija Smolič, viš. med. ses., et
17.30 Sodobne obloge pri oskrbi golenjih razjed, Vanja Vilar, viš. med. ses., et
18.00 Razprava
20.30 Svečana večerja v hotelu Radin

Torek, 19. marca 2001
09.00 Predstavitev sponzorjev
10.00 Kompresijska terapija in pravilno nameščanje povojev, Justina Somrak, viš. med. ses.
10.30 Negovalne diagnoze v enterostomalni terapiji, Jana Šmitek, prof. zdr. vzg.
11.00 Razprava
11.15 Kava, sok, prigrizek
11.45 Strokovne smernice pri oskrbi stomistov v bolnišnici. Dragica Tomc Šalamun
12.00 Strokovne smernice pri oskrbi stomistov na domu, Renata Batas, viš. med. ses., et
12.15 Negovalna dokumentacija bolnika s stomo, Jožica Hudoklin, viš. med. ses., et
12.45 Predstavitev delovanja stomistov prostovoljcev v slovenskem prostoru,

Franc Kavčič, predsednik zveze ILCO
13.00 Razprava

Moderator strokovnega srečanja: Zdenka Seničar, dipl. m. s.

Informacije udeležencem: Rezervacije prenočišča: Hotel Radin, zdravilišče Radenci, 9502 Radenci
Tel. 02/ 520 27 20; 02/ 520 10 00, Internetni naslov: www.radenska.si - rezervacije. zdravilisce@radenska.si.
Zaželena je čimprejšnja rezervacija sob !!!
Udeležba na seminarju šteje za strokovno izpopolnjevanje in se upošteva pri napredovanju. Obvezna pisna prijava za
seminar do 15. marca 2002 s prijavnico, ki je objavljena v Utripu,na naslov:
Zdravstveni dom Ljubljana - Šiška, Patronažna služba, Renata Batas, Derčeva 5, 1107 Ljubljana
Tel. 01/ 581 52 70 ali 581 52 79, od 7. do 9. ure zjutraj, ali na GSM: 041/ 275 200.
Kotizacija za člane znaša 28.000,00 sit (z DDV), za nečlane 54.000,00 sit (z DDV).
Kotizacijo nakažite na ZDMSZTS na žiro račun: 50101-678-48-641, sklicna številka 00 120 17 s pripisom:
Za Sekcijo medicinskih sester za zdravstveno nego stom.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji (virman).
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE - ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V SOCIALNIH ZAVODIH

Vljudno Vas vabimo na dvodnevno strokovno srečanje, ki bo v torek 26. in sredo 27. marca 2002
v prostorih Kulturnega centra Janez Trdina v Novem mestu.

Tema srečanja : KAKOVOST SMO Ml...

PROGRAM
TOREK, 26.3.2002
09.00- 10.00 Registracija udeležencev
10.00 - 11.00 Kulturni program in pozdravi
11.00 - 11.40 CELOVITO OBVLADOVANJE KAKOVOSTI NI VEČ VPRAŠANJE, AMPAK POGOJ

Slavica Krošelj Naumov, prof. zdr. vzg.. Splošna bolnišnica Novo mesto
11.45 - 12.45 TIMSKO DELO, dr. Janez Majer - Dedalus Ljubljana
12.45 -14.15 Skupno kosilo
14.15 - 15.45 KAKOVOST ODNOSOV - RAZREŠEVANJE KONFLIKTOV

15.45 - 16.15
16.15 - 17.15
17.15- 18.15
18.15- 18.30
19.30

Doroteja Lešnik, dipi. politologinja, SOS telefon
Odmor s kavo
Delavnice po skupinah
Poročanje o delu delavnic
Predstavitev pokrovitelja srečanja, Krke, tovarne zdravil Novo mesto
Skupna večerja

SREDA, 27.3.2002
9.00 - 9.45 STANDARDI IN KRITERIJI, mag. Marija Zaletel, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani
9.45 10.30 KAKOVOST OBRAVNAVE AKUTNO ZMEDENEGA BOLNIKA

10.30- 11.00
11.00 - 11.45

11.45- 13.45
13.45 - 14.00
14.00

Marta Gašparovič prof. zdr. vzg., Dom starejših občanov Grosuplje
Odmor s kavo
VPLIV ODNOSOV S SVOJCI NA KAKOVOST ŽIVLJENJA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV
Nada Peterle dipl. m. s.. Dom starejših občanov Novo mesto
POSLOVNA KOMUNIKACIJA, Desanka Eržen, s. p., Poslovni protokol
Zaključek seminarja
Organiziran ogled Doma starejših občanov Novo mesto ali Doma starejših občanov Trebnje

INFORMACIJE UDELEŽENCEM:
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno usposabljanje in se upošteva pri napredovanju.
Rezervacija in prenočišča: Sprejema recepcija hotela Krka, Novi Trg 1, 8000 Novo mesto pisno ali po faksu:
07/3313000, (s pripisom za seminar sekcije socialnih zavodov); za informacije pokličite na telefon
07/3942100. Ob plačilu prenočišča vam bodo odšetli 20-odstotni seminarski popust.
Parkirni prostori so vam na voljo pred in za hotelom Krka ali v parkirni hiši v neposrednji bližini.
Kotizacija: Za člane znaša 28.000,00 SIT (z DDV). Za nečlane znaša 56.000,00 SIT (z DDV).
Poravnate jo lahko na žiro račun ZDMSZTS 50101-678-48641, sklic na št.: 0012030,
s pripisom Sekcija v socialnih Zavodih, ali pred pričetkom seminarja z gotovino.
Prijave zbira: do 20.3.2002 Stanka Majerle, tel.: 07/3719923, Dom starejših občanov Novo mesto
Šmihel 1, 8000 Novo mesto
Registracija: Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, potrdilo o plačani kotizaciji oziroma potrjeno
prijavnico s podpisom odgovorne osebe.
STROKOVNI ORGANIZACIJSKI ODBOR: Stanka Majerle, Valerija Lekič Poljšak, Mojca Štefanič in Aleš Kirn

UTRIP

Prisrčno vabljeni!
Sabina Renčel I. r.
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE - ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSVENIH TEHNIKOV ZA PODROČJE NEFROLOGIJE, DIALIZE
IN TRANSPLANTACIJ

ORGANIZIRA DVODNEVNO STROKOVNO SREČANJE 05. in 06. aprila 2002 v zdravilišču DOBRNA -
dvorana Zdraviliški dom

Strokovne teme ZDRAVLJENJE Z DIALIZO IN TRANSPLANTACIJAMI

Petek 05 .04. 2002
8.30 do 9.30 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9.30- 10
10- 10.20

10.20- 10.40

10.40- 11.10
11.10- 11.40
11.40- 12.10
12.10- 12.40
12.40- 13.00
13-15
15- 15.30
15.30- 16

16- 16.20

16.20- 16.40
16.40- 17
17-17.30
17.30- 17.50
OB 20. URI

Teme: Zdravljenje in zdravstvena nega transplantiranih bolnikov
Osnove fiziologije obtočil in zvišan krvni tlak, B. Leskovar, dr. med.
Dokumentiranje zdravstvene nege pri ledvičnih bolnikih na hospitalnem oddelku
K. Klančar, viš. med. ses., M. Modrej, ZT
Zdravstvena nega bolnika pred biopsijo ledvice in po njej
M. Jager, dipl. med. ses., D. Mrhar, viš. med. ses.
Sodobna imunosupresivna terapija po transplantaciji ledvic, prof. dr. A. Kandus, dr. med.
Odmor
Bolezni kosti po presaditvi ledvice, as. mag. D. Kovač, dr. med.
Virusne okužbe po transplantaciji ledvice, as. J. Kovač, dr. med.
Edukacija bolnikov po transplantaciji ledvice, M. Čalič, viš. med. ses., M. Uštar, dipl. m. s.
Odmor za kosilo
Rekurenca glomerulonefritisa IGA po transplantaciji ledvice, prim. Mira Koselj, dr. med.
Zdravljenje sladkorne bolezni pri bolniku s transplantirano ledvico,
prim. Miha Koselj, dr. med.
Zdravstvena nega bolnika v CIT po transplantaciji jeter,
A. Škerjanec, viš. med. ses., T. Lovše, ZT
Način življenja bolnikov po transplantaciji jeter, M. Kolman, viš. med. ses., univ. dipl. org.
Vloga psihologa pri transplantiranih bolnikih, B. Logar, dipl. psiholog
Vodenje bolnika po transplantaciji pljuč, A. Aleš, dr. med., asist. mag. M. Turel, dr. med
Zdravstvena nega bolnika pred transplantacijo pljuč in po njej, M. Špelič, viš. med. ses.
SLAVNOSTNA VEČERJA (PRIJAVA OB REGISTRACIJI)

Sobota 06. 04. 2002
9.00-10.00 OBČNI ZBOR SEKCIJE
10- 10.30 Hipokalemija, prof. dr. R. Ponikvar
10.30- 11 Hiperkalemija, prof. dr. A. Kandus, dr. med.
11- 11.30 Odmor
11.30- 11.50 Zdravstvena nega bolnika z okužbo MRSA, Ž. Nikačevič, dipl. m. s.
11.50- 12.10 Vodenje dokumentacije dializnega bolnika, C. Likar, viš. med. ses., B. Pogačar, SMS
12.10- 12.30 Profiliranje med dializo, H. Dedič, viš. med. teh., I. Markučič ZT, S. Škafar L. Gaber, viš. med. ses.
12.30- 12.50 Izkušnje in rezultati zdravljenja z dializo pri SN žilnem pristopu

S. Semolič, viš. med. ses., Z. Pogorevc, dipl. m. s., M. Pecik Gostinčar, viš. med. ses.
12.50- 13.10 Vstavitev katetra za peritonealno dializo in zgodnje komplikacije,

B. S. Ponikvar ZT, V. Muravec, ZT
13.10- 13.30 Rezultati zdravstvene nege ob obiskih na domu bolnikov, zdravljenih s peritonealno

dializo, Z. Grun, sred. m. s.
13.30- 13.50 Vpliv spremenjenega telesnega videza na spolno aktivnost pri bolnikih, zdravljenih s

peritonealno dializo. Dragica Mlinšek, viš. med. ses.
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Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Kotizacija z DDV za člane znaša 28.000, za nečlane 56.000 SIT, možna pa je enodnevna udeležba - kotizacija
14.000 SIT. Navedeni znesek lahko nakažete na žiro račun ZDMSZTS: 50101-678-48641 z obvezno sklicno
številko 00 12020 ali pa ga poravnate pred začetkom srečanja. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in
potrdilo o plačani kotizaciji. Prijavite se s splošno prijavnico iz Utripa. Za udeležence seminarja so preliminarno
rezervirana prenočišča, ki jih je potrebno prijaviti najpozneje do 20.3.2002 na tel. 03-78-08-000.

Prisrčno vabljeni
Predsednica sekcije Mirjana Čalič l.r.

ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE - ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOVI
NA INTERNISTIČNO-INFEKTOLOŠKEM PODROČJU

10. STROKOVNO SREČANJE - SEMINAR

»GASTROENTEROLOGIJA IN ZDRAVSTVENA NEGA«
5. april 2002, KLINIČNI CENTER, predavalnica I

PROGRAM
08.30. - 09.30.
09.30. - 09.45
09.45, - 10.15
10.15. - 10.45
10.45, - 11.15

11.15. - 11.45

11.45, - 12.15

12.15, - 14.00
14.00. - 14.45
14.45, - 15.15

15.15,- 15.45

15.45,- 16.15
16.15.- 17.00

18.00

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
POZDRAVNI GOVOR
JETRNA CIROZA IN NJENI ZAPLETI, Mag. Matjaž Hafner, dr. med.
ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA Z JETRNO CIROZO, Jelka Kotar, dipl m. s.
NAČIN ŽIVLJENJA BOLNIKA PO TRANSPLANTACIJI JETER
Mojca Kolman, viš. med. ses., univ. dipl. org.
ENDOSKOPSKE MOŽNOSTI TERAPIJE PRI KRVAVITVI IZ PREBAVNE CEVI
prim. as. dr. Borut Kocijančič, dr. med.
VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI URGENTNI ENDOSKOPIJI
Tatjana Gjergek, viš. med .ses.
Odmor za kosilo
AKUTNA STANJA V GASTROENTEROLOGIJI, Matjaž Koželj, dr. med.
KDAJ JE CELIAKIJA CELIAKIJA - PASTI IN DILEME
Rado Janša, dr. med.
ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA S CELIAKIJO IN POMANJKANJE LAKTOZE
Jožica Mesarič Durič, viš. med. ses.
ZAPRTJE, Matjaž Koželj, dr. med.
OBRAVNAVA BOLNIKA Z ZAPRTJEM IN INKONTINENCO BLATA
Carmen Bobnar Sekulič, viš. med. ses.
SESTANEK ČLANIC IZVRŠNEGA ODBORA SEKCIJE

Splošne informacije: Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Rok prijave: 29. marec 2002. Prijavnico iz Utripa prosim pošljite na naslov KC, tajništvo SPS Interna klinika,
ga. Justina Japelj, Zaloška 7, 1000 Ljubljana ali po faksu: 01 522 3118.
Informacije: Justina Japelj, 01 522 31 52 ali Erna Kos-Grabnar 01 522 28-92 041 386 461
Kotizacija: za člane 14.000,00 sit, nakažite jo na ŽR: ZDMSZT 50101-678-48641,
sklic na št. 00-122-29, s pripisom za internistično sekcijo.
Programsko-organizacijski odbor: Karmen Laznik, Jožica Kladnik, Jožica Mesarič, Jelka Kotar, Erna Kos-Grabnar

Prisrčno vabljeni,
Predsednica sekcije: Erna Kos-Grabnar
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE - ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
SEKCIJA PATRONAŽNIH MEDICINSKIH SESTER

vabi na STROKOVNO SREČANJE

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA NOSEČNICE, NOVOROJENCA IN
OTROČNICE S POUDARKOM NA ENOTNIH STROKOVNIH SMERNICAH,

ki bo v torek, 09.04.2002 v POSTOJNI, v hotelu JAMA - rdeča dvorana

PROGRAM
8.30 - 9.30
9.30 - 10.00
10.00 - 10.20

10.20 - 10.40

10.40 - 11.00

11.00 - 11.10
11.10 - 11.40
11.40 - 12.40
12.40 - 13.00

13.00- 13.20

13.20- 13.40

13.40 - 14.00

14.00- 14.20

14.20 - 14.40

14.40- 15.00

Registracija udeležencev
Uvodni pozdrav predsednice sekcije, pozdravi gostov, kulturni program
Predstavitev Patronažnega varstva Zdravstvenega doma Postojna
Irena Lamper Vukelič, viš. med. ses.
Predstavitev porodnišnice v Postojni
Alenka Mčakar Fresko, dr. med. spec. anes.
Odpust novorojenca iz porodnišnice - povezovanje s patronažno službo
Silvana Žnidaršič, dr. med., spec. ped.
Razprava
Predstavitev razstavljavcev
Kosilo
Patronažna zdravstvena nega nosečnice
Magda Brložnik, viš. med. ses., spec.patr. zdrav, nege
Patronažna zdravstvena nega novorojenca - prvi obisk
Tatjana Geč, viš. med. ses., dipl. org. dela
Patronažna zdravstvena nega novorojenca - ponovni obisk
Dragica Čoderl, viš. med. ses., spec. patr. zdrav, nege
Patronažna zdravstvena nega otročnice - prvi obisk
Brigita Krašovec, viš. med. ses.
Patronažna zdravstvena nega otročnice - ponovni obisk
Katja Loboda, viš. med. ses.
Patronažna zdravstvena nega novorojenca s fenilketonurijo
Tomiča Kordiš, dipl. m. s.
Razprava
Zaključek srečanja
Po želji ogled Postojnske jame

NEKAJ SPLOŠNIH INFORMACIJ
Udeležba na srečanju se šteje za strokovno izobraževanje. Kotizacija z DDV je za člane
14.000,00 SIT, za nečlane 28.000,00 SIT. Vanjo je všteto kosilo in pisno gradivo. Obvezna je pisna prijava
na seminar, zato vas vljudno prosimo, da se na seminar prijavite s prijavnico, ki je objavljena v informativnih
biltenih Utrip. Pošljite jo najkasneje do 05.04.2002 na naslov: Magda Brložnik, Zdravstveni dom Celje,
Patronažno varstvo, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, informacije pa na tel. 03 54 34 301, faks: 03 54 41 356.
GSM 041 430 899. Kotizacijo lahko plačate pred začetkom srečanja ali pa na žiro račun 50101-678-48641,
sklic na številko 00-122-08, z obveznim pripisom »Za Sekcijo patronažnih medicinskih sester«. Ob registraciji
potrebujete člansko izkaznico, potrdilo o vplačani kotizaciji (virman) in, če se ne boste predhodno pisno prijavili,
tudi izpolnjeno prijavnico za seminar z vsemi potrebnimi podatki (davčna številka zavoda).

Predsednica organizacijskega odbora
Irena Lamper Vukelič

Predsednica strokovne sekcije
Magda Brložnik



iz sekcij

ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE - ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
OFTALMOLOŠKA SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

Vabilo na strokovni seminar Oftalmološke sekcije, ki bo 19.04.2002
v dvorani Krke na Dunajski 65 v Ljubljani.

DVE DESETLETJI OFTALMOLOŠKE SEKCIJE

PROGRAM
12.00- 13.00 Registracija udeležencev
13.00- 13.20 Uvodne besede in pozdravni govor

13.20 Očesna zdravstvena nega skozi 20 let delovanja Oftalmološke sekcije
Tatjana Nendl, dipl. m. s., spec. oftalm. zdr. nege, Očesna klinika Ljubljana
Milena Jarc, viš. med. ses., Splošna bolnišnica Maribor
Anica Preskar, viš. med. ses., Splošna bolnišnica Novo Mesto
Majda Biro, viš. med. ses., Splošna bolnišnica Murska Sobota
Stojka Skrokov, viš. med. ses.,
Vesna Jalovec, viš. med. ses., Splošna bolnišnica Izola
Ruža Mavrič, viš. med. ses., Spološna bolnišnica Celje
Tatjana Gregorič,dipl. m. s., Bolnišnica Franca Derganca, Šempeter pri Novi Gorici

16.00 - 16.30
16.30 - 17.05

17.05 -17.45

17.45-18.30

18.30

Odmor
Internet in informiranje
mag. Vesna Prijatelj, univ. dipl. org., viš. med. ses.
Komunikacija ključ uspešnega delovanja negovalnega tima
Slavica Naumov, prof. zdr. vzg.
Zbirna mapa pri oblikovanju strokovnega razvoja medicinskih sester
mag. Klaudia Urbančič, viš. pred., univ. prof. zdr. vzg.
Razprava

19.00 Kulturni program

19.30 Skupna večerja

Splošne informacije:
Udeležba na strokovnem seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Kotizacija za člane znaša 14.000,00
sit, za nečlane 28.000,00 sit. Poravnate jo lahko na žiro račun: ZDMSTS - številka: 50101-678-48641, sklic na
številko 0012213 s pripisom za Oftalmološko sekcijo.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji.
Prijavnico iz Utripa, opremljeno s štampiljko in davčno številko, pošljite na naslov: Milena Suhadolnik, Očesna
klinika, Zaloška 29 a, 1000 Ljubljana
Informacije: Durda Sima, 01 522-1802
Rezervacije sob: M-hotel, Derčeva ul. 4-, Ljubljana, telefon: 01 513-7000, faks: 01 519-3048.
Cena enoposteljne sobe znaša 10 800 sit z zajtrkom.

Prijave za strokovni seminar sprejema Milena Suhadolnik na telefon 01 522-1761.
Obveščamo Vas, da bomo predvideno strokovno ekskurzijo izpeljali jeseni.

Izvršilni odbor Oftalmološke sekcije

UTRIP

Prisrčno vabljeni!
Predsednica: Durda Sima
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE - ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
PULMOLOŠKA SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

Vljudno vas vabimo na dvodnevni strokovni seminar na temo

ASTMA IN ALERGIJE,

ki bo potekal 19. in 20. aprila 2002 v Toplicah Dobrna

PROGRAM
PETEK, 19. april 2002
8.30- 10.00 Registracija udeležencev
10.00-10.05 Otvoritev seminarja
10.05-10.30 Zmanjšanje dejavnikov tveganja v notranjem okolju, doc. dr. Mitja Košnik, dr. med.
10.30- 10.50 Vloga medicinske sestre pri zmanjševanju dejavnikov tveganja

10.50- 11.15
11.15-11.30
11.30- 12.00

12 .00- 12.20

12.20-12.40
1300 KOSILO
14.30- 14.50
14.50- 15.10
15.10-15.30
15.30- 16.00

20.30

Barbara Benedik, dipl. m. s.
Obravnava bolnika s kontaktnim dermatitisom, doc. dr. Tomaž Lunder, dr. med.
ODMOR
Poskus identifikacije dejavnikov tveganja v vrtčevskem in šolskem okolju,
Ana Hojnik, dr. med.
Zdravstvena vzgoja bolnika s sezonskimi dejavniki tveganja
Branka Langerholc, viš. med. ses.
Alergija na lateks, Barbara Bukovnik, viš. med. ses.

Nutritivna alergija, Nisera Bajrovič, dr. med.
Posebnosti pri izbiri priprave hrane, Ana Kozina, dipl. živil, tehnolog
Zdravstvena nega bolnika s celiakijo, Gordana Lokajner, viš. med. ses.
Sponzorji se predstavijo
Po zaključku predavanj bogat animacijski program Toplic Dobrna
Slavnostna večerja

SOBOTA, 20. april 2002
8.30-8.50 Šola o astmi v Bolnišnici Topolšica, Majda Drnovšerk Karaljac, dr. med.
8.50-9.10 Rezultati zdravstvene vzgoje pri astmatikih v Savinjsko-Šaleški regiji.

9.10-9.30
9.30-10.00
10 .00- 10.20
10 .20- 11.00
11 .20- 12.00

Marjana Kugonič, viš. med. ses.
Pouk bolnika z astmo v Bolnišnici Golnik - KOPA, Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.
ODMOR
Vodenje astme pri otroku, Majda Oštir, viš. med. ses.
Razširjenost uporabe zdravilstva pri bolnikih z astmo, Ljubica Ravnikar, dipl. m. s.
Zaključek seminarja
Sestanek članov Izvršilnega odbora Pulmološke sekcije

NEKAJ SPLOŠNIH INFORMACIJ
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Kotizacija za člane znaša 28 000 sit, za nečlane pa 56 000 sit. Navedeni znesek lahko vplačate na žiro
račun ZDMSZJS: 50101-678-48641, sklicujoč se na številko 00 120 09, s pripisom »za Puimotoško sekcijo«,,
ali pred pričetkom seminarja. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji.
Število udeležencev je neomejeno.
Prijavnico iz revije Utrip pošljite Mariji Špelič, Center za pljučne bolezni in alergijo, Klinični center Ljubljana,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana. Informacije po telefonu 01 300-6730, Špelič Marija.
Prenočišče rezervirajte na naslov: Toplice Dobrna d.d., Telefaks: 03 7808-111
Telefon: 03 7808-000 ali 7808-110, E-mail: info@.toplice-dobrna.si
Organizacijski odbor: Izvršilni odbor Pulmološke sekcije.

Lep pozdrav in vljudno vabljeni.
Predsednica sekcije MARIJA ŠPELIČ

40 UTRIP
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE - ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
ENDOKRINOLOŠKA SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

STROKOVNO SREČANJE
članov in članic Endokrinološke sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Terme Radenci, 19. in 20. april 2002

PETEK,
09.00 -

11.00 -

11.30 -

12 .00 -

12.30-

13.00 -

13.30-

14.30-
15.15 -

16.00-
16.30-

20.00

19. aprila 2002
11.00 Registracija udeležencev in ogled razstave

Moderator: Vera Horvat
11.30 Pozdrav udeležencev - beseda organizatorja
12.00 Ambulanta za sladkorne bolnike v preteklosti in naša vizija prihodnosti

Rudolf Mikolič, dr. med.
12. 30 Zdravstvenovzgojno delo v diabetološki ambulanti Splošne bolnišnice Murska

Sobota, Zdenka Tratnjek, viš. med. ses.
13.00 Predstavitev posvetovalnice za sladkorne bolnike v zdravstvenem domu Lendava

Valerija Hozjan, SMS
13.30 Zdravstvenovzgojno delo na diabetološkem oddelku Murske Sobote

Metka Lipič-Baligač, dipl. m. s.
14.30 ODMOR, kava, sok (Roche Diagnostics)

Moderator: Zdenka Tratnjek
15.15 Debelost - epidemija 21. stoletja, asist. mag. Nataša Bedernjak-Bajuk, dr. med.
16.00 Prehrana sladkornega bolnika - morebitni zapleti

Jolanda Prelec-Lainščak, univ. dipl. inž. živil, tehnologije
16.30 Sladkorni bolnik v zdravilišču, Sonja Vidovič-Rauter, dr. med.
17.00 Vloga in pomen fizioterapije pri sladkornem bolniku, Metka Vlaj, viš. fizioterapevtka

Strokovni ogled zdravilišča Radenci
SVEČANA VEČERJA IN ZABAVNI VEČER S PLESOM (NovoNordisk)

08.30
09.00

09.45
10.15

09.00
09.45

10.15
10.45

SOBOTA, 20. aprila 2002
Moderator: Melita Hočevar
Zdravljenje z zdravili in novosti, prim. Franc Mrevlje, dr. med.
Kdaj je potreben insulin pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2
dr. Andrej Janež, dr. med.
Posebnosti vbrizgavanja insulina pri otrocih, Tadeja Logar, dipl. m. s.
ODMOR, kava, sok (Z & Z)
Moderator: Mira Slak
Pripoved bolnika s sladkorno boleznijo.
Moderator: Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses.
Supervizija v zdravstveni negi splošne bolnišnice Murska Sobota,
Tanja Kukovec, dipl. m. s.
Kdaj in zakaj samokontrola pri posamezni insulinski shemi,
Marjeta Tomažič, dr. med.
Ali si lahko naredimo življenje lepše - pozitivna naravnanost
prim. Dušan Žagar, dr. med., spec. nevropsih., psihoterap.

13.15 Konec strokovnega srečanja
13.30 Odhod na ogled Radgonske kleti

10.45- 11.05

11.05-11.40

11.40- 12.25

12.25 - 13.15

KOTIZACIJA
Kotizacija znaša za člane 28.000,00 SIT (z DDV), za nečlane 56.000,00 SIT (z DDV).
Poravnate jo na na žiro račun št. 50101-678-48641, sklic na številko 00 120 18 s pripisom: za Endokrinološko
sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ali na dan srečanja 19. in 20. aprila 2002 z gotovino ali s
čekom.



iz sekcij

Prijavnico s točnimi podatki lahko pošljete po pošti ali faksu na naslov: Klinični oddelek za endokrinologijo,
diabetes in presnovne bolezni, Diabetološke ambulante, Njegoševa 4, 1000 Ljubljana
Mateja Tomažin Šporar, Tel./faks: (01) 434 31 68
Za registracijo potrebujete člansko izkaznico, potrdilo (kopijo ali original virmana) o plačani kotizaciji (zadrži jo
sekcija - organizator na dan srečanja ob registraciji) ali fotokopijo potrjene delodajalčeve prijavnice, ki bo
poravnal kotizacijo. Registracija udeležencev bo pred sejno sobo Izvir.

Hotelska namestitev:
Vsak udeleženec si sam rezervira in krije stroške namestitve v hotelu. Prenočišča smo rezervirali v Zdravilišču
Radenci do najkasneje 5.4. 2002, in sicer pod kodo ENDO 1904. Rezervacijo potrdite sami na tel.:
(02) 520 27 20 in (02) 520 27 22, po
faksu: (02) 520 27 23 ali e-pošti miha.veberic@radenska.si.

Organizacijski in programski odbor: Zdenka Tratnjek, viš. med. ses., Vera Horvat, SMS
Mira Slak, SMS, Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses., Melita Hočevar, viš. med. ses., univ. dipl. teolog

Predsednica sekcije

Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses.

ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE - ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI vabi na strokovno srečanje,

REHABILITACIJA PO POŠKODBI LOKOMOTORNEGA APARATA,
ki bo 26. aprila 2002 v TERMAH ZREČE, Sejna soba - Hotel Dobrava

SPLOŠNE INFORMACIJE: Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Kotizacija z DDV
za člane znaša 14 000, za nečlane 28 000 SIT. Navedeni znesek lahko nakažete na žiro račun
ZDMSZTS: 50101-678-48641 z obvezno sklicno številko 00 12015 ali pa poravnate pred začetkom srečanja.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji.
Prijavite se s splošno prijavnico iz Utripa.

Prijavnico pošljite na naslov: Jelka Voda, Terme Ruj d.o.o., Pot v Toplice 9, 2251 Ruj - telefon 02/782-7821,
int. 1104 - na tej številki dobite vse ostale informacije.

VLJUDNO VABUENI!

Predsednica sekcije Jelka Voda

UTRIP
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE - ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
STROKOVNA SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER V MANAGEMENTU

VABI NA 4. STROKOVNO SREČANJE

»UPOŠTEVAJMO NOVOSTI«,

ki bo 10. in 11. aprila 2002 V PORTOROŽU v kongresnem centru Bernardin

PROGRAM:

SREDA:
8.30 -9.45

10.00
10.10 - 12.00

12.00- 13.00

13.00- 15.00

15.00- 15.30

15.30 - 17.00

18 . 00

registracija

otvoritev srečanja - Peter Požun

VODJA, VODENJE IN OBLIKOVANJE TIMOV
Željko Curie

ODMOR

POMEN MOTIVACIJE IN KONFLIKTA V SODOBNEM VODENJU
Željko Čurič

ODMOR

DELO PO SKUPINAH - teme dopoldanskih predavanj

VEČERNI PROGRAM

ČETRTEK:
9.00 - 10.30

10.30- 11.00

11.00- 12. 30

12. 45 - 13.45

13.45 - 14.00

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH s posebnim poudarkom na tistih spremembah,
ki so pomembne za zdravstveno nego - Jurij Srhoij

ODMOR

ZAKON O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
Igor Klinar

ZDRAVSTVENI SVET RS IN ZDRAVSTVENA NEGA
prof. dr. Rajko Kenda

ZAKLJUČEK

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Kotizacija za člane znaša 28.000 SIT, za nečlane 56.000 SIT in jo lahko nakažete na
ŽR ZDMSZTS: 50101 678 48641, sklic na številko 0012032 s pripisom
Za sekcijo medicinskih sester v managementu.
Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v vsaki številki UTRIP-a, pošljite na sedež Zbornice - Zveze -
Vidovdanska 9, Ljubljana, najkasneje do 8. aprila 2001.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji.

Hotelske rezervacije
Hoteli Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož
tel 05 6955104 ali 6955106 - rezervacije
faks 05 6746410
E-mail: hoteli.bernardin@siol.net

Predsednik strokovne sekcije
Peter Požun
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE - ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
PSIHIATRIČNA SEKCIJA

Vabi na Enodnevni strokovni seminar,
ki bo 4. aprila 2002 v Psihiatrični bolnišnici Begunje na Gorenjskem

Tema ZDRAVSTVENA NEGA V PROCESU PSIHOTERAPI1E

Seminar je namenjen vsem medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom ter drugim, ki želijo izvedeti več o
vlogi zdravstvene nege v psihoterapiji, o povezanosti, ovirah, izkušnjah in dilemah, ki se pri delu pojavljajo.

PROGRAM:
8: 30 - 9: 30 Registracija udeležencev

Pozdravne besede ob otvoritvi seminarja

Medicinska sestra v pogovorih z duševnimi bolniki - kako jih razumeti
prim. Frančišek Peternel, dr. med. spec. psih.

Psihoterapevtska znanja v procesu zdravstvene nege
Slavica Ravnik, viš. med. ses., dipl. soc. ped .

Odmor za kavo
Delo s svojci Marjeta Blinc - Pesek, dr. med.

Družinska psihoterapija Brane Kogovšek, vmt, prof. def.

Pomen zdravstvene nege pri zdravljenju anksioznih motenj na Oddelku za
vedenjsko kognitivno terapijo, Rozika Špilak,viš. med. ses., spec. psih. zdr. nege

Realitetna terapija in zdravljenje bolnikov, odvisnih od alkohola
Nada Legat, viš. med. ses., spec. psih. zdr. nege

Prepletanje zdravstvene nege in psihoterapije za večjo kakovost dela
Marija Mrak, viš. med. ses., spec. psih. zdr. nege

Odmor

Delo v skupinah
Poročanje skupin
Zaključek seminarja

Po zaključku seminarja bo možen ogled bolnišnice

Splošne informacije: Strokovno izpopolnjevanje se upošteva pri napredovanju.
Kotizacija: 14.000 za člane in 28.000 za nečlane. Kotizacijo nakažete na žiro račun
ZDMSZTS št: 50101-678-48641, z obvezno sklicno številko: 0012207, lahko jo poravnate tudi pred srečanjem.
S seboj prinesite potrdilo o plačani kotizaciji in člansko izkaznico.
Prosimo, da prijavnico iz Utripa obvezno pošljete na naslov: Vesna Čuk, Psihiatrična bolnišnica Idrija,
Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, faks: 05 377 3651, najkasneje do 25. marca 2002.
Informacije: Vesna Čuk, tel.: 05 37 34 435,031 362 968, e-mail: vesna.cukžpb-idrija.si, in Marija Gorše
Muhič, Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 49, 1260 Ljubljana: tel.: 01 587 2155, 031277469,
e-mail: marija.gorse@psih-klinika.si.
Strokovno organizacijski odbor: Marija Gorše Muhič - vodja programa, Vesna Čuk, Rozika Špilak, Nada
Legat, Urška Poček, Marija Mrak, Zlata Zelič, Darko Bukor, Tonica Golobič, Ladi Skerbinek, Livio Kosina, Radojka
Kobentar, Barbara Možgan, Stanka Komazec.
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Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije Vesna Čuk

UTRIP
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Dragica Tomc - Šalamun

STROKOVNO SREČANJE ENTEROSTOMALNIH TERAPEVTK SLOVENIJE
Enterostomalne terapevtke Slovenije smo se konec
leta zbrale v Novem mestu, na našem drugem
strokovnem srečanju. Pričelo se je živahno, saj je
bil strokovni program obširen in zahteven.
Delovne skupine so predstavile oblikovane
strokovne smernice za zdravstveno nego bolnikov
s stomo v bolnišnici in patronažnem zdravstvenem
varstvu, saj je zagotovitev enake kvalitete obrav¬
nave stomistov nujna. Sprejeti spremenjeno
telesno podobo in drugačnost v življenju ni ma¬
jhen zalogaj, omogočiti jim želimo kvalitetno živl¬
jenje s stomo.
Zloženko z osnovnimi informacijami za stomiste
smo dopolnili in zajema: razdelitev ter nego
posameznih vrst stom, opis dvodelnih in enodel¬
nih pripomočkov za oskrbo stom ter seznam
posvetovalnic za stomiste v Sloveniji s telefonskimi
številkami in delovnimi časi.
Osnutek izkaznice za stomiste je bil potrjen in ta
identifikacijska, dvojezična izkaznica bo natisnje¬
na. Želimo, da bi jo imel pri sebi vsak stomist, saj
je v njej poleg domačega naslova in vrste stome tu¬
di ime bolnišnice, kjer je bil operiran, in telefonska
številka enterostomalne terapevtke, ki mu pomaga
in o njegovih težavah največ ve.
Predstavljene so bile tudi strokovne smernice za

zdravstveno nego bolnikov s kroničnimi ranami.
Poenotiti želimo - s pomočjo Društva za oskrbo
ran Slovenije - načela zdravstvene nege in oskrbe
kroničnih ran v Sloveniji. Vse udeleženke so do¬
bile kopije strokovnih smernic, da si vzamejo čas
in jih temeljito pregledajo.Do februarja čakamo na
pripombe in izboljšave, da na strokovnem semi¬
narju, spomladi v Radencih, strokovne smernice
sprejmemo in predstavimo.
Ustvarjamo kronologijo Sekcije medicinskih sester
za zdravstveno nego stom in se ob fotografijah
spominjamo lepih dogodkov. Naj jih zanamci
berejo in dopolnjujejo zgodovino.
Odločile smo se, da sprejmemo izziv svetovnega
združenja enterostomalnih terapevtov za organi¬
zacijo svetovnega kongresa v Sloveniji. Potrebno
bo veliko dela in priprav ter pomoč države, a do
leta 2008 se bomo že izkazali. Dobrodošli z razni¬
mi predlogi!
Veliko smo naredile in smo s seboj zadovoljne.
Vabim vse sekcije, da sprejmejo strokovne smer¬
nice s svojega strokovnega področja, da se dogov¬
orimo za enotno obliko pisanja smernic ter po¬
magamo medicinskim sestram pri njihovem delu
ter pacientom do kvalitetnega življenja. Skupaj bo¬
mo zmogli!

ELEKTRIČNI ASPIRATOR »VACUMED«
Na podlagi večletnih izkušenj z aspiratorji na plinski pogon je podjet¬
je Medicop d.o.o. iz Murske Sobote razvilo tudi aspirator na električni
pogon z nazivom »VACUMED«.

VACUMED je namenjen za vse primere aspiracije, uporaba pa zelo
enostavna. Na tastaturi je gumb za regulacijo vakuuma od 0 do -0,9
bara, dosežen vakuum pa se odčitava na manometru. Funkcionalnost
aparata se lahko prilagodi potrebam uporabnika, saj je možno izbirati
med številnimi kombinacijami sestavnih elementov.

Vakuumska črpalka ima lahko moči 34, 39 ali 76 l/min. Aparat se
lahko prenaša ročno, z dodanim vozičkom pa je tudi mobilen. Na
voziček je nameščena tudi tirnica za namestitev aspiracijskih posod ali
druge opreme. Na voljo so aspiracijske posode iz polisulfona za
večkratno uporabo kapacitete 2000 ml in 4000 ml ali pa tudi as¬
piracijske vrečke za enkratno uporabo s kapaciteto 1800 ml. Kolesa
vozička so opremljena tudi z zavornim vzvodom, tako da je
VACUMED med uporabo lahko stabilno nameščen. Aspiracijski poso¬
di sta običajno dve, povezani pa sta preko preklopnika, ki omogoča
nadaljevanje aspiracije, ko je ena posoda polna. Na voljo je tudi ti.
varnostna posoda, ki onemogoča pretok aspirirane tekočine do vaku¬
umske črpalke. Vklop in izklop vakuuma je poleg ročnega stikala lahko
vzporeden tudi z nožnim stikalom.

VACUMED ustreza zahtevam standarda ISO 10079-1:1999 in zahte¬
vam direktive o medicinski opremi MDD 93/42. Tudi design je zelo
dovršen in ergonomičen.



PRIJAVNICA ZA
Zavod (podjetje)

n
STROKOVNA SREČANJA

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___

Prijava udeleženk/cev: S podpisom prijavljena/ni
soglašam, da se moje ime,
priimek in delovna organizacija
posreduje sponzorjem.

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO Št. članske izkaznice ▼

Kotizacijo z DDV vvišini_tolarjev je poravnana:

□ 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 Podpis odgovorne osebe:
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Marija Vatovec

DESETEGA OKTOBRA 2001

Desetega oktobra 2001, ob dnevu duševnega
zdravja je našo Psihiatrično kliniko v Ljubljani
poleg ostalih povabljencev obiskal tudi
predsednik države, gospod Milan Kučan. Ob tej
priložnosti je gospod predsednik odkril
spominsko ploščo ustanovitelju slovenske psi¬
hiatrije dr. Karolu Bleiweisu-Trsteniškemu.
Zato smo medicinske sestre in zdravstveni
tehniki letos, in to drugič, podeljevali priznan¬
ja za izredne dosežke na področju zdravstvene
nege šele 18. oktobra. Vendar zato nič manj
praznično.
Da bi podelitev potekala bolj slovesno, smo
povabili k sodelovanju učence Glasbene šole
Moste in njihove mentorje, recitatorja Sabino
Sajtl in Janeza Korošca ter pevca Naceta
Junkarja. Program je povezoval gospod Črt
Kanoni in nas nekajkrat prijetno razvedril s svo¬
jimi spomini na leta, ki jih je kot fantič preživel
na »Studencu«.
Slavnostna govornica je bila ga. Ladi Skerbinek,
prof. ped. Med drugim je poudarila, da so poleg
strokovnih znanj, ki jih mora imeti medicinska
sestra, še kako pomembni njena osebnost,
sposobnost komuniciranja in njen odnos do
bolnika. Ravno ti dejavniki so za psihiatričnega
bolnika morda tisto, kar je v drugih klinikah
zapleten medicinsko-tehnični poseg ali draga
aparatura.
Naslednji govornik je bil predstojnik kliničnih

oddelkov za klinično psihiatrijo, doc. dr. Milan
Ličina. Izrekel je iskrene čestitke nagrajenkam
in ostalim medicinskim sestram in zdravstvenim
tehnikom, hkrati pa poudaril, da je vedno cenil

naše delo, ki ni nikoli dovolj nagra¬
jeno. Se posebno pa spoštuje naše
napore, saj se ob delu še nenehno
izobražujemo in tako sledimo vsem
novostim na področju naše stroke.
Spremljali smo tudi nagovor pred¬
stavnice bolnikov. Medicinskim
sestram in zdravstvenim tehnikom
se je zahvalila za njihov trud, delo,
prijaznost in vzpodbudne besede,
ki jih še kako potrebujejo na poti
do ozdravljenja.
Letos so najvišja priznanja na po¬
dročju zdravstvene nege, ki jih
podeljuje glavni kolegij za
zdravstveno nego v Psihiatrični

kliniki, prejele naslednje medicinske sestre:
ga. Radojka Kobentar, viš. med. ses., prof.de-
fek., katere ime je bilo vrsto let povezano s skr¬
bjo za starostnike, zadnjih nekaj let pa je kot ko¬
ordinatorica za izobraževanje nepogrešljiva na
področju vzgoje in izobraževanja pripravnikov
dijakov in študentov;
ga. Nada Ovsenik, viš. med. ses., spec. psih. zdr.
nege., ki se je med prvimi medicinskimi sestra¬
mi pri nas spoprijela s težavami mladih na odd¬
elku za mladostnike, ki je bil takrat šele v us¬
tanavljanju. Tam še vedno vztraja in svoje pri¬
dobljeno znanje in izkušnje posreduje mlajšim
sodelavcem; ga. Snežana Pantič, ZT, ki jo od¬
likuje njeno delo, odličen odnos in večni opti¬
mizem do tiste skupine naših bolnikov, to je
starostnikov, za katere vemo, da je njihova
odzivnost na zdravljenje zelo majhna.
Nagrajenke so ob podelitvi poleg priznanj pre¬
jele tudi prelepo jedkanico »LUČ«, delo
akademskega slikarja Rudija Špancla. Podelitev
umetnine gospoda Špancla pa bo postala tradi¬
cionalno darilo ob vsakoletni podelitvi priznanj.
Predavalnica v novi hiši je bila kar premajhna,
saj so se podelitve priznanj udeležile tudi
mnoge kolegice in kolegi iz drugih klinik in us¬
tanov, generalna sekretarka Sindikata ZN
Slovenije, ga. Flory Banovac, nekatere upoko¬
jene medicinske sestre in drugi. Zaradi njih je bil
ta dan še bolj slavnosten.
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Maja Auer, Mojca Bačun, Boris-Miha Kaučič, Miranda Lep, Urška Mali, Sebastina Roškar, Alenka Strgar

SAMOINICIATIVNO TIMSKO SODELOVANJE
PRIPRAVNIKOV ZDRAVSTVENE NEGE

(če vztrajaš, upaš in želiš, gotovo cilja ne zgrešiš)

V Splošni bolnišnici Maribor in v Zdrav¬
stvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor
se pomembnost timskega dela in sodelovanja
izraža že v času pripravništva.
Pripravniki v zdravstveni negi timsko sodeluje¬
mo v rednem delovnem procesu na kliničnih
oddelkih Splošne bolnišnice Maribor in v orga¬
nizacijskih enotah Zdravstvenega doma
Maribor ter tudi pri vzgojno-izobraževalnih ak¬
tivnostih, ki potekajo v obeh zdravstvenih za¬
vodih.
Rezultate timskega dela prikažemo večkrat
mesečno. Vsak prvi torek v mesecu se pred¬
stavimo z lastnim prispevkom v projektu Službe
zdravstvene nege Splošne bolnišnice Maribor,
imenovanim »Modri torek«.
Zdravstveno-vzgojne aktivnosti izvajamo ob
pomembnih mednarodnih dnevih, ki so
povezani z zdravjem. Te aktivnosti so namen¬
jene ozaveščanju zdravih in bolnih.
V Splošni bolnišnici Maribor smo si »podali
roke« pripravniki iz Zdravstvenega doma
Maribor in Splošne bolnišnice Maribor (medi¬
cinske sestre z višjo in visoko strokovno izo¬
brazbo).
Na pobudo glavne mentorice Splošne
bolnišnice Maribor ge.. Ljube Lednik šrho se od¬
ločili, da urico na teden v obliki timskih ses¬

tankov namenimo zdravstveno-vzgojnim in izo¬
braževalnim aktivnostim. Slednje nam popestri¬
jo delavnik, nas obogatijo, hkrati pa omogočajo
predstavitev nas samih ter rezultatov našega
dela. Zahvaljujemo se našim mentoricam, ki nas
podpirajo pri delu in nas s svojim strokovnim
znanjem uvajajo v delovni proces.
»Modri torek« - izobraževalni projekt Splošne
bolnišnice Maribor je nastal pod okriljem Službe
zdravstvene nege. Projekt je postal mesečna
stalnica, ki članom negovalnega tima omogoča
permanentno izpopolnjevanje. Predavanja so
vsebinsko aktualna in oblikovana tako, da vsak
posameznik, ki je motiviran za pridobitev nove¬
ga znanja, to znanje pridobi in ga lahko korist¬
no uporabi pri svojem delu na področju
zdravstvene nege. Pripravniki obeh institucij
smo za februarsko srečanje izbrali temo z
naslovom Samopodoba medicinskih sester.
V teoretski del predavanja smo vpeljali razultate
obširne raziskave Društva medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Ljubljana z naslovom
Medicinske sestre v Sloveniji. Iz omenjene
raziskave smo povzeli in predstavili rezultate,
povezane s samopodobo medicinskih sester.
V avli kirurške stolpnice Splošne bolnišnice
Maribor imamo oglasno desko, ki je namenjena
za predstavitev zdravstveno-vzgojnih materi-
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alov. Ob mednarodnih dnevih, ki so povezani z
zdravjem (boj proti AIDS-u, teden boja proti
raku,...), predstavimo svoje videnje v povezavi
s področjem dela v zdravstveni negi v besedilu
in slikovnem materialu.
Ob 11. februarju, Mednarodnem dnevu bol¬
nikov in invalidov, smo pripravili plakat.
Številne vzpodbudne besede na njem smo na¬
menili bolnikom in invalidom, mimoidoče pa
smo želeli opomniti, da so bolniki in invalidi del
družbe in jim moramo zagotoviti enakovredne
razmere.

To je manjši utrinek naših aktivnosti. Tudi v pri¬
hodnje želimo timsko sodelovati, saj bomo le s
skupnimi močmi dosegli zastavljene cilje in
prispevali svoj del k kontinuiranemu razvoju
zdravstvene nege kot poklica.
Pripravniki Splošne bolnišnice Maribor in
Zdravstvenega doma Maribor se lepo zahvalju¬
jemo ge. Ljubi Lednik in mag. Bojani Filej, ki nas
vzpodbujata, svetujeta in nakazujeta možne
poti za realizacijo naših idej.

Generalni zastopnik za
Omron Healthcare

DIAFIT d.o.o.
Sp. Slemen 6, 2352 Selnica
Tel.: 02/674 08 50, fax: 02/674 04 04
E-pošta: diafit@siol.net

Novi OMRON-ovi "IntelliSense
merilniki krvnega tlaka z novo,
klinično odobreno tehnologijo.

Prodajna mesta:
Trgovine z medicinskimi pripomočki DIAFIT;
Utica talcev 5, Maribor, Ljubljanska 1a, Maribor, Petkovškovo nabrežje 29, Ljubljana,
lekarne in druge specializirane trgovine z medicinskimi pripomočki.

49UTDIP



s humorjem je lažje in lepše

"FILM"

Fani, zakaj pa jokaš, saj to ni več film, ampak so reklame!"

PRIJATELJ I
“Obtoženi Martin Pivec, kako ste
mogli popolnoma pijan sesti za
volan?” sprašuje sodnik.
“Saj se nisem sam usedel, pomagali
so mi prijatelji, ” se odreže Martin.

ZAMENJAVA
Marinka spravlja v posteljo svoja
dvojčka, kiju nikakor ne more
umiriti, da se ne bi več smejala.
“Marko, kajje tako smešnega, da
ne moreš zaspati?”
“Joj, mama, ti ne veš, kako je
smešno. Jureta si skopala dvakrat,
mene pa sploh ne!”

DENAR
“Marica, veš, če imam denar, vsega zapravim”pojasnjuje
Ema svojfinančni položaj.
“Vidiš Ema, pri menipa je ravno obratno. Če vse zapravim,
nimam denarja. ”

TRPLJENJE
“Jože, pa zakaj vedno mižiš, ko piješ špricar?” “Kaj ne bi.
Dohtar mije strogo prepovedal še kdajpogledati v kozarec!”

ŠKOTSKA
Škot sedi v dnevni sobi in bere knjigo ter od časa do časa .
ugaša luč.
“ Zakajpa ugašaš luči ?” se oglasi njegova žena.
“ Zato, ker za obračanje strani ne potrebujem luči!”ji svoje
obnašanje pojasni mož.

REKLI SO - DA BI SPREMINJALI SVET IN LJUDI!

Včasih nam je tudi kaj podarjeno; ponavadi tisto, kar najmanj potrebujemo.
Vito Tofaj

Čas ni zanesljiv zaveznik; nikdar ni mogoče vedeti, za koga v resnici dela.
Alberto Moravia

O ljubezni
Ljubezen je kup vijolic - ne moreš je skriti, ker te izda njen vonj.

Ljubezen ni roman, ki so nam ga dali, ampak roman, ki smo ga sami izbrali.
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nasveti

ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE
-K t

“Vživljenju so ti sorodniki dani, prijatelje si izbiraš sam.”

PRIJATELJSTVO
Kaj sploh je prijateljstvo? Veliko odgovorov, ki vsebujejo naslednje besede: to je odnos, kije

sestavljen iz spoštovanja, zaupanja, razumevanja, vdanosti, medsebojnepodpore, izpolnjevanja
želja, uresničevanja sanj.. Prijatelja potrebuje vsak človek, prijateljepotrebujemo vsi.

KORAKI DO USPEŠNEGA PRIJATELJSTVA od 1 do 8

1 .

Stike navežite z ljudmi, ki se vam zdijo zanimivi in si želite, da bi jih boljepoznali!

2 .

Za prijateljstvo je potrebna komunikacija na obeh straneh. Oba morata znati govoriti in oba
morata znati tudi poslušati.

3 -

Vsakprijateljski odnos začnite z enakopravnostjo in enakovrednostjo vseh udeleženih.

4 .

Spoznavajteprijatelje vpogovorih. Prijateljeve odgovore spremljajte z vsemi čutili.

5.

Prijateljstvo se zlati s pohvalami in soglašanji, nasveti in kritikami.

6.

Vprijateljstvu je treba imeti posluh za druge. Poskušajte se vživeti v kožo prijatelja/

7.

Trdno prijateljstvo zahteva tudi prijeme, objeme in poljube.

8.

Nikoli neposkušajte brati prijateljeve misli, vzemite samo to, kar vam jepovedal. Vsak človek ima
kaj samo zase.

Iz zakladnice nasvetov izbrala Petra Kersnič

urap
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PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA - Služba zdravstvene nege - pedagoška dejavnost
organizira in vabi na tretji seminar iz ciklusa

DEPRESIJA - ZNANA NEZNANKA ali MOLK V DUŠI,

ki bo v petek, 29.

08:00 - 09:00
09:00 - 09:10

09:10-09:40
09:40 - 10:10

10:10 - 10:40
10:40
1 1:10- 11:40

1 1:40- 12:10

3. 2002 v predavalnici Psihiatrične klinike

Registracija udeležencev
Pozdravni nagovor ob otvoritvi seminarja
Otrok in mladostnik z depresivno motnjo, dr. Urban Groleger

Vpliv telesnih bolezni na depresivnost, dr. Sveto Vitorovič

Zdravstvena nega bolnika z depresijo, Marija Gorše Muhič, prof. zdr. vzg.

Kava, čaj
Depresivna motnja po porodu, doc. dr. Milan Ličina

Psihološke oblike pomoči, doc. dr. Janez Mlakar

Kotizacija z DDV znaša 10 000 SIT in se vplača na žiro račun št. 50103-603-0403974, sklic na številko
299304 s pripisom »za funkcionalno izobraževanje« ali prek računa, ki ga bo po končanem seminarju
izstavila Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana.
Predhodne prijave sporočite na naslov: Radojka Kobentar, 01 5872328 ali 031 277473 ali
E-mail: radojka.kobentar@guest.arnes.si.

PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA - Služba zdravstvene nege - pedagoška dejavnost

Organizira in vabi na

funkcionalno izobraževanje iz psihiatrične zdravstvene nege in psihiatrije

Teme funkcionalnega izobraževanja obravnavajo človeka v vseh življenjskih obdobjih z zelo različnimi
duševnimi motnjami in njegovo življenjsko perspektivo v socialnem okolju.

Prijavijo se lahko vsi zdravstveni delavci in sodelavci, medicinske sestre, delovni terapevti, socialni delavci,
fizioterapevti in drugi, ki se pri svojem delu srečujejo z bolniki z duševno motnjo.

Program bo potekal:
15.4 - 26. 4. 2002 za prvo skupino in
20.5. - 31. 5. 2002 za drugo skupino.

V skupinah je omejeno število kandidatov, zato vas prosimo za pravočasne prijave.
Program se šteje za strokovno izobraževanje.

Kotizacija z DDV znaša 70 000 SIT in se vplača na žiro račun št. 50103-603-0403974, sklic na številko
299304 s pripisom »za funkcionalno izobraževanje« ali prek računa, ki ga bo izstavila Psihiatrična klini¬
ka Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana.
Predhodne prijave sporočite na naslov: Radojka Kobentar, 01 5872328 ali 031 277473 ali
E-mail: radojka.kobentar@guest.arnes.si.
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ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA - Služba za zdravstveno nego

OBVESTILO

obvestila

Obveščamo, da bo na Onkološkem inštitutu Ljubljana v dneh od 2. do 5. aprila 2002 organiziran teoretični
del usposabljanja iz onkološke zdravstvene nege in onkologije za pripravnike - dipl. m. s. in dipl. bab.
Kotizacija za 4-dnevni seminar teoretičnega usposabljanja znaša 55.000,00 SIT.
DDV po stopnji 20 % je vštet v ceno. V kotizacijo je vštet tudi priročnik predavanj, malica in kava.
Kotizacijo se nakaže na žiro račun Onkološkega inštituta Ljubljana št.: 50103.603-45793, sklicevanje na št. 99
297300, 3 dni pred pričetkom seminarja. Na virmanu označite šifro 11 (plačilo pred prejemom fakture).
Kotizacijo je mogoče z gotovino plačati tudi pred pričetkom seminarja. S seboj imejte davčno številko zavoda.
Izobraževanja se lahko udeležijo tudi medicinske sestre in zdravstveni tehniki z že opravljenim strokovnim
izpitom. Možna je tudi enodnevna udeležba, s kotizacijo za prve tri dni po 13.500,00 SIT, zadnji dan po 10.000
SIT in z nakupom priročnika po 4.500,00 SIT.
Zaradi evidence pripravnikov in priprave računov vas prosimo, da udeležence pisno (prijavnica) prijavite na
naslov: Marina Velepič, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana
Faks: 01/431 4180, Telefon: 01/432 0018
Prijave sprejemamo do vključno 20. 3. 2002. Če se bo prijavilo premalo udeležencev, izobraževanje ne bo
organizirano. O tem vas bomo obvestili pisno ali telefonično.

Direktorica za zdravstveno nego: Marina Velepič, viš. med. ses.

PROGRAM TEORETIČNEGA USPOSABLJANJA IZ ONKOLOŠKE ZDRAVSTVENE NEGE IN ONKOLOGIJE
ZA DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE - PRIPRAVNICE
Od 2. - 5. aprila 2002

1. DAN - TOREK, 2.4.2002
08.00 Registracija
09.15 - 09.30 Informacije o poteku seminarja,

Marina Velepič, viš. med. ses., Brigita Skela Savič, univ. dipl. org., viš. med. ses.
09.30 - 10.00 RAZVOJ IN POMEN ONKOLOŠKE ZDRAVSTVENE NEGE

10.05 - 10.50

10.55- 11.25

11.25-12.05
12.05 - 12.35
12.40 - 14.00

Marina Velepič, viš. med. ses.
BIOLOGIJA MALIGNE CELICE IN ZNAČILNOSTI RASTI TUMORJA
prof. dr. Srdjan Novakovič, univ. dipl. biolog
POGOSTNOST RAKA IN PREŽIVETJE BOLNIKOV V R SLOVENIJI
prof. dr. Vera Pompe-Kirn, dr.med.
Odmor
DEJAVNIKI TVEGANJA IN PREPREČEVANJE RAKA, doc. dr. Maja Primic-Žakelj, dr. med.
OSNOVE KLINIČNE ONKOLOGIJE IN DIAGNOSTIČNE METODE V ONKOLOGIJI
doc. dr. Albert Peter Fras, dr. med.

2. DAN - SREDA, 3.4.2002
08.00 - 08.45 VPLIV BOLEZNI IN SPECIFIČNEGA ZDRAVLJENJA NA PREHRANO BOLNIKA Z

RAKOM, Helena Drolc, viš. med. ses.
08.50 - 09.40 ZGODNJE ODKRIVANJE RAKA DOJKE IN SAMOPREGLEDOVANJE

09.45 - 10.15
10.15 - 10.45
10.45 - 11.15

11.20 - 11.55

12.00 - 12.30

Tatjana Kumar, viš. med. ses
ONKOLOŠKA KIRURGIJA, Prof. dr. Marko Snoj, dr. med.
Odmor
SPECIFIČNOSTI KIRURŠKE ZDRAVSVENE NEGE ONKOLOŠKEGA BOLNIKA
Anamarija Šalehar, viš. med. ses.
ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKOV S STOMO,
Helena Uršič, viš. med. ses., et
SISTEMSKO ZDRAVLJENJE RAKA, prof. dr. Tanja Čufer, dr. med.



obvestila

12.35 - 13.35

13.40 - 14.05

ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA, KI PREJEMA CITOSTATSKO TERAPIJO
Brigita Skela Savič, univ. dipl. org., viš. med. ses.
VARNO DELO S CITOSTATIKI, Darija Musič, viš. med. ses.

3. DAN - ČETRTEK, 4.4.2002
08.00 - 08.30 OSNOVE RADIOTERAPIJE,

doc. dr. Hotimir Lešničar, dr. med.
08.35 - 09.35 OSNOVE ZDRAVSTVENE NEGE PRI TELERADIOTERAPIJI IN BRAHIRADIOTERAPIJI

09.40 - 10.10

10.10 - 10.40
10.45 - 11.15

11.20 - 12.05
12.10 - 13.10

13.15 - 14.15

Zdenka Erjavšek, dipl. m. s.
NEKAJ OSNOVNIH INFORMACIJ O ZAŠČITI PRED IONIZIRAJOČIM SEVANJEM
Janez Marolt, inž. radiologije
Odmor
FIZIKALNA TERAPIJA IN REHABILITACIJA ONKOLOŠKEGA BOLNIKA, Edita Rotner,
VFT
ZDRAVLJENJE BOLEČINE, Slavica Lahajnar-Čavlovič, dr. med.
ZDRAVSTVENA NEGA ONKOLOŠKEGA BOLNIKA, KI IMA BOLEČINO
Mira Logonder, viš. med. ses.
PRINCIPI PALIATIVNE OSKRBE IN PALIATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE
Tatjana Žargi, viš. med. ses.

4. DAN - PETEK 5.4.2002
08.00 - 08.45 SOCIALNA PROBLEMATIKA ONKOLOŠKIH BOLNIKOV IN PRAVICE S PODROČJA

ZDRAVSTVENEGA, POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
Irena Golob, viš. med. ses.

8.50 - 9.30
9.35 - 11.00

11.00 -11.30
11.30 - 12.30

12.35 - 13.00

PREVERJANJE ZNANJA
PSIHOONKOLOGIJA,
prim. Marija Vegelj-Pirc, dr. med. s sodelavci
Odmor
PSIHOONKOLOGIJA,
prim. Marija Vegelj-Pirc, dr. med. s sodelavci
Zaključek seminarja
Marina Velepič, viš. med. ses., Brigita Skela Savič, univ. dipl. org., viš. med. ses.

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC V UUBUANI
prireja naslednje delavnice za zdravstvene delavce:

1. Stiska zdravstvenih delavcev ob srečevanju z žalujočimi,
Bernarda Mudrovčič, dipl. m. s.: - 5. 4. 2002, od 15. do 20. ure.
2. Magični dotik - pot do srca,
Milena Plut Podvršič, dr. med.: - 18. 4. 2002, od 9. do 14. ure.
3. Etične dileme ob umirajočem,
Metka Klevišar, dr. med.: - 9. 5. 2002, od 9. do 14. ure.
4. Podpora družini umirajočega,
Tatjana Fink, univ. dipl. soc. -16.5. 2002, od 9. do 14. ure.

Prijave pošljite na naslov Slovensko društvo hospic, Poljanska 6, Ljubljana.
Tel.: 01/ 234 83 30, Faks: 234 83 36, E- mail: hospic@siol.net.
Kotizacijo v višini 8500 sit lahko nakažete na. transakcijski račun pri A banki d.d.,
št.: 05100-8010047155, ali poravnate osebno na dan delavnice.
Vse delavnice bodo v Ljubljani na Kersnikovi 6, v 6. nadstropju.



obvestila

PRVO OBVESTILO

Društvo za oralno zdravje Slovenije organizira
10. DNEVE

ORALNEGA ZDRAVJA SLOVENIJE

Hotel LEV-Inter-continental, Ljubljana
14.-15. jnij 2002

Vsebina:
Po uvodnih besedah, pozdravih, podelitvi priznanj in
pohval ter podelitvi nagrad in diplom zmagovalcem

na natečaju bodo sledila predavanja iz
zobozdravstvene preventive, zobozdravstvene vzgoje

otrok z motnjami v razvoju, starih in ostarelih.
Zvečer bo skupno srečanje.

V soboto bo okrogla miza na temo: Poenotenje
izobraževanja in organizacije dela preventivnih sester

v Republiki Sloveniji. Sledila bo predstavitev in
ovrednotenje preventivnega programa.
Srečanje bo z mednarodno udeležbo.

Program bo objavljen v majski številki revije ISIS.

Informacije: Danica Ostanek
Zdravstveni dom Ljubljana Bežigrad ali
melita Trop, Zdravstveni dom Ptuj.

Telefon: 041/382 108 in 031/695 131,
e-pošta: danicahoman@volja.net

i»$k
Ohranimo zdravje!

5iowsia

CINDl SLOVENIJA
Ulica stare pravde 2

Vabimo vas, da se udeležite mednarodne
konference »Krepimo zdravje z gibanjem in
zdravo prehrano«, ki bo v Radencih od 18.-21.

aprila 2002. Organizatorje CINDI Slovenija.
Konferenca je namenjena vsem snovalcem ter

nosilcem odločitev, upravnim delavcem,
načrtovalcem, vodjem programov in predstavnikom
skupnosti, ki se ukvarjajo s krepitvijo zdravja. Vabimo
tudi strokovnjake s področja zdravstva, prehrane,

športa, izobraževanja, okolja, transporta in lokalnega
razvoja tako iz javnih kot prostovoljnih sektorjev.

Vse informacije v zvezi s prijavo dobite
na CINDI Slovenija,

tel. 01 43 83 480 ali e-mail: cindi@zd-lj.si
vsak delavnik med 8. in 14. uro.

EDUCY d.o.o., Ljubljana
Vljudno vas vabimo na strokovni seminar

z naslovom
SAMOPODOBA,

BOLEZEN IN ZDRAVJE,
ki bo potekal 16. aprila 2002
v Ljubljani, Hotel Austrotel

PROGRAM :

9.00 - 10.30 prof. dr. JAN EK MUSEK
Samopodoba in samospoštovanje

10.30 - 11.00 odmor

11.00 - 12.30 doc. dr. DARJA KOBAL
Samopodoba kot dejavnik dobrega počutja
in zdravja

12.30- 14.00 odmor

14.00 - 15.30 doc. dr. DARJA KOBAL
Vpliv bolezni na samopodobo

15.30- 15.45 odmor

15.45 - 17.15 doc. dr. DARJA KOBAL
Vzdrževanje pozitivne samopodobe in samo¬
spoštovanja

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno
izpopolnjevanje.

KOTIZACIJA za udeležbo na seminarju znaša
17.880.00 SIT, v ceni je vštet DDV. V kotizacijo je
vključena udeležba na seminarju, pisno gradivo in
osvežitev s kavo in pijačo v prvem odmoru.
Kotizacijo lahko poravnate po prejemu računa na
TRR: 24200 - 9004180614.

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

Prosimo, da nam svojo prijavo sporočite.

Vljudno vabljeni!

Obveščamo vas, da je na voljo novi katalog
seminarjev za letošnje leto. Če ga želite prejeti,
nas prosimo pokličite in poslali vam ga bomo

brezplačno.
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obvestila

V APRILU smo na vašo željo na Kozmetični šoli Zavoda za tehnično
izobraževanje za vas pripravili povsem nove in zanimive tečaje:

• KOREKTURNI MAKE UP 4.,5. in 6. april 2002: predaval bo Milan Pejnovič, kozmetik ni vizažist

• PRVIČ RES VIDNI REZULTATI PRI ODPRAVI CELULITA: 12.april 2002,
od 9. do 13 ure: predavanje s praktičnim prikazom (predavala bo Milena Lorger, učiteljica biologije in
kemije ter kozmetičarka)

• BOLEČINE V VRATU IN KRIŽU: 12. april 2002, od 13.30 do 16.00; predavanja z učno delavnico
(predavanja in delavnico bo vodila Milena Ogrin, kozmetičarka in višja fizioterapevtka)

• LASERSKO ODSTRANJEVANJE DLAK 13. april 2002 od 13.30. do 16 30.
predavanje z delavnico (predaval bo asist. Borut Žgavec, dr. med. specialist dermatovenerolog)

V MAJU in JUNIJU vas vabimo na:
• TEČAJ KLASIČNE TELESNE MASAŽE: 18., 19., 25. in 26 maj: tečaj vodita mag. Gabrijela Gaber, višja
fizioterapevtka in mag. Darja Ščeparovič, višja fizioterapevtka.

• Seminar SHIATSU OBRAZA IN LASIŠČA: 11. maj 2002, od 9. do 15. ure: seminar vodi Petra Globočnik
Papuga, višja med. sestra, shiatsu terapevtka

• Seminar KAJ MORAMO VEDETI o celostni podobi kozmetičarke in njenega salona, kozmetičnem
kodeksu...: 10. maj 2002 od 9. do 12. ure: predavala bo Silva Glavan, kozmetičarka

• NADALJEVALNI TEČAJ REFLEKSNE MASAŽE STOPAL: 31. maj, 1. in 2. junij: tečaj vodi Darja Rogelja,
prof. športne vzgoje in med. sestra

• ZAČETNI TEČAJ REFLEKSNE MASAŽE STOPAL: 7, 8.,9. junij 2002: tečaj vodi Darja Rogelja, prof.
športne vzgoje in med. sestra

Vsa predavanja in delavnice bodo potekale v prostorih Kozmetične šole ZTI, Gerbičeva 5la, Ljubljana

Za vse informacije izvolite poklicati 01 2833800, 01 2416210 ali 031 393 714.

Prav tako vas zopet vabimo na SREČANJE KOZMETIKOV SLOVENIJE,
ki bo letos 21. septembra 2002! Veselimo se ponovnega srečanja z vami!

Republika Slovenija
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig

Spoštovani,
Obračamo se na vašo Zbornico s prošnjo, da posredujete vašim članicam informacijo
o potrebi našega Zavoda po pogodbeni zaposlitvi medicinske sestre.
Delo je za čas nadomeščanja medicinske sestre
(redni letni dopust, morebitni bolniški stalež, daljše odsotnosti).

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na medicinsko sestro Toni Ireno
na telefonsko številko 2862-149 int. 28.



ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

OE Varstvo žensk, otrok in mladine

DISPANZER ZA OTROKE

obvestila

DENVER II SLOVENIJA
UČNI CENTRI: MARIBOR, VELENJE, LJUBLJANA, KOPER

Obvestilo o izobraževanju DENVER II testa
Denverski razvojni presejalni test (DRPT) se imenuje po mestu DENVER, kjer je nastal. Njegova avtorja sta VVilliam
K. Frankenburg, častni profesor pediatrije in preventivne medicine na Univerzi Colorado, in J. Dodds s svojimi
sodelavci. DRPT je bil prvič objavljen leta 1967. Je eden najstarejših in najbolj znanih presejalnih testov otrokove¬
ga razvoja.
Množična uporaba testa, številni predlogi in pomisleki uporabnikov in analitikov veljavnosti in zanesljivosti testa so
vodili v revizijo in restandardizacijo testa. Novi test, objavljen 1990, se imenuje DENVER II.
DRPT se uporablja v Sloveniji od leta 1987 in je na podlagi Navodil za izvajanje preventivnega zdravstvenega
varstva na primarni ravni (Uradni list št. 19/98) obvezen sestavni del vseh sistematičnih pregledov predšolskega
otroka. Zaradi novega, spremenjenega testa DENVER II smo deset let kasneje v Sloveniji opravili restandardizaci¬
jo testa na vzorcu 1698 otrok. Standardizacija je potekala po predpisanem protokolu v Mariboru, Velenju, Ljubljani
in Kopru, pod okriljem Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo, Stalne strokovne skupine za predšolsko dis¬
panzersko dejavnost, Katedre za pediatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani in ministrstva za zdravje Republike
Slovenije.
Test DENVER II je presejalni test za sistematično in kontinuirano spremljanje razvoja otrok od rojstva do šestega
leta starosti. DENVER II ni test inteligentnosti, z njim ne moremo diagnosticirati razvojne motnje ali napovedati pri¬
hodnje intelektualne in prilagoditvene sposobnosti otroka. Test DENVER II je namenjen klinični dispanzerski upora¬
bi. Izvajajo ga lahko različni zdravstveni profili: zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci. Testiranja
se lahko lotijo samo posamezniki, ki so se dodobra seznanili s testnim materialom in vsebino testa in so po
opravljenem tečaju uspešno zaključili izpit, ki je pogoj za podelitev licence za uporabo testa za dobo treh let. Če
hočemo zagotoviti visoko stopnjo zanesljivosti in veljavnosti testa, moramo test DENVER II izvajati na standard¬
iziran način in s standardnimi pripomočki natančno po navodilih, zapisanih v priročniku DENVER II. Za izvajanje
testa je potreben standardni komplet testnih pripomočkov, testni list in priročnik DENVER II.
Usposabljanje zdravstvenih delavcev bo potekalo v okviru Medicinske fakultete v Ljubljani. Člani projektne skupine
DENVER II Slovenije vljudno prosimo, da dobijo medicinske sestre preko Zbornice zdravstvene nege priznanje
strokovnega izpopolnjevanja in vpis v Register strokovnih izpopolnjevanj. Potrdilo oz. licenco o uspešno zaključen¬
em izpitu DENVER II bomo izdajali člani projektne skupine DENVER II Slovenija, tako kot je bilo dogovorjeno na
Komisiji za izobraževanje Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije dne 27.05.1999.

Vodja projekta DENVER II Slovenija
Martin Bigec, dr. med., spec. pediater

Strokovni sodelavci:
Alojzija Čepin, viš. med. ses.
Milena Frankič, viš. med. ses.

Ksenija Jelenc, dr. med., spec. pediater
Ivanka Limonšek, dipl. m. s.

Alenka Melink, dr. med., spec. pediater
prof. David Neubauer, dr. med., spec. pediater

Margareta Seher-Zupančič, dr. med., spec. pediater
Beisa Žabkar, dipl. m. s.

Za projektno skupino DENVER II
Milena Frankič, viš. med. ses.

UTDIP



strokovne ekskurzije in izleti

TURISTIČNA AGENCIJA RELAX VELENJE, Cankarjeva 1, Tel. 03 89 86 310
in

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CEUE

vas vabita na STROKOVNO POTOVANJE NA ŠKOTSKO

ŠKOTSKA, dežela na severnem delu Britanskega otočja, je znana predvsem po tradicionalnih moških
oblačilih - kiltih, škotskem karu - za posamezne družinske skupnosti - klane značilen barvni vzorec
blaga, po viskiju, zaradi razgibanega zemeljskega površja redko naseljenem škotskem Višavju, jez¬
erih in barjih. To je dežela, ki se vam bo gotovo vtisnila v srce.

PROGRAM POTOVANJA
1. DAN - 09. 09. 2002 - LJUBLJANA - LONDON - YORK
V zgodnjih jutranjih urah odhod iz Celja preko Ljubljane do letališča Brnik, kjer je končno zbirališče potnikov
najkasneje uro pred poletom letala, ki je predviden ob 7. 25 Po pristanku v Londonu in opravljenih mejnih for¬
malnostih se bomo odpeljali proti YORKU. Po prihodu se bomo sprehodili po starem mestnem jedru (Minster,
obzidje, katedrala, staro mestno jedro,...). Sledila bo namestitev v hotelu, večerja in nočitev.

2. DAN - 10. 09. 2002 - YORK - NEVVCASTLE - UPON-TYNE - BERVVICK UPON TVVEED - EDINBURGH
Po zajtrku se bomo zapeljali do NEVVCASTLA ob reki Tyne in si ga na kratko ogledali. Sledila bo vožnja do mes¬
ta BERVVICK upon TVVEED, ki je bil izmenoma v rokah in lastništvu Angležev ali Škotov. Sprehodili se bomo po
središču mesta, si ogledali različne renesančne utrdbe, elegantni Stari most iz leta 1611,... Potem bomo nadal¬
jevali pot proti Edinburghu. Pred namestitvijo v hotelu si bomo ogledali mesto (Holyrood kraljevska palača, kat¬
edrala StCiles, parlament...). Sledi namestitev, večerja in nočitev.

3. DAN - 11. 09. 2002 - EDINBURGH - PERTH - DUNDEE - GLAMISH - ABERDEEN
Po zajtrku bomo nadaljevali z ogledom EDINBURCHA (Royal Mile,George Squre, stara univerza). Sledila bo
vožnja do mesta PERTH in ogled mesta ter palače SCONE, nekdanje rezidence škotskih kraljev. Potem, ko se
bomo zapeljali skozi mesto DUNDEE, se bomo na poti proti Aberdeenu ustavili pri gradu GLAMISH, kjer je
otroštvo preživljala kraljica mati. Sledila bo vožnja do granitnega mesta ABERDEENA, kjer si bomo ogledali nje¬
govo središče in stari del mesta. Namestili se bomo v hotelu. Večerja in nočitev.

4. DAN - 12. 09. 2002 - ABERDEEN - INVERNESS - BLAIR - PITLOCHRY - STILRLING - GLASGOUV
Po zajtrku se bomo odpeljali do INVERNESSA, prestolnice škotskega višavja. Sprehodili se bomo po mestu, ki
je bilo zelo pomembno že v času Piktov. Sledila bo vožnja do gradu BLAIRE, ki je v lasti vojvoda Atholskega. Po
krajši vožnji do PITLOCHRYA bo ogled mesteca in obisk destilarne viskija. Sledi vožnja do STIRLINGA, prizorišča
številnih bitk, s sijajno utrjenim gradom in ohranjenim srednjeveškim jedrom. Vožnja do Glasgovva, namestitev v
hotelu, večerja in nočitev.

5. DAN - 13. 09.2002 - GLASGOVV
Po zajtrku bomo obiskali CALLEDONIA UNIVERSITY OG GLASGOVV - oddelek za zdravstveno nego, kjer nas
pričakuje direktorica oddelka in Kolaborativnega centra SZO, gospa Barbara Proffit. Po strokovnem ogledu pa si
bomo ogledali središče Glasgovva, ki slovi kot eno najlepših mest viktorijanskega obdobja. Ogledali si bomo za¬
nimivo katedralo iz 12.stoletja, Glasgovv Cross, Jurijev trg, univerzitetno četrt,... Sprehodili se bomo po
Buchanan Street. Prisluhnili bomo vsakodnevnemu utripu mesta in si ogledali mojstrovine škotskih rokodelcev.
Večerja in nočitev.

6. DAN - 14. 09. 2002 - GLASGOVV - CARLISLE - HEXAM - CARLISLE
Po zajtrku se bomo odpeljali do kraja CARLISLE in nadaljevali ob Hadrijanovem obzidju do opatije HEXAM:
Popoldne se bomo vrnili v Carlisle in si ogledali mestno središče (katedrala, mestna hiša,...). Večerja in nočitev.

7. DAN - 15. 09. 2002 - CARLISLE - KESVVICK - VVINDERMERE - LONDON - LJUBLJANA
Po zajtrku se bomo odpeljali skozi slikovit narodni park LAKE DISTRICT, kamor so pesniki VVordsvvorth,

58 UTDiP



strokovne ekskurzije in izleti

Coleridge in Southey hodili po navdih. Krajši postanek v KESVV1CKU in ob jezeru VVINDERMERE. Na londonsko
letališče se bomo pripeljali v večernih urah, po obmejnih formalnostih bomo okoli 22. ure poleteli proti
letališču Brnik in potem z avtobusom do doma.

CENA : 215.900,00 SIT (ob prijavi najmanj 40 oseb)

CENA VKLJUČUJE: - Letalski prevoz na relaciji Ljubljana - London - Ljubljana;
- Prevoze z avtobusom turistične kategorije po programu;
- 6 X polpenzion v hotelih kategorije ***;
- oglede po programu brez vključenih vstopnin za notranje oglede;
- organizacijo, izvedbo in vodenje izleta Vodič je gospod Frenk Merjasec.

DOPLAČILA : - za enoposteljno sobo 32.550,00 SIT;
- za notranje oglede cca. 7.300,00 SIT;
- letališke takse 11.000,00 SIT.

NAČIN PLAČILA: - s čeki ali s plačilom položnic direktno na agencijo (glede števila dogovor z gospo
Nevenko Švener);

- preko izplačil osebnega dohodka ali s plačilom položnic na žiro račun: DMSZT Celje,
št. 50700-678-46080 s pripisom »Potovanje Škotska« in sicer z 11 odtegljaji po
19.630,00 SIT oz. 11 pologov z istim zneskom, če je prvo plačilo v mesecu marcu
2002 .

PRIJAVA : Do 31.03.2002 oz. do zasedbe mest pri Marjani Vengušt ZD Celje, Patronaža, med 7. in
8. ter 14. in 15. uro, ali na tel. 03 54 34 500 v istem času, ali pri Magdi Brložnik, tel. 03
54 34 301 ali na GSM 041 430 899.

Za DMSZT Celje Brložnik Magda

sester m
zdravstvenih,
.tehnikov_
ljubljancr

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
bo od 22. 5. do 25.5 2002 in od 26. 5. do 29. 5. 2002
(če bo dovolj prijav, sicer velja prvi datum in prevoz v obe smeri z avtobusom)
organiziralo

STROKOVNO EKSKURZIJO NA NIZOZEMSKO.

Čas potovanja: 4 dni
Cena: 79.500,00SIT, plačljivo v štirih obrokih

Cena vključuje: letalski polet v eno smer, prevoz z modernim turističnim avtobusom v drugo smer, dvakrat
prenočišče z zajtrkom v Amsterdamu v hotelu HEM*", dvakrat večerja, vožnja z ladjico po kanalih Amsterdama,
ogledi po programu, odlično vodstvo in organizacijo potovanja (doplačilo enoposteljna soba 5900,00SIT na dan,
vstopnina floriade-na vsakih deset let 17 EUR, Van Gogh muzej 17 EUR. Ostalo se pustite presenetiti.

Zaradi boljše organizacije vas prosimo, da nam ČIMPREJ javite vašo udeležbo.
Prijave sprejema ga. Nada Butinar, dipl.m.s., na e - naslov: nada.butinar@kclj.si,
ali po telefonu (01) 522 61 05 (od 13.00 ure dalje).

Pridružite se nam, ne bo vam žal.

za izletništvo DMSZT Ljubljana
Nada Butinar, dipl.m.s.



mednarodna srečanja

e"1 International Conference on the Regulation of Nursing
and midwifery.
27-28 October 2005
'Innovations in Regulation'
Melbourne
Australia

NANDA, NIC. NOC 2002
DEVELOPING. LINKING AND INTEGRATING
NURSING LANGUAGE AND INFORMATICS
The Most Important Meeting in
2002 for Nursing Language and Informatics
VVORKING TOGETHER FOR QUALITY NURSING ČARE
April 10-13, 2002 Chicago, Illinois
Holiday Inn Chicago Mart Plaza

bfh International Conference on
the Regulation of Nursing and
Midwifery, 27-28 October 2003

“Innovations in Regulation”
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NANDA, NIC, NOC 2002
DEVELOPING, LlNKING AND INTEGRATING

Nursing Language and Informatics

WORKING TOGETHER FOR
Quality Nursing Čare
April 10- 13, 2002 • Chicago, Illinois
Holiday Inn Chicago Mart Plaza

NANDA
North American Nursing
Diagnosis Assooation

NIC
Nursing Interventions
Oassification

NOC
Nursing Outcomes

Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kliničnega centra v Ljubljani
pod pokroviteljstvom Zbornice zdravstvene nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije prireja

13. letni kongres Evropskega združenja za pediatrično in
neonatalno intenzivno terapijo (ESPNIC), združen s sestrskim
simpozijem, ki bo potekal od 13. do 15. junija 2002 v Ljubljani.

Sestrski simpozij organiziramo za medicinske sestre in zdravstvene
tehnike, ki delajo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in drugih strokovnih
ustanovah. Izobraževanje bo dalo možnost vpogleda v sodobno
zdravljenje in zdravstveno nego hudo bolnih otrok pri nas in v svetu.

Teme: - Umetno predihavan otrok
- Bolnišnične okužbe
- Otrok s hudo poškodbo glave
- Kronično bolan otrok v enoti za intenzivno terapijo
- Psihološki stres v enoti za intenzivno terapijo

Informacije za prijavo in aktivno udeležbo dobite pri ge. Minji Petrovič,
prof. zdr. vzg., in ge. Karmen Boh, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in
intenzivno terapijo, Klinični center Ljubljana. Tel./Faks: 01 430 17 14;
e-pošta: minjap@email.si in karmen.boh@kclj.si.

13. letni kongres
Evropskega združenja
za pediatrično in neonatalno
intenzivno terapijo (ESPNIC
in
ESPNIC simpozij za
medicinske sestre

Ljubljana, Slovenija
13.-15. junij, 2002

Predsednica ESPNIC simpozija' Članica strokovnega odbora
Mojca Jakomin viš. med. ses. Minja Petrovič, prof. zdr. vzg.
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Uspešno proti
debelosti

Za Vas CICA ČARE uvaža: KASTOR Ljubljana
Za izdelek CICA ČARE povprašajte v lekarnah
in trgovinah z ortopedskimi pripomočki.

Cica-Care*
za zdravljenje brazgotin

■ Silikonski obliž
■ Za večkratno uporabo
■ Za preventivo, oskrbo novo nastalih in zastaranih

brazgotin

CICA ČARE je samolepljiv, prozoren in izredno
prilagodljiv obliž. Odlikuje se po učinkovitosti, enostavni
uporabi in dolgi vzdržljivosti. Isti obliž lahko
uporabljamo približno mesec dni. Predvsem je učinkovit
pri izbočenih (hipertrofičnih in keloidnih) in obarvanih
(rdečih) brazgotinah. Brazgotino obliž zgladi, izboljša
strukturo tkiva in odpravi neprijetno rdečino.
Pokličite nas, z veseljem Vam bomo povedali več o
obližu CICA ČARE.

KASTOR Medical Dental,
tel. 01/432 74 00, 432 93 85

Več o izdelkih iz našega prodajnega programa:
www.kastor-md.si

Uravnavanje telesne teže se začne
s kontrolo obrokov

hitrejši občutek sitosti => uživanje manjših
obrokov

učinkovito in dolgotrajno zmanjšanje telesne
teže

izkušnje v 52 državah sveta (vključno ZDA, EU)

S več kot 4 milijone bolnikov

1 kapsula na dan - 10 mg ali 15 mg

Lahko je tudi lažje...

uctil W Dodatne informacije so na voljo v:
Abbott Laboratories S.A., Podružnica Ljubljana

Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Tel.: 01-43 22 322, 23 02 252

faks: 01 23 02 454



mednarodna srečanja

3"° European Conference on Tobacco or Health
Closing the Gap - Solidarity for Health
20-22 iune 2002, Warsaw - Poland

Izkoristite priložnost za aktivno sodelovanje na

3. Evropski konferenci "Tobak in zdravje",
ki bo v Varšavi od 20. - 22. junija 2002.
Organizatorje podaljšal zgodnjo registracijo do 15. marca
Znižana cena je 300 EURO, na konfrenci 450 EURO.
Vse informacije o konferenci lahko najdete na spletni strani:
www.ectoh2002.org

Dobrodošli so pisni prispevki, saj smo v Sloveniji veliko naredili za obvladovanje tobačne epidemije.
Predlagamo, da se pridružite. V organizaciji KOMPAS Celje sprejemamo prijave za skupinski avtobusni odhod na
konferenco z ogledom Varšave in nekaterih znamenitosti Poljske od 19. dO 23. junija 2002 .
Okvirna cena je 70.000,00 SIT
Prijave za izlet sprejemamo pisno po faxu 03 719 039. Možnost
obročnega plačila od marca do junija.

Veselimo se srečanja z vami!
Nasvidenje v Varšavi.

Viktorija Rehar, predsednica društva za promocijo in vzgojo za zdravje

Več informacij o mednarodnih srečanjih dobite na sedežu Zbornice - Zveze
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Panatus
tablete, sirup

Panatus? forte
tablete, sirup

butamirat citrat

IP KRKK
Krka, d.d.. Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
www.krka.si

do?mizm^a? s^zcmca?
odpravlja akutni in kronični suh in
dražeč kašelj različnega izvora
primeren za otroke in odrasle, tudi
za sladkorne bolnike

pomirja kašelj pred diagnostičnimi
in terapevtskimi posegi v bronhijih
in po njih, pred operacijo in po njej
ne povzroča sedacije in odvisnosti

Skrajšano navodilo
Indikacije. Panatus je indiciran za zdravljenje akutnega in kroničnega dražečega suhega kašlja različnega izvora, kašlja pred diagnostičnimi posegi v bronhijih in po
njih, pred operacijo in po njej ter za zdravljenje oslovskega kašlja. Odmerjanje. Panatus odmerjamo glede na starost bolnika, farmacevtsko obliko ter pogostost in
moč kašlja. Sirup Panatus forte, odrasli: 4-krat na dan po 1 veliko žlico (15 ml); otroci, starejši od 12 let: 3-krat na dan po 1 veliko žlico: stari 6 do 12 let: 3-krat na
dan po 2 mali žlici (5 ml); stari 3 leta do 6 let: 3-krat na dan po 1 malo žlico. Tablete Panatus forte, odrasli: 2-krat do 3-krat na dan po 1 tableto (50 mg); otroci, starejši
od 12 let: l-krat do 2-krat na dan po 1 tableto. Sirup Panatus, odrasli: 3-krat do 4-krat na dan po 6 malih žlic (5 ml); otroci, starejši od 9 let: 4-krat na dan po 3 male
žlice; stari 6 do 9 let: 3-krat na dan po 3 male žlice; stari 3 leta do 6 let: 3-krat na dan po 2 mali žlici; stari 1 leto do 3 leta: 3-krat na dan po 1 malo žlico; stari 6 mesecev
do 1 leto: 4-krat na dan po pol male žlice (2,5 ml). Tablete Panatus, odrasli: 2-krat do 3-krat na dan po 2 tableti (20 mg); otroci, starejši od t2 let: 3-krat na dan po 1 tableto;
stari 6 do 12 let: 2-krat na dan po 1 tableto. Kontraindikacije. Preobčutljivost za zdravilo. Nosečnost in dojenje. Ker z zdravljenjem nosečnic ni izkušenj, zdravila v
prvih treh mesecih nosečnosti ne priporočamo. Svetujemo tudi previdnost med dojenjem, saj ne vemo, ali zdravilo prehaja v materino mleko. Interakcije. Klinično
pomembne interakcije z drugimi zdravili niso znane. Stranski učinki. Zelo redko in v blagi obliki se lahko pojavijo kožni izpuščaji, prebavne motnje in vrtoglavica.
Stranskih učinkov, značilnih za opiatne antitusikc, ni. Preveliko odmerjanje. Zdravljenje blažjih oblik zastrupitve ni potrebno. Pri hujših oblikah priporočamo
izpiranje želodca, aktivno oglje jn odvajalo, spremljanje življenjskih funkcij in po potrebi simptomatsko zdravljenje. Oprema. 200 ml sirupa Panatus (4 mg butamirat
citrata/s ml) in 200 ml sirupa Panatus forte (7,5 mg butamirat citrata/5 ml). 10 tablet Panatus po 20 mg in 10 tablet Panatus forte po 50 mg butamirat citrata.
Podrobnejše informacije so na voljo pri proizvajalcu.

Panatus?. Za noč brez kašlja.


