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Uvodnik

Poletje je že dolgo in še bo vroče

Tako in drugače nas letos obdaja vročina. Začelo seje maja s seznanitvijo o reformi zdravstvenega varstva, kjer nam je minister, prof.

dr. Dušan Keber, predstavil »Belo knjigo« in nas prepričeval v izboljšanje »solidarnosti, dostopnosti, odzivnosti na potrebe ljudi,

učinkovitosti in poštenosti razporejanja sredstev, odgovornosti ter soudeleženosti uporabnikov.« Lepe želje, predvsem pa velike besede,

za katere bo potrebno delati. Predvsem pa sodelovati, kakor ugotavlja gospod Don Hindle, ki je s svojim strokovnim očesom opazil,

da v našem zdravstvenem sistemu primanjkuje predvsem sodelovanja v zdravstvenem timu, konkretneje, med medicinskimi sestrami

in zdravniki.

Junij je prinesel pogajanja med vlado in sindikati negospodarstva, ki so se vlekla vse poletje in postala stalnica v poročanju medijev.

Pogajanja, ki so še kako pomembna tudi za največjo delovno skupino v zdravstvu - za medicinske sestre; pogajanja, pri katerih bi
morali znati gledati naprej.

Medijsko odmeven pa je bil dogodek odklonitve zdravniške pomoči v Piranu, ki seje zgodil 26.6.2003 in odmeval še ves julij. »Lenoba

medicinske sestre« je pisalo na spletnem portalu Obala.net v članku, ki ga je sprožil zapis Ž/36, v katerem opisuje dogodek, ki se je

zgodil v zasebni ambulanti splošne medicine v Zdravstvenem domu Piran: Ž/36 je prišla po pomoč za gospo, ki je padla na ulici v

Piranu in si poškodovala glavo. Po njeni laični oceni je bila poškodba huda in stekla je v bližnji zdravstveni dom, očividec pa je pok¬

lical še 112 ter sprožil ustaljen postopek nujne medicinske pomoči. Drugače je bilo v zasebni ambulanti, kjer je »medicinska sestra od¬

klonila pomoč zdravnika, ker je zaseden z drugim primerom.« Ž/36 je želela telefonirati za pomoč na 112, vendar je »medicinska ses¬

tra rekla, naj grem poklicat na pošto, kije v bližini.« In plaz izpeljank seje sprožil. Anonimni komentarji na opis dogodka so sprožili

val srda, ki seje vsul na medicinske sestre vsevprek. Prebiranje komentarjev na spletnem portalu je bilo kot branje kriminalke; dlake

so se same postavile pokonci. Dogodek, vreden obžalovanja, na vrhuncu zgodbe doživi odločilen preobrat, tako kot dobra kriminalka.

Pomoči ni odklonila medicinska sestra, ampak administratorka, ki dela pri zasebniku, saj zasebnik-koncesionar sploh nima redno za¬
poslene medicinske sestre. Torej, ali res »lenoba medicinske sestre«?

V Društvu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Koper nismo mogli požreti vsega žolča, ki se je neupravičeno izlil po medi¬

cinskih sestrah. Na dogodek smo se odzvali z izjavo in seznanili s primerom Zbornico - Zvezo ter zahtevali, da primer obravnavajo
vsi pristojni.

Urad občine Piran je takoj od koncesionarja zahteval razlago kadrovske zasedbe in kako je ukrepal ob kršitvah koncesijske pogodbe, ki

so bile storjene z odklonitvijo nujne medicinske pomoči. Vprašanje, ki seje izluščilo iz dogodka, je širše in posega tako v pristojnosti

občine kot podeljevalca koncesije, Zdravniške zbornice kot strokovnega telesa, ki nadzira delo zdravnika - nosilca dejavnosti, Zavoda

za zdravstveno zavarovanje, ki plačuje dejavnost koncesionarja ter Ministrstva za zdravje, ki določa pravila igre. In pri tem ugotoviš,

da le medicinske sestre, združene v strokovnem združenju Zbornice - Zveze nimamo nikakršnih zakonskih pristojnosti za obrazmavo'

dogodka in možnostih strokovnega nadzora in ustreznih ukrepanj. Smo pa medicinske sestre tako v tem primeru in tudi drugih

primerih najbolj in najprej izpostavljene javni kritiki.

Kasnejše poročanje številnih medijev vseh štirinajst dni (Primorske novice, Nedelo, Jana...) je dogodek objektivneje predstavilo in

poudarjeno je bilo bistvo oziroma resnica - (ne)strokovnost oz. vprašanjae prave osebe na pravem mestu ob pravem času na pravi

način. Odmevnost na dogodek v medijih je kazalec tega, kako smo ljudje pozorni in občutljivi na dogodke, povezane z našim zdrav¬

jem ali pa boleznijo. Pa še nekaj - glavna oseba v tej poletni nadaljevanki je bila administratorka (beri: žena zdravnika omenjene am¬

bulante), ki ni medicinska sestra - bi pa delovno mesto zagotovo morala zasedati tudi medicinska sestra. Primer potrjuje že velikokrat

ugotovljeno dejstvo, da smo medicinske sestre največkrat prve v stiku s pomoči potrebnimi uporabniki.

Naj nam ta droben kamenček, ki je sprožil plaz besed, služi v opomin in opozorilo,
da nikoli ne zavrnimo človeka v stiski.

Tadeja Bizjak

predsednica Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Koper
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Delo Zbornice-Zveze

Petra Kersnič

KRONIKA DOGODKOV V JULIJU IN AVGUSTU 2003

»Zdi se, da so trenutki oddiha in zabave življenjska nujnost!.« Aristotel

Prava misel, ob pravem času, na pravem mestu - seveda v pravi količini in pravemu človeku - takšna bi bila
izpeljanka 5P. Prav trenutki oddiha in zabave so polnilci naših notranjih akumulatorjev za vročo jesen, ki tokrat ne
bo samo zlato rumena, temveč tudi bela - spremljana z »Belo knjigo«.

Kaj smo delali
in kje vse smo bili?

1., 2. julij
- srečanje nacionalnih
predstavnikov Mednarodnega
sveta medicinskih sester v
Ženevi

10. julij
-1. seja Nacionalne komisije za
negovalne diagnoze v Mariboru

16. julij
- 3. seja Uredniškega odbora
Utripa
Dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov
zadnje seje
2. Ocena podobe Utripa 2003
3. Predlogi pobude
4. Razno

29. julij
- 38. seja Upravnega odbora
Dnevni red:
1. Obravnava in sprejem
predlogov zapisnika 38. seje
UO z dne 4. 6. 2003

2. 0»Bela knjiga« in organizacija
posveta in javne razprave o
predlogu zdravstvene reforme

3. Pregled aktivnosti
4. Plan aktivnosti - 4. kongres
zdravstvene nege

5. Razno

SPOMNIMO SE in planirajmo
svoje zdravstvenovzgojne aktivnosti:

JULIJ
• 11. julij - svetovni dan populacije
Ste vedeli:
- 11. julija 1987 se je rodil petmilijardti prebivalec Zemlje;
- 11. julija 2003 je na Zemlji več kot 6,3 milijarde ljudi;
- 50 % ljudi je mlajših od 25 let;
- v Sloveniji je po zadnjem popisu v letu 2002 1.964.036 prebivalcev.

AVGUST
• 2. avgust - mednarodni dan dojenja

SEPTEMBER
• 14.-21. september
- teden aktivnosti za preprečevanje kajenja
- evropski teden mobilnosti

• 14. september - slovenski dan inkontinence
• 17. september - mednarodni dan miru
• 21. september - svetovni dan obolelih za Alzheimerjevo boleznijo
• tretja sobota v septembru -mednarodni dan gluhih
• zadnja nedelja v septembru - svetovni dan srca

OKTOBER
• 1. oktober - mednarodni dan starejših
• 1. do 7. oktober
• teden otroka
• evropski teden boja proti raku
• teden vseživljenjskega učenja
• 3. oktober - mednarodni dan otroka
• 5. oktober - svetovni dan učiteljev
• 10. oktober - svetovni dan duševnega zdravja
• 16. oktober - svetovni dan hrane
• 17. oktober - mednarodni dan boja proti revščini
• 20. oktober - svetovni dan osteoporoze
• 24. oktober - Dan združenih narodov
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Delo Zbornice-Zveze

ZAKLJUČKI 1. SLOVENSKE
KONFERENCE O NEGOVALNIH
DIAGNOZAH, Maribor 12.-14- junij 2003
1. Na državnem ravni se ustanovi Nacionalna komisija za
negovalne diagnoze, ki jo sestavljajo predstavniki
Ministrstva za zdravje, Kolaborativnega centra SZO za
primarno zdravstveno nego, Zbornice zdravstvene nege
Slovenije - Zveze društev medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Slovenije in predstavnica stroke
zdravstvene nege, ki deluje v projektu Razvoja upravl¬
janja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji v kom¬
ponenti K2 - Oblikovanje enotnih standardov
zdravstvenoinformacijskega sistema. Glavna naloga
Nacionalne komisije za negovalne diagnoze bo imple¬
mentacija negovalnih diagnoz v slovenski prostor.

2. Nacionalna komisija za negovalne diagnoze bo imeno¬
vala Delovno skupino za standardizacijo negovalnih di¬
agnoz, ki bo delovala pri Zbornici - Zvezi.

3. Zbornica - Zveza bo nadaljevala z organiziranjem učnih
delavnic na temo "Negovalne diagnoze", v katere je
potrebno vključiti čim večje število medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov iz neposredne prakse. Ob izidu
prevoda Priročnika negovalne diagnoze avtorice M.
Gordon bo organizirana druga učna delavnica.

4. Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno
nego pri Zdravstvenem domu Maribor bo vsako drugo
leto organiziral slovensko konferenco o negovalnih di¬
agnozah.

5. Predstavniki zdravstvene nege v Projektu razvoja up¬
ravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji si
bodo prizadevali, da se v enotni zdravstvenoinformaci-
jski sistem vneseta klasifikaciji NANDA in ICNP za
potrebe zdravstvene nege.

6. Visokim zdravstvenim šolam v Ljubljani, Mariboru in
Izoli se predlaga, da vzpostavijo tesnejše sodelovanje z
namenom poenotenja vsebin s področja negovalnih di¬
agnoz in uporabe enotnih metodoloških pristopov pri
oblikovanju negovalnih diagnoz.

7. Delovna skupina za terminologijo v zdravstveni negi pri
Zbornici - Zvezi naj dopolni terminološki slovar s ter¬
minologijo s področja negovalnih diagnoz.

8. Ministrstvu za zdravje se sporoči, da so negovalne diag¬
noze del procesa zdravstvene nege in s tem del sis¬
tematične obravnave pacientov, s čimer medicinske ses¬
tre in zdravstveni tehniki prispevajo h kakovosti

zdravstvenih storitev. Od Ministrstva za zdravje je
potrebno zahtevati, da kot v večini evropskih držav, tu¬
di v Sloveniji celotno dejavnost zdravstvene nege us¬
trezno zakonsko uredi.

Na 1. slovenski konferenci o negovalnih diagnozah, ki je
bila v Mariboru od 12. do 14. junija 2003, so bili sprejeti
zaključki, na podlagi katerih je bila sklicana tudi 1. seja
Nacionalne komisije za negovalne diagnoze - SLONDA,
kije sprejela naslednje naloge dela komisije in delovne
skupine:

NACIONALNA KOMISIJA ZA NEGOVALNE DIAG¬
NOZE - SLONDA - bo delovala v sestavi: Tatjana Geč,
Darja Cibic, Bara Pavčič Trškan, mag. Bojana Filej in
Petra Kersnič.
Komisijo bo vodila Tatjana Geč. Sedež komisije bo v
Kolaborativnem centru v Mariboru. Naloge komisije bodo:
implementacija negovalnih diagnoz v slovenski prostor,
izbor računalniškega programa za vodenje dokumentacije
zdravstvene nege in evidenc prakse zdravstvene nege, ob¬
likovanje metodoloških izhodišč in navodil za oblikovanje
in testiranje negovalnih diagnoz, izbor klasifikacij
zdravstvene nege, oblikovanje minimalne baze podatkov
za slovenske potrebe, verifikacija negovalnih diagnoz in
predložitev verificiranih negovalnih diagnoz Razširjene¬
mu strokovnemu kolegiju za zdravstveno nego v
potrditev, aktivnosti za povezovanje prakse in teorije in
oblikovanje predloga delovne skupine za standardizacijo
negovalnih diagnoz in drugih delovnih skupin.

DELOVNA SKUPINA ZA STANDARDIZACIJO NEGOV¬
ALNIH DIAGNOZ, ki jo je na predlog državne komisije
potrdil Upravni odbor Zbornice - Zveze na svoji 39. seji
dne 29.7.2003, bo delovala v sestavi: Katarina Lokar,
Nada Bitenc, Marija Mrak, Darinka Fras, predstavnica
VŠZD Ljubljana, predstavnica VZŠMaribor, mag. Liljana
Leskovic in Božena Istenič, predstavnica šole MB
Klavdija Čuček Trifkovič, predstavnica šole LJ - Andreja
Mihelič Zajec.
Delovna skupina bo delovala na Zbornici - Zvezi, kjer bo
skupina imela sedež in prostore za delovanje. Naloge de¬
lovne skupine bodo: oblikovanje negovalnih diagnoz, vo¬
denje, spremljanje in ovrednotenje procesa testiranja nego¬
valnih diagnoz v praksi ter priprava negovalnih diagnoz
za verifikacijo.

Zbornica zdravstvene nege Slovenije -
Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije bo za vse funkcionarje organizirala

POSVET IN JAVNO RAZPRAVO O BELI KNJIGI,
ki bo 15. septembra 2003 na Visoki Zdravstveni šoli v Mariboru

s pričetkom ob 10. uri.
Vabljeni tudi vsi člani, ki Vas ta tema zanima.

Za udeležbo na posvetu in in avtobusni prevoz iz Ljubljane do Maribora in nazaj je potrebna predhodna prijava
na telefon tajništva Zbornice - Zveze 01231 6055.
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Delo Zbornice-Zveze

IZJAVILI SO - vi ocenite:

Janez Drnovšek, predsednik republike Slovenije
»Izvedba zdravstvene reforme je med najbolj pomembni¬
mi projekti za državljane Republike Slovenije. Zato je
potrebno izboljšave, ki jih prinaša Bela knjiga, v javni
razpravi dobro predstaviti in na osnovi konstruktivnih
predlogov javne razprave ustrezno dopolniti predlagane
rešitve.«

ZIB; Odnosi z javnostmi Urada predsednika

republike Slovenije, 11.7.03

Dušan Keber, minister za zdravje
» Reforma se v znatnem delu že izvaja. Teče razporejanje
denarja bolnišnicam na nov način, dalje smo uvedli nove
motivacije za glavarino v osnovnem zdravstvu, uvajajo se
kazalci kakovosti. Ovira nas pomanjkanje podporne za¬
konodaje. Zakon naj bi sprejeli prihodnjo pomlad, spre¬
membe načina zbiranja denarja naj bi stekle v začetku
2005. Za resnično vzpostavitev sistema kakovosti bo
potrebno največ časa, od 5 do 10 let, ker bo treba doseči
spremembe v vrednotah in načinu razmišljanja. Prve kli¬
nične poti so že pripravljene. V celoti reforma ne more
spodleteti, ker jo že izvajamo.

DELO, 12.7.2003

Zdravstvena nega: Časopis Splošne bolnišnice Maribor
- Naša bolnišnica
»Sodobni pogledi na delo medicinske sestre nalaga medi¬
cinski sestri velik del spremljanja in ocene bolnikovega
stanja, ugotavljanja zahtev po zdravstveni negi, načrto¬
vanje, izpeljavo in vrednotenje zdravstvene nege ter skrb
za izpeljavo številnih diagnostičnih in terapevtskih
postopkov. Področje, ki ga danes razumemo v okviru poj¬
ma zdravstvena nega, se je v sodobnih programih
dodiplomskega izobraževanja medicinskih sester izjemno
razširilo in poglobilo. Na kirurških (in drugih) oddelkih
zdravstvena nega med drugim zajema tudi duševno pod¬
poro pri premagovanju težav, ki jih prinašata hospital¬
izacija in bolezen. Zajema tudi izobraževanje bolnikov in
njihovih svojcev. Slednje se kajpak ne dotika zgolj ozkih
medicinskih problemov, temveč sega na številna sorodna
področja in na videz manj sorodna področja.«

ZIB, 18.7.2003

Anton Rop, predsednik vlade Republike Slovenije
»Finančni del je le logična korekcija in racionalizacija fi¬
nanciranja zdravstvenih storitev. Vendar pa sprememba
sistema financiranja ne sme biti edini in najpomembnejši
vir zdravstvene reforme. Najpomembnejši cilj reforme
mora biti izboljšanje dostopnosti do kvalitetnih
zdravstvenih storitev in racionalizacija sistema.Če ti dve
predpostavki ne bosta izpolnjeni, je zgolj sprememba sis¬
tema financiranja nesmiselna. Zato bomo vrstni red prior¬
itet zdravstvene reforme spremenili.«

MLADINA 27.7.2003

Don Hindle, prof., svetovalec Ministrstva za zdravje za
razvoj zdravstvenih sistemov
»Patemalizem v slovenskem zdravstvu se nazorno kaže
tudi v odnosu zdravnikov do drugih profilov zaposlenih.
Tako imajo zdravniki glavno besedo celo na sestankih, ki
zadevajo tudi medicinske sestre, in zdi se, da ta problem
obremenjuje Slovenijo podobno kot druge države.«

DELO, 23. 8.2003

Aljoša Domjan
»Kljub vsemu pa bela knjiga ministrstva za zdravstvo
ponuja najpopolnejši vpogled v naše zdravstvo. Manjka ji
le strokovna cost benefit analiza in seveda zaključek, ki se
kritičnemu bralcu porodi sam od sebe: avtorji so z belo kn¬
jigo dokazali, da se kot zdravstveni delavci zavedajo težav,
vendar jih ne znajo rešiti. Če bi jih znali, potem ne bi pisali
bele knjige. Napisali so jo, ker vidijo le svoje težave in z njo
prosijo, naj jih reši kdo drug. Ali pa da vsaj denar za to!
Oni so zdravstveni delavci, oni se s tem ne ukvarjajo! Tako
so nehote dokazali le to, da sodobnega zdravstva pač ne
smejo voditi zdravniki!«

DNEVNIK, 23.8.2003

Članice Uredniškega odbora pozivajo in prosijo vse članice in člane ter tudi druge bralce
Utripa, da aktivno sodelujejo pri vsebini informativnega biltena s tem, da pošljejo svoje
prispevke. Pišite o vsem: o tem, kar se Vam dogaja - dobro, manj dobro ali se ne bi smelo

dogoditi, pa se zgodi - šole iz izkušenj so najdragocenejše; o strokovnem delu, o izboljšavah,
ki jih uvajate in pomenijo večjo kakovost dela v zdravstveni negi in o preživljanju prostega

časa - vsak Vaš prispevek bo obogatil naš in vaš Utrip.
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Delo Zbornice-Zveze

Uradne ure in kontakti s funkcionarji in službami Zbornice zdravstvene nege
Slovenije - Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije

mag. Bojana Filej, viš.med.ses., univ.dipl.org - predsednica
Služba: tel. 02 22 86 283 - Mobilnik: 040 262 452 - E-pošta: bojana.filej@slon.net

Petra Kersnič, viš.med.ses., prof.zdr.vzg. - generalna sekretarka
Tel.: 01 43 05 280 - Mobilnik: 041 677 360 - E-pošta: zveza.med.sester@siol.net

Darinka Klemenc, dipl.m.s. - podpredsednica za koordinacijo regijskih društev
Služba: tel. 01 522 2178 - Mobilnik: 041 754 706 - E-pošta: darinka.klemenc@kc-lj.si

Mag. Danica Železnik viš.med.ses., prof. zdr. vzg. - podpredsednica za koordinacijo strokovnih sekcij
Služba: tel. 02 300 47 01 - Mobilnik: 031 320 135 - E-pošta: danica.zeleznik@uni-mb.si

Peter Požun, viš.med.teh., dipl. ekon. - podpredsednik za splošne zadeve
Služba: tel. 01 522 21 77 - Mobilnik: 041 635 373 - E-pošta: peter.pozun@kc-lj.si

Jelka Mlakar, viš.med.ses., predsednica Nadzornega odbora
Služba: 01 23 15 755 - E-pošta: jelka.mlakar@kclj.si

Marina Velepič, viš.med.ses., predsednica Častnega razsodišča
Služba: 01 43 20 018 - E-pošta: mvelepic@onko-i.si

Nuša Mlakar, viš.med.ses., univ.dipl.org. - predsednica Komisije za zasebno delo
Kontaktne ure za člane vsako prvo sredo v mesecu od 15. do 16. ure na sedežu Zbornice - Zveze. Za osebni razgovor je
potreben predhodni dogovor na tel. tajništva 01 231 6055.

dr. Silvestra Hoyer, univ.dipl.ped., viš.med.ses. - predsednica komisije za izobraževanje
Služba: 01 30 01 111 - E-pošta: silvestra.hoyer@unu-lj.si

mag. Brigita Skela Savič, univ.dipl.org., viš.med.ses. - odgovorna urednica Utripa
Mobilnik: 041 845 119 - E-pošta: bskelasavic@onko-i.si

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

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

Darja Cibic, viš.med.ses., univ.dipl.org. - predsednica Delovne skupine za terminologijo v zdravstveni negi
Služba: 02 478 60 22 - E-pošta: darja.cibic@gov.si

Irena Planinšek, dipl.m.s. - predsednica delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi
Služba: 01 522 37 82 - E-pošta: irena.planinsek@kclj.si

STROKOVNE SLUŽBE
Delovni čas za poslovanje s člani

PONEDELJEK - PETEK od 10. do 15.ure

Bojana Bučar - tajništvo
tel./faks: 01 23 16 055 - tajništvo - E-pošta: tajnistvo@zveza-dmszts.si

Mojca Čerček - članarine, računi, naročniški oddelek
tel./faks: 0143 44 903 - naročniški oddelek - E-pošta: narocnina@zveza-dmszts.si

Irena Vodlan - računovodstvo
Tel./faks: 01 51 50 060 Vsak ponedeljek med 13. -15. uro - E-pošta: irena.vodlan@siol.net

Dragica Papež, univ.dipl.iur. - pravna služba
Prva in tretja sreda v mesecu po predhodnem dogovoru na tel. tajništva: 01 23 16 055 - E-pošta: dragica.papez@siol.net

Za osebne razgovore Vas naprošamo, da se dogovorite v tajništvu Zbornice - Zveze na tel./faks 01 23 16 055.
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IZJAVI ZA TISK O STALIŠČU MEDNARODNEGA SVETA MEDICINSKIH SESTER

Razvoj kariere v zdravstveni negi
Mednarodni svet medicinskih sester (ICN) je trdno
prepričan, da je razvoj kariere glavni dejavnik, ki prispeva
k napredku zdravstvenih sistemov in poklica zdravstvene
nege po vsem svetu ter je neposredno povezan z
vzdrževanjem visoke kakovosti. Razvoj kariere je zato
potrebno podpirati in vzdrževati s sistematičnim
izobraževalnim sistemom, priznanimi poklicnimi struktu¬
rami (vključno s kliničnimi lestvicami), ki so dovolj fleksi¬
bilne, da zagotovijo poklicno mobilnost, in z dostopnostjo
podjetništva v zdravstveni negi in/ali priložnostmi za
neodvisno prakso.
Mednarodni svet medicinskih sester podpira raziskovan¬
je, poklicno mobilnost, ki zagotavlja poklicni razvoj in vz¬
držuje visoke ravni zadovoljstva z delom, kar zagotavlja
bolj konsistentno pokrivanje zdravstvenih dejavnosti.
Potrebno je promovirati, uvajati in vzdrževati ustrezne
mehanizme nagrajevanja, tako da se nagradi dosežke s
priznanjem, napredovanjem in/ah z denarjem. Svet meni,
da je dostop do nadaljevalnega izobraževanja zelo
pomemben in predstavlja osnovno pravico delavcev.^
Nadaljevalno izobraževanje mora biti na voljo vsem, ki so
zaposleni v zdravstveni negi in z ustreznimi sredstvi
dosegati tiste, ki delajo na izoliranih področjih.
V sedanjem procesu pregledovanja izobraževanja medi¬
cinskih sester in sistemov prakse se Mednarodni svet
medicinskih sester ter njene članice - organizacije medi¬
cinskih sester posameznih držav - prizadevajo razviti,
promovirati in pospešiti celosten in integriran okvir za
poklic. Ta okvir vsebuje privlačne in uresničljive strukture
karier, ki bodo podprle novačenje ter zadržale us¬
posobljeno osebje, ki je potrebno za zagotavljanje
kakovostne oskrbe. Mednarodni svet medicinskih sester
in organizacije medicinskih sester posameznih držav
morajo igrati vodilno vlogo pri določanju zadovoljivih
vzorcev razvoja kariere v zdravstveni negi ter pri poga¬
janjih za ustrezno strukturo nagrajevanja (priznanje,
napredovanje in/ah denarna nagrada, promoviranje in¬
teresov medicinskih sester), obenem pa morajo podpirati
regulacijo, poklicni razvoj (vključno z dostopnostjo
štipendij) ter zaščito medicinskih sester.

Ozadje
Nujno je, da organizacije medicinskih sester, vlade in dru¬
ga telesa medicinskim sestram
omogočijo razvoj kariere s preglednimi izobraževalnimi
sistemi ter sistemi karier, ki zagotavljajo priložnosti, da
medicinske sestre lahko prehajajo iz ene kategorije v dru¬

go ali na druge položaje znotraj ali zunaj sistema
zdravstvenega varstva. Če hočemo razviti takšne sisteme,
je nujno, da se identificira jedro znanja, veščin in
znanstvenih načel za prakso zdravstvene nege.
Mednarodna mobilnost medicinskih sester: Trendi in
posledice politik
Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodni svet
medicinskih sester in Kraljevi kolidž za zdravstveno nego
iz Velike Britanije sodelujejo pri raziskavi, ki vključuje
več držav

Nova mednarodna študija kaže na to, da so delovne
razmere glavni dejavnik migracije medicinskih sester

Ženeva, 28. junij 2003 - Nova študija, ki zajema več držav
in se osredotoča na mednarodno migracijo ter mobilnost
medicinskih sester, kaže na to, da so neustrezni delovni
pogoji glavni dejavnik migracije medicinskih sester, tako
iz dežel v razvoju v razvite države kot tudi med razvitimi
državami. Študijo Mednarodna mobilnost medicinskih sester:
Trendi in posledice politik so zdaj skupno objavili Svetovna
zdravstvena organizacija, Mednarodni svet medicinskih
sester in Kraljevi kolidž za zdravstveno nego iz Anglije.
Poročilo je mednarodne narave in črpa še posebej iz študij
primerov posameznih industrializiranih držav in držav v
razvoju: Avstralije, Karibov, Gane, Irske, Norveške,
Filipinov, Južne Afrike, Velike Britanije in Združenih držav
Amerike. Študija kaže, da obstaja veliko različnih de¬
javnikov, ki privlačijo ah odbijajo medicinske sestre in
stimulirajo njihovo mobilnost, vendar pa bistvene težave,
ki pogosto spodbujajo željo medicinskih sester, da bi se za¬
poslile v drugi državi - na primer slabe plače, prevelike
delovne obremenitve in nasilje na delovnem mestu - niso
bili rešeni.
Obenem trenutno visoko raven aktivnega mednarodnega
novačenja spodbuja pomanjkanje medicinskih sester v
nekaterih razvitih državah. Te ciljne države niso uspele us¬
posobiti in obdržati zadostnega števila medicinskih sester
ter so se zatekle k hitri rešitvi z mednarodnim novačen¬
jem, izkoristile so obstoj dejavnikov, ki silijo medicinske
sestre, da zapuščajo domače države, in jih okrepile z de¬
javniki, ki medicinske sestre privlačijo - z boljšimi
plačami, priložnostmi za kariero, poklicnim razvojem in
izboljšanimi delovnimi razmerami.
Dinamiko agresivnega in včasih tudi izkoriščevalskega
mednarodnega novačenja poganjajo neustrezni odzivi s
politikami vlad posameznih držav, s katerimi se lotevajo

1 Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 149 o osebju zdravstvene nege
Izjava o stališčih je bila pregledana in popravljena leta 2001. Vstavite jo v svojo zbirko izjav o stališčih Mednarodnega sveta medicinskih
sester. Ta izjava nadomešča dokument Kariema mobilnost (Izjava o stališčih!
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temeljnih vzrokov pomanjkanja medicinskih sester.
Sporazumi o prosti trgovini in bloki lahko omogočajo pre¬
tok, vendar do tega pride le takrat, ko obstaja neravnoves¬
je med dejavniki privlačevanja in odbijanja, ko je bistvena
privlačnost države, ki uvaža. Novačenje medicinskih ses¬
ter v nefunkcionalne zdravstvene sisteme je v najboljšem
primeru le kratkoročna rešitev, ki ima etične posledice.

Glavni dejavniki privlačnosti in
odbojnosti
»Odbojnost«
Nizka plača (absolutno in/
za
ali relativno)
Slabe delovne razmere
Pomanjkanje virov za
učinkovito delo
Omejene možnosti za kariero
Omejene priložnosti za
no
izobraževanje

Učinek HIV/AIDS
Nestabilno/nevamo delovno Politična stabilnost
okolje
Ekonomska nestabilnost Priložnosti za potovanje

Pomoč pri delu
Študija obravnava tri glavne možnosti, ki jih imajo vlade
držav in mednarodne službe, ki hočejo aktivno spreminjati
to dinamiko. Ena od možnosti je ta, da se podpre
izboljšave pri plačah, delovnih razmerah in prestižu med¬
icinskih sester v njihovi državi. V številnih primerih bi
medicinske sestre najverjetneje ostale v domači državi, če
bi bila kakovost njihovega delovnega življenja vsaj zadost¬
na. Druga možnost je, da se spodbuja in omogoči bilater¬
alne (iz države v državo) nadzorovane ali regulirane pre¬
toke medicinskih sester. Tretja možnost pa je, da se razišče
možnost in deluje v smeri uveljavljanja določenega do¬
govora, po katerem bi dežela, ki novači, zagotavljala kom¬
penzacijo državi, iz katere novači. Ta kompenzacija bi bila
lahko neposredna ali posredna finančna, kot del darilnega
paketa ali pa v obliki povratnega toka bolje usposobljene¬
ga osebja.
Druga dognanja, ki izhajajo iz študije, vključujejo:
• rastoč trend pritoka medicinskih sester iz dežel v razvoju,
• do novačenja ne prihaja samo iz dežel v razvoju; obstaja
znaten pretok med razvitimi državami in med državami
v razvoju znotraj določene regije,

• identificiranje vzrokov za mobilnost medicinskih sester
znotraj posameznih držav in za zapuščanje poklica je
prav tako pomembno za izboljšanje našega razumevan¬
ja migracije,
• podatki o tej problematiki, ki so nam na voljo, pogosto
niso primerljivi in obstaja potreba, da se standardizira
definicije ter podatkovne nize, tako da se zbrani podatki

lahko primerjajo.
Študija je tudi zajela niz ključnih vprašanj v zvezi s politiko,
na katera mora odgovoriti vsaka država »uvoznica« ali
»izvoznica«, če hoče razjasniti svoj položaj v zvezi z global¬
nim pretokom medicinskih sester. Ta vprašanja so navede¬
na v dodatku k temu dokumentu.
Mednarodni svet medicinskih sester in Kraljevi kolidž za
zdravstveno nego sta razvila in razposlala smernice v zvezi
s politiko za etično mednarodno novačenje. Smernice
Mednarodnega sveta medicinskih sester so na voljo na
spletni strani http://www.knch/psrecruit01.htm.
Smernice Kraljevega kolidža za zdravstveno nego so na
voljo na spletni strani http://www.rcn.org.uk/publica-
tions/pdf/im-insides-001-788.pdf. Svetovna zdravstvena
organizacija se ukvarja z izvedljivostjo na dognanjih zasno¬
vane globalne etične politike novačenja za države, ki so
njene članice, pri tem nadgrajuje delo, ki ga je že opravila
zveza držav (Commonzvealth).

Mednarodna mobilnost medicinskih
sester: Vprašanja glede politike in
dopolnilna raziskovalna vprašanja
»Države - viri«
Politika:
• Ali naj se odtok podpre ali spodbuja? (da se stimulira
prihodke od nakazil ali konča preveliko ponudbo);

• Ali naj se odtok omeji ali reducira? (npr., da se zmanjša
»beg možganov«; kako naj se to stori, kaj je učinkovito in
etično?);

• Ali naj se regulira službe za novačenje?
Raziskovanje:
• Katere so države - cilji za odtok?
• Koliko odtoka je stalnega ali začasnega? (dolgoročnega
ali kratkoročnega)?

• Koliko odtoka gre v zaposlovanje/izobraževanje, ki je
povezano z zdravstvom v drugih državah; kakšen delež
gre na področja, ki niso povezana z zdravstvom?

• Kakšen je obseg odtoka v druge države, če ga primer¬
jamo z »odtokom« v druge sektorje znotraj države?
• Kakšen je učinek odtoka?
• Zakaj medicinske sestre odhajajo?
• Kako naj se spremlja odtok?

»Države - cilji«
Politika:
• Ali je pritok trajnosten?
• Ali je pritok ekonomičen način za odpravljanje poman¬
jkanja veščin?
• Ali je pritok etično opravičljiv?
• Ali naj se regulirajo službe za novačenje?

Raziskovanje:
• Katere so države - viri za pritok?
• Koliko pritoka je stalnega ali začasnega?
• Koliko pritoka gre v zaposlovanje/izobraževanje, ki je
povezano z zdravstvom v državi; kakšen delež gre na

»Privlačnost«
Višja plača (in možnosti

nakazila)
Boljše delovne razmere
Bolje opremljeni
zdravstveni sistemi
Možnosti za kariero
Zagotovljeno nadaljeval-

izobraževanje
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področja, ki niso povezana z zdravstvom?
• Ali se s pritokom učinkovito upravlja?
• Zakaj medicinske sestre prihajajo?
• Kako naj se spremlja pritok?

»Mednarodne službe«
• Kako naj se spremlja mednarodni pretok medicinskih
sester?

• Kaj je ustrezna vloga/odziv službe na problematiko
mednarodne mobilnosti medicinskih sester - v okviru
delovnih odnosov z vlado države?

• Ah naj poseže v proces (npr. razvijanje etičnega okvira;
podpiranje medvladnih pogodb; uvajanje regulatomih
sporazumov)?

Mednarodni svet medicinskih sester (ICN) je federacija
125 združenj zdravstvene nege posameznih držav, ki pred¬
stavlja milijone medicinskih sester z vsega sveta. Ker ga
vodijo medicinske sestre za medicinske sestre, je
Mednarodni svet medicinskih sester mednarodni glas
zdravstvene nege in s svojim delovanjem zagotavlja
kakovostno nego za vse ter trdne globalne zdravstvene
politike.
Kraljevi kolidž za zdravstveno nego (RCN) je glas
zdravstvene nege v Veliki Britaniji in je največja poklicna
organizacija osebja zdravstvene nege na svetu. RCN pro¬
movira interese medicinskih sester in pacientov na števil¬
nih področjih ter pomaga oblikovati politiko zdravstvene¬
ga varstva prek tesnega sodelovanja z britansko vlado in
drugimi organizacijami posameznih držav ter mednarod¬
nimi organizacijami, sindikati, poklicnimi telesi ter prosto¬
voljnimi organizacijami.

Za dodatne informacije se obrnite na Lindo Carrier-Walker
Tel.: (+ 41 22) 908 0100; Faks: (+ 41 22) 908 0101
elektronska pošta: carrwalk@icn.ch - Spletna stran www.icn.ch
ali Mario Dal Poz 22 791 3599
Celotno besedilo dokumenta Mednarodna mobilnost medi¬
cinskih sester: Trendi in posledice politik je na voljo na spletnih
straneh www.who.int in www.icn.ch.

Vsak otrok ima pravico
do imena in narodnosti
Babice in medicinske sestre so za predstavitev skupne
kampanje za registracijo rojstev izbrale svetovni dan be¬
guncev
Ženeva, Hag, 20. junij 2003 - Mednarodna konfederacija
babic (ICM) in Mednarodni svet medicinskih sester (ICN)
se skupaj lotevata vprašanja registracije rojstev. Ob sve¬
tovnem dnevu beguncev sta organizaciji, ki predstavljata
medicinske sestre in babice v več kot 125 državah po vsem
svetu, začeli s kampanjo, ki bo njune članice in javnost v
vseh državah osvestila o tem vprašanju. Veliko otrok, ki se
rodijo beguncem in emigrantom, ni registriranih. V letu

2000 po ocenah ni bilo registriranih 50 milijonov otrok, ki
so se rodili na različnih koncih sveta. To vprašanje je glob¬
alno.
"Skoraj dve petini vseh otrok na svetu se rodi, ne da bi jih
registrirali. Neregistrirani in nedokumentirani otroci so iz¬
jemno izpostavljeni vsakovrstnemu izkoriščanju. Že od ro¬
jstva so marginalizirani, ker ni nikakršnega uradnega zaz¬
namka o njihovem obstoju", je dejala Petra ten Hoope-
Bender, generalna sekretarka Mednarodne konfederacije
babic.
"Sedemdeset odstotkov neregistriranih rojstev se zgodi v
podsaharskiAfriki ter v južni in jugovzhodniAziji, vendar
pa vprašanje ni značilno le za dežele v razvoju in konflik¬
tne okoliščine", je pojasnila Judith Oulton, direktorica
Mednarodnega sveta medicinskih sester. "Do tega prihaja
v vseh regijah. Prednostna naloga je, da se zavedamo
pomena registracije rojstev in politike, ki jo omogoča."
Begunske družine so izpostavljene še posebej velikemu
tveganju, da ne bodo mogle registrirati svojih otrok,
pomembni pa so tudi drugi dejavniki. Če poroda ne
spremlja usposobljena oseba, če so starši revni in nepis¬
meni, če v državi obstajajo zapleteni postopki registracije,
potem je število neregistriranih otrok visoko in njihova
prikrajšanost ob rojstvu se bo v njihovih življenjih najver¬
jetneje nadaljevala.
"Registracija otroka je za večino ljudi nekaj običajnega. Za
otroka beguncev pa je ta enostavna in, za številne od nas
naravna naloga, zelo težavna", je razložila Christina
Linner, višja koordinatorka za begunske otroke pri
Visokem komisariatu za begunce Združenih narodov.
"Begunske matere in očetje pogosto sploh niso obveščeni
o tej povsem temeljni pravici, niti ne vedo za posledice, če
njihova hči ali sin nista registrirana. Pozdravljamo to
skupno kampanjo in upamo, da bo dodatno spodbudila
vlade, zdravstvene strokovnjake in same starše k rednemu
registriranju begunskih otrok in otrok, ki iščejo zatočišče".
Organizaciji sta izdali skupno izjavo ter bosta v sodelo¬
vanju z organizacijami članicami ocenili položaj na ravni
posamezne države. Kampanja, ki bo predstavljena javnos¬
ti na svetovni dan beguncev, bo namenjena medicinskim
sestram na konferenci Mednarodnega sveta medicinskih
sester junija 2003 in babicam na vmesnih triletnih srečan¬
jih Mednarodne konfederacije babic v Trinidadu aprila
2004. Skupni list z dejstvi o registraciji rojstev bo ključno
orodje, ki ga bodo organizacije članice uporabljale za
dvigovanje osveščenosti in lobiranje v smeri pozitivne
politike v zvezi z registracijo rojstev v njihovih državah.
Mednarodna konfederacija babic in Mednarodni svet
medicinskih sester se bosta tudi povezovali s partnerskimi
organizacijami, ki skrbijo za blaginjo otrok, razvoj
zdravstvene politike in človekove pravice, ter spodbujali
njihovo sodelovanje.
Mednarodna konfederacija babic je konfederacija 83 zvez
babic iz 70 držav, ustanovljena je bila leta 1919. Namenjena
je 'globalnemu razvijanju ciljev in krepitvi prizadevanj
babic pri doseganju izboljšanih rezultatov pri ženskah v
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plodnih letih, njihovih novorojenčkih in njihovih družin¬
ah, kjerkoli živijo.
Mednarodni svet medicinskih sester je federacija 125 zbor¬
nic zdravstvene nege posameznih držav, ki predstavlja
milijone medicinskih sester z vsega sveta. Ker ga od leta
1899 vodijo medicinske sestre za medicinske sestre, je
Mednarodni svet medicinskih sester mednarodni glas
zdravstvene nege in s svojim delovanjem zagotavlja
kakovostno nego za vse ter trdne globalne zdravstvene
politike.

Izjava Mednarodne konfederacije babic in
Mednarodnega sveta medicinskih sester
Skoraj dve petini otrok na svetu se rodi, ne da bi jih reg¬
istrirali. Leta 2000 približno 50 milijonov otrok, ki so se
rodili v različnih delih sveta, ni dobilo uradnih identitet,
ker se jih ni registriralo. Neregistrirani in nedokumenti¬
rani otroci so izjemno izpostavljeni vsakovrstnemu izko¬
riščanju. Od rojstva naprej so marginalizirani, ker njihov
obstoj ni uradno priznan. To vprašanje obstaja v vsaki
državi, čeprav se sedemdeset odstotkov neregistriranih ro¬
jstev zgodi v podsaharski Afriki in južni ter jugovzhodni
Aziji.
Registracija novorojenčkov je obvezna po sedmem členu
Konvencije Združenih narodov o pravicah otroka, ki jo je
leta 1989 ratificiralo 162 držav. Konvencija določa, da “je
treba vsakega otroka registrirati takoj po rojstvu ter da ima sled¬
nji z rojstvom pravico do imena in do narodnosti.

Zakaj je registracija rojstva pomembna
za posameznike in vlade?
Posamezniku registracija rojstva podeli pravice in privi¬
legije, kot so pravica do imena, narodnosti in osebne iden¬
titete. Neregistrirani otroci ne bodo imeli dostopa do
zdravstvenih storitev in ne bodo imunizirani, prav tako ne
bodo deležni drugih koristi javnega zdravstva. Registracija
pomaga zaščititi otroke pred takšno družbeno patologijo,
kot je prodajanje otrok, nezakonita posvojitev in prostituci¬
ja; zaščiti jih tudi pred tem, da se jih na sodišču obravnava
kot odrasle ljudi. Registracija rojstva omogoča vse pravice v
družbi, ki so običajno samoumevne, na primer pravica do
poroke, volilna pravica, pravica kandidirati na volitvah in
pravica do posedovanja lastnine.
Za vlade je registracija rojstev nujna zaradi učinkovitega
nadzora nad boleznimi in zaradi javnih kampanj. Vladam
pomaga pri načrtovanju javnih storitev, kot so
izobraževanje in zdravstvo, ter jim služi kot podlaga za
učinkovito administracijo in dobro vladanje. Poleg tega
vlade potrebujejo informacije o bistvenih statistikah, kot
so rojstva, smrti, poroke in stopnje plodnost, da lahko
točno načrtujejo, izvajajo in spremljajo učinek razvojnih
programov. To se lahko doseže le z registracijo vseh ro¬
jstev.

Zakaj se rojstva ne registrirajo?
• Rojstva se ne registrirajo zaradi več dejavnikov:

• Proces je lahko zapleten in drag za revne družine, ki se
morda ne zavedajo koristi registracije.

• Uradi za registracijo so lahko težko dostopni za podežel¬
sko prebivalstvo.

• Nepismenost lahko ljudem prepreči, da bi uspešno za¬
ključili proces registracije.

• Delavci v zdravstvenem varstvu se morda ne zavedajo
pomena registracije rojstev.

• Registracijo ovirajo verska prepričanja. Rojstvo in
poimenovanje otroka imajo ljudje lahko za sveto stvar,
tako da "vmešavanje" procesa registracije zanje ni spre¬
jemljivo.

• Zdajšnja obsežna gibanja prebivalstva zaradi ekonom¬
skih vzrokov in varnosti, vojn in nemirov ter naravnih
nesreč povsod otežujejo registracijo rojstev.

• Pomanjkanje usposobljenega osebja ob rojstvu.

Vloga organizacij babic in medicinskih sester
Organizacije babic in medicinskih sester so odgovorne za
začetek in podporo akcije, s katero se bo ugotovilo obseg
neregistriranih rojstev v svojih državah, in za to, da
sodelujejo pri razvijanju ter izvajanju načrtov za
omogočanje registracije rojstev, tako da:
• Povečajo osveščenost med svojimi članicami in v javnos¬
ti.

• Poskrbijo, da je vprašanje registracije rojstev vključeno v
izobraževalne programe strokovnjakov zdravstvenega
varstva.

• Pregledujejo prakso in s tem poskrbijo, da medicinske
sestre in babice izkoristijo vsako priložnost za promocijo
registracije ter neposredno pomagajo staršem pri regis¬
traciji otrok, kjer je to potrebno.

• Ocenijo procese registracije v svojih državah ter določijo
obseg neregistriranih rojstev v svoji državi.

• Vplivajo (lobirajo) na oblikovalce politik, tako da se po
potrebi olajšajo/poenostavijo postopki registracije.

Načrt kampanje
Kampanja vsebuje naslednje dejavnosti:
• Povečevanje osveščenosti javnosti, v okviru zvez medi¬
cinskih sester in babic posameznih držav, med obliko¬
valci politik in ključnim osebjem, vključno z dobavitelji
zdravstvenega varstva, s čimer se zagotovi, da bo
vprašanje vključeno v relevantni dnevni red državne
politike;

• Zveze medicinskih sester in babic posameznih držav
ocenijo obseg tega vprašanja v lastnih državah; prepoz¬
najo ovire pri registraciji in primere dobre prakse, ki jih
je treba posredovati naprej;
• Sodelovanje z relevantnimi vladnimi in nevladnimi or¬
ganizacijami, vključno z UNICEF, WHO, UNHCR, UN¬
ESCO in PLAN.

Za dodatne informacije se obrnite na Lindo Carrier-VValker,
Tel.: (+41 22) 908 0100 - Faks : (+41 22) 908 0101
Elektronska pošta: carrwalk@icn.ch -
Spletna stran: www.icn.ch<http://www.icn.ch>
ICN/PR/ #21
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Agica Gobec

11. STROKOVNO SREČANJE SEKCIJE MEDICINSKIH
SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V KARDIOLOGIJI
IN ANGIOLOGIJI - »PRIROJENE SRČNE NAPAKE«

Radenci, 6. in 7. junija 2003

Sončno in toplo jutro je napovedovalo vroč poletni dan, kar za organizatorje 1 1. strokovnega srečanja ni
predstavljalo niti najmanjše težave. Pričakalo nas je prijazno osebje Hotela Radin in klimatizirana dvorana z vso
potrebno opremo. Registracija udeležencev seminarja je potekala mirno in brez zapletov. Srečanje je otvorila
predsednica sekcije Lidija Marinč, ki nas je prijazno nagovorila, s pesmijo in skečem pa so nas pozdravili tudi
učenci OŠ Radenci. Srečanje je pozdravil tudi Miha Verbič, predstavnik Zdravilišča Radenci.

Tema letošnjega seminarja je bila obravnava otroka in
odraslega bolnika s prirojeno srčno napako. Samo Vesel,
dr. med., je predaval o vrstah prirojenih srčnih napak,
vzrokih za njihov nastanek in metodah odkrivanja srčnih
napak pri otrocih. Razvojne nepravilnosti srca in velikih
žil so med vsemi prirojenimi napakami najpogostejše.
Pojavijo se pri približno 8 od 1000 novorojencev. Vzroki so
večinoma neznani, med dejavnike tveganja pa lahko šteje¬
mo: kromosomske nepravilnosti, pitje alkohola, uživanje
mamil, jemanje nekaterih zdravil ter okužba z nekaterimi
nalezljivimi boleznimi v prvih treh mesecih nosečnosti.
Znaki, ki jih opazimo pri otroku, so odvisni od vrste in
teže napake. V grobem lahko govorimo o cianotičnih
srčnih napakah ter o napakah, ki se kažejo z znaki srčnega
popuščanja. Osnovna diagnostična metoda je ehokardio-
grafija, dodatne pa so RTG slikanje srca in pljuč ter srčna
kateterizacija s kardio-angiografijo.
Špela Rot, dipl.m.s., nas je seznanila z zdravstveno nego
otroka s prirojeno srčno napako. Zdravstvena nega otroka
s prirojeno srčno napako mora biti načrtovana, sis¬
tematična, celovita in individualna. Še posebno skrbno
mora medicinska sestra načrtovati in izvajati zdravstveno
nego pri življenjskih aktivnostih, kot so: dihanje in delo¬
vanje srca, prehranjevanje in pitje tekočin ter odvajanje in
izločanje. Zelo pomembno je tudi zdravstvenovzgojno de¬
lo s starši. Delo medicinske sestre zahteva veliko
strokovnega znanja.
Andreja Širca-Čampa, univ. dipl. ing. živilske tehnologije,
je govorila o prehrani otrok s prirojeno srčno napako.
Mnogi otroci s prirojeno srčno napako imajo težave z ne-
dohranjenostjo, ki se izraža z zaostankom v rasti in razvo¬
ju otroka: nedohranjenost, manjša telesna masa, nižja rast.
Načrtovanje primerne prehrane za takšnega otroka je
odvisna od bolnikovega zdravstvenega stanja, stanja
prehranjenosti pred operativno fazo in po njej.
Prof. dr. Mirta Koželj, dr. med., je poročala o obravnavi
odraslih bolnikov s prirojeno srčno napako. Kar 85 %

otrok s prirojeno srčno napako preživi do odraslega ob¬
dobja. Zaradi specifičnosti težav bolnikov so se po svetu
ustanovili centri za bolnike s prirojenimi srčnimi napaka¬
mi, ki sprejemajo bolnike od 18. leta dalje. Na podlagi teh
izkušenj so izdelane smernice za pomoč pri odločanju o
diagnostiki in zdravljenju odraslih bolnikov s prirojenimi
srčnimi napakami.
O antikoagulantni zaščiti pri bolnikih z zamenjano srčno
zaklopko nam bi morala predavati Biserka Klemenčič,
vendar je le nekaj dni pred seminarjem zbolela, zato sem
njen prispevek predstavila sama. Vodenje antikoagu-
lacijskega zdravljenja pri bolnikih z zamenjano srčno zak¬
lopko je zahtevno. Da bi dosegli naš cilj, moramo bolniku
na razumljiv način predstaviti učinke zdravil. Največji
poudarek naj bo na morebitnih zapletih, ki so posledica
premajhnega ali prevelikega učinka zdravil proti strjevan¬
ju krvi. Z ustrezno razlago bo bolnik sprejel pomembnost
pogostih kontrol ter bo pri zdravljenju sodeloval.
Asist. mag. Uroš Mazič, dr. med., nas je seznanil s klinični¬
mi izkušnjami transkateterksih zapiranj ASD H. Defekt in-
teratrijskega septuma tipa sekundum ASD 13 je ena naj¬
pogostejših srčnih napak. Običajno se klinični znaki
bolezni pokažejo po 20. letu starosti. Leta 1955 je bilo prvič
klinično uporabljeno Amplatzovo septalno zapiralo
(ASZ). V študiji, ki so jo izvedli na Pediatrični kliniki v
Ljubljani so ugotovili, da je s tem načinom zdravljenja
mogoče varno in učinkovito zapreti do 80 % vseh ASD DL
Anita Mazej, dipl.m.s., in Melita Sirk, ZT, sta govorili o
pripravi otroka na invazivni poseg in o zdravstveni negi
otroka po posegu. Na dan posega je otrok tešč. Pol ure
pred posegom prejme antibiotično zaščito, v dimljah pa
pripravijo mesto posega tako, da kožo namažejo z
lokalnim anestetikom. Poskrbijo za dobro psihofizično
počutje. Po posegu med. sestra opazuje vbodno mesto in
meri vitalne funkcije. Otrok miruje do jutra, hospitalizaci¬
ja traja 3 dni.
Slavica Micev Matičič in Ana Čerpnjak, višji medicinski
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sestri, sta predstavili vlogo operacijske medicinske sestre
pri invazivnih posegih na srcu pri bolnikih s prirojeno
srčno napako. Bolniki s prirojenimi srčnimi napakami pri¬
hajajo na interventne posege v različnih starostnih obdob¬
jih - od novorojenčka pa do odrasle dobe. Posege večino¬
ma izvajajo v lokalni anesteziji in ga nadzorujejo z RTG
žarki. Veliki veličini bolnikov s terapevtskimi invazivnimi
posegi prihranijo operacijo na odprtem srcu.
V popoldanskem delu strokovnega srečanja sta Roman
Završek, dipl. univ. pravnik, in Jurij Žurej, dipl. univ.
pravnik, govorila o področju delovnega in odškod¬
ninskega prava. Novi zakon ureja le zaposlitvena razmer¬
ja, ki nastanejo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in ne ure¬
ja drugih oblik dela, ki imajo pravno podlago v drugih
predpisih. Kolektivna razmerja, ki izhajajo iz kolektivnih
pogodb, bodo urejena s posebnim Zakonom o kolektivnih

pogodbah. Ker se medicinske sestre in zdravstveni tehni¬
ki pri svojem delu vedno pogosteje srečujemo s pravnimi
vprašanji, so bila pojasnila zelo dobrodošla.
Drugi dan seminarja je bil namenjen že tradicionalnim
učnim delavnicam, ki so vsebovale osnove in novosti na
področju motenj srčnega ritma in temeljnega postopka
oživljanja. Kot vsako leto so se tudi letos naši kolegici
Suzana Rozman in Sonja Jovanovič ter njuni sodelavki
prim.dr. Vojka Gorjup, dr.med., in mag. Anja Jazbec,
dr.med., s Kliničnega oddelka za intenzivno interno med¬
icino zelo potrudile in nam izčrpno predstavile reanimaci¬
jo s teoretičnega in praktičnega vidika.

Iz Radencev smo odhajale z zavestjo, da smo osvežile
znanje s področja kardiologije, ki nam sicer ni tuje, pri
vsakdanjem delu pa se redkeje srečamo z njim.

Ema Dornik

'VAROVANJE INFORMACIJ V ZDRAVSTVU'
STROKOVNO SREČANJE SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA MEDICINSKO
INFORMATIKO

Slovensko društvo za medicinsko informatiko (SDMI) je v sodelovanju s Splošno bolnišnico Slovenj Gradec dne 28.
maja 2003 v Slovenj Gradcu organiziralo strokovno srečanje 'Varovanje informacij v zdravstvu'. Na srečanju je bilo pred¬
stavljenih 13 referatov (v treh sklopih) na teme:

1. teorija, referenčni modeli, standardi,
2. praksa z aktualnimi vprašanji,
3. primeri rešitev.
Srečanje je bilo namenjeno vodilnemu osebju v zdravstvu, informatikom v zdravstvenih organizacijah, uporabnikom

informacijskih sistemov, ki se soočajo z vprašanjem varnosti, upravljalcem in uporabnikom podatkov ter raziskovalcem.
V drugem sklopu so aktualna vprašanja v praksi predstavile tudi članice Sekcije za informatiko v zdravstveni negi

(SIZN). Ob tej priložnosti vas obveščamo, da ima SIZN svojo spletno stran in vas vljudno vabimo, da si jo ogledate:
http: //www.kclj.si/sizn/.

SDMI pa je na svoji spletni strani objavil poročilo s srečanja (http:/ /www.drustvo-sdmi.si/porociloSG.pdf,), prav tako
so na spletni strani SDMI dostopne predstavitve referatov (http://www.drustvo-sdmi.si/referati.asp) ter foto utrinki s
srečanja na naslovu: http://www.sb-nm.si/čtrenz/SDMI-SG/. Vljudno vabljeni k ogledu!
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Igor Črnič

IZOBRAŽEVANJE REŠEVALCEV INŠTRUKTORJEV
Sekcija reševalcev v zdravstvu si že od začetka svojega delovanja želi doseči višjo strokovno raven dela
reševalcev. Ena izmed poti za dosego tega cilja je izobraževanje vseh, ki delamo v reševalni službi.

Zelo pomembno je, da tudi tisti, ki po¬
dajamo znanje, obvladamo svoje delo,
tako strokovno kot tudi s pedagoške plati.
Predvsem to zadnje nam je povzročalo
večje ali manjše težave. Vsi, ki predavamo
kolegicam in kolegom ali pa smo inštruk¬
torji pri podajanju praktičnega znanja,
pedagoškega oz. andragoškega znanja v
osnovnem izobraževanju nismo mogli
pridobiti. Prav zato je izvršni odbor sekci¬
je sprejel sklep, da tudi v tej smeri
pripravimo ustrezno izobraževanje.
Sklenili smo, da bo prvo izobraževanje
namenjeno podajanju praktičnega znanja
oz. inštruktorjem.

Prva skupina, ki je obiskovala tečaj od 6. do 8. februarja.

Zaradi omejenega števila udeležencev,
smo morali pripraviti dva tečaja.
Tridnevna tečaja, ki sta potekala v
mirnem okolju Izobraževalnega centra za
zaščito in izobraževanje Ministrstva za
zdravje na Igu pri Ljubljani smo pripravili
v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, ki te tečaje
opravlja že dalj časa z namenom usposabljanja tovrstnih
kadrov v svojih vrstah. Prvi tečaj je potekal v času od 06.
do 08. februarja, drugi pa od 08. do 10. maja letos. Obeh
tečajev se je udeležilo kar 32 iz vse Slovenije.

Udeleženci smo na tridnevnem izobraževanju, ki ga je
vodil prof. IvanMirt, izvedeli veliko novega. Prvi dan smo
spoznali metodiko poučevanja, psihološke osnove učenja,
temelje poučevanja, metodo praktičnega poučevanja ter
štiristopenjsko metodo. Drugi dan tečaja smo imeli vsak
dva nastopa pred kamero, ko smo praktično poučevali in

si kasneje svoj nastop ogledali ter ga sku¬
paj z vodjo tečaja in skupino analizirali.
Tretji dan je bil namenjen spoznavanju ko¬
rektivnega izpopolnjevanja in spremljanju
praktičnega pouka.

Tečaj, nad katerim smo bili vsi
udeleženci navdušeni, nam je pomagal, da
smo spoznali tudi drugo, pedagoško plat
poučevanja, kije zelo pomembna za izved¬
bo uspešnega izobraževanja. Sklenili smo,
da se bomo skušali v naslednjem letu
udeležiti podobnega tečaja, namenjenega
predavateljem.

Izobraževanje reševalcev je zelo
pomemben del programa dela, ki smo ga
sprejeli v sedanjem izvršnem odboru naše
sekcije. Za zdaj smo na polovici mandata
in potrebno bo še veliko dela in prizade¬
vanj, da dosežemo zastavljene cilje.

Druga skupina, ki je obiskovala tečaj od 8. do 10. maja.
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Vesna Bravar

Projekt 'BREZ TOBAKA'

Marjeta Berkopec

CAS SPREMEMB
31. maj je svetovni dan brez tobaka. To je tudi dan, ko
želimo opozoriti ljudi širom po svetu na škodljivost
kajenja. Temu obeležju smo se pridružile tudi študentke
prvega letnika Visoke zdravstvene šole v Mariboru. V
okviru Sekcije študentov zdravstvene nege Slovenije
smo članice izvršnega odbora Maribor Vesna Bravar,
Saša Kotnik in Selma Finžgar pripravile projekt 'BREZ
TOBAKA'.

Projekt smo izpeljale v trgovskem centru Evropark,
kjer je ob tem obeležju potekala celodnevna prireditev.
Obiskovalce Evroparka smo pozivale k prenehanju kajen¬
ja. Tisti, ki je bil pripravljen odpovedati se eni cigareti, je
dobil manjše simbolično darilce, kdor pa se je bil pripravl¬
jen odpovedati se več kot petim cigaretam, je dobil večjo
nagrado (npr. 10 minut solarija, svečnik, ogrlico, CD...).
Darila so prispevali različni sponzorji, ki so nam tudi
omogočili, da smo lahko izpeljale zadani projekt in s tem
so tudi neposredno prispevali k osveščanju ljudi o
škodljivosti kajenja. Hvala vsem.

Zbrane cigarete, bilo jih je kar za nekaj zavitkov, smo
ob zaključku sežgale v upanju, da so bili to naši prvi kora¬
ki v boju proti kajenju.

Gospe Andreji KVAS,
članici raziskovalne skupine
pri DMSZT Ljubljana,
ob pridobitvi naziva magistrice znanosti

ISKRENO ČESTITAMO

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Ljubljana

ČESTITKA
NA VISOKI ZDRAVSTVENI ŠOLI
V MARIBORU JE DIPLOMIRALA

NAŠA KOLEGICA

VALENTINA GORŠAK-LOVŠIN.
ISKRENO JI ČESTITAMO IN JI ŽELIMO

ŠE NAPREJ USPEŠNO DELO.

KOLEKTIV DOMA STAREJŠIH RAKIČAN

ljubljana

Voda, senca, osvežitev so misli, na katere človek ob
vročini, ki nas je doletela v začetku junija, najpogosteje
pomisli. Na Ribniku pri Brestanici bo dovolj sveže za
zaključno srečanje DMSZT Novo mesto, so menile
posavske medicinske sestre. Kdo bi si mislil, da se bo
sušno obdobje končalo prav 1 8. junija. Dopoldan je
tako minil v znamenju telefonskih pogovorov, bo
deževalo, ne bo deževalo. Oblaki se niso premaknili,
smo se pa zato mi preselili čez hrib na Kostanjek, kjer
je bilo dovolj strehe za vse udeležence srečanja.

Strokovni del je minil ob druženju z Zlatko Jambrovič,
profesorico pedagogike. V svoji karieri je vodila preko 100
seminarjev in delavnic. Je izredno dinamična predavatelji¬
ca, ki tudi v resne teme vnaša kanček humorja. Tokrat je
predstavila svoj pogled na spremembe, ki se dogajajo v in¬
dividualnem in v globalnem smislu. Spremembe je os¬
vetlila s psihološkega in astrološkega vidika. Spomnila nas
je, da ima vsak svetlo in temno plat, pa če to priznamo ali
ne. Arhetipi žrtve, ranjenega otroka, saboterja in prosti¬
tutke so v vsakem od nas in pogosto prihajajo na plan,
seveda jih hitreje in lažje zaznavamo pri sodelavki kakor
pri sebi. Ljudje nismo naklonjeni spremembam. Kljub
temu, da se na svojem navidezno varnem stolčku ne
počutimo najbolje, se le težko odločimo za spremembo. Na
nas je, da svoje temne plati ubesedimo in se razumsko po¬
maknemo na svetlo stran, kjer se bomo bolje počutili.
Pogosto nam manjka spontanosti in sproščenega smeha.
Večer smo nadaljevali ob živi glasbi, plesu in prijateljskem
klepetu.

Če ste naslednji dan sodelavki namenili prijazen
pogled in topel nasmeh, je predavanje Zlatke Jambrovič.
doseglo svoj namen. Naj vas misel, da se sreča, ki jo poda¬
rimo, vrne v naše srce, spremlja na vsakem koraku.

Marta Kavšek in Stanka Majerle

16 SEPTEMBER 2003



Ml MED SEBOJ

Albina Kokot

UPOKOJENE ŠTAJERKE NA IZLETU
V soboto, 21.06.2003, smo pripravili izlet za naše upokojene članice in člane. Tokrat je bila osrednja točka izleta
Koroška oziroma natančneje - splavarjenje po reki Dravi. In tako smo se že kmalu po jutranji kavici vkrcali na
splav. Ob flosarski malici, zabavi in krstu, kjer smo krstili »največje grešnike na splavu«, nam je splavarjenje zelo
hitro minilo.

Da pa ni bil izlet zapolnjen samo z norčijami,
smo se zapeljali še na posvečena tla in obiskali
cerkev sv. Jurija z grobovi pod steklenim tlakom
iz 10. stoletja. Ker smo želeli pogled na okostnjake
kar čim hitreje pozabiti, smo odšli v pivotoč na
grumpovo mast in doma varjeno pivo. Ohlajeno
in po starodavnih receptih pripravljeno pivo se
nam je ob pravi »pasji vročini« zelo prilegalo.

Kot se na dobrem izletu spodobi, smo za
konec zavili še v gostišče, kjer nas je že čakala do¬
bra večerja. Po nekaj zapetih pesmih in do vrha
napolnjenih trebuščkih nas je čakala samo še pot
proti domu. Ob koncu druženja nas je prevevala
samo še ena želja - to je želja po čim prejšnjem
ponovnem druženju. Pa kmalu nasvidenje!

In memoriam

Težko je oditi... Ampak, veš, prijatelj, koraki bolijo in nasmehi žgo krvave sledi. Besede ranijo. Zato ...bo morda laže reči zbo¬
gom. .. Res odhajam. V sončni zahod. Kadar si žalosten... izbereš lepoto, kamor zbežiš. Sploh ni treba slovesa; vse je samo odhod.
Vse samo počasi izginja, vse samo počasi bledi, izginja... bledi... odhaja... Tako odideš !

(povzeto po Dr. Duški MEH)

Prvega julija nas je zapustila LENČE ŠUŠKOVIČ
(roj. Mitkova), naša dolgoletna sodelavka.
Letos mineva 23 let odkar je prišla iz sončne Makedonije v Slovenijo, ki ji je postala drugi dom.
Zaposlila se je na nevrološki kliniki kot medicinska sestra in ji ostala zvesta do smrti. V
Ljubljani si je zasnovala tudi družino in uredila dom. Življenje ji je v obdobju slabega četrt sto¬
letja, kar je bila med nami, točilo medu in pelina. Njena sreča sta bila sinova in prijatelji, ki jih
je imela povsod, kjer se je družila z ljudmi - pri delu ali med prostim časom, težave pa je znala

premagovati z neomajno voljo, pogumom in redko videnim optimizmom, ki ga je znala prenašati tudi na vse nas. Ja,
bila je radoživa, vesela, živahna oseba, polna razigranega temperamenta. Strastno je ljubila in živela svoje življenje in
v tej svoji vnemi ji je bil najbrž vsak dan prekratek.
Koliko je samo anekdot, ki bi jih lahko pripovedovali in se jih bomo spominjali, pa naj se je dogajalo ob delu ali v
prostem času. Z njo nam nikoli ni bilo dolgčas.
Pa tudi radodarna je znala biti. Njene makedonske kulinarične dobrote, ki nam jih je tolikokrat prinesla iz rodnega
kraja, nam bodo v prihodnje zelo manjkale. Še tako siti se njenemu pindžurju, turlitavi, sezamovi pogači in tafče
grafčetu nismo mogli odreči.
Pogrešali jo bomo !
Ne bo več njenega smeha, njene radoživosti... Odšla je za vedno iz kolektiva, od svojih dragih prijateljev in znancev,
a v srcih vseh, ki smo jo imeli radi, ostaja živa in naša Lenča!

Sodelavci SPS nevrološke klinike, KO za nevrologijo, Ljubljana

SEPTEMBER 2003



Mi med seboj

Andreja Peternelj

ŠPORTNI UTRINEK Z GORENJSKE
Neverjetno, koliko navdušenja je bilo med kolegicami, ko smo napovedali športno srečanje medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Organizacijo srečanja smo prevzele medicinske sestre iz Bolnišnice Golnik -
KOPA. Bilo je prijetno ob misli, da se bomo srečali v športnem parku na Golniku, se po želji povzpeli na Kriško
goro ali pa sodelovali le kot navijači.

Priprave so se pričele, golniški gasilci pa so že
pripravljali klopi. Ob prvem napovedanem datu¬
mu smo bili razočarani, saj je bilo prijavljeno zelo
malo udeleženk, tako da nismo mogli izpeljati
načrtovanih športnih aktivnosti. Športne igre smo
prestavili in se odločili, da se srečamo ne glede na
število udeležencev. Povzpeli se bomo le na
Kriško goro in se poveselili ob toplem čaju in raz¬
gledu na Kranj in okolico.

Končno je prišel dan, ko smo se zjutraj zbrali
na parkirišču naše bolnišnice. Ni nas bilo veliko in
tudi vreme ni kazalo prav prijetnega obraza. Toda
kot vedno se je pokazala naša vztrajnost in prav
korajžno smo se napotili proti pobočju Kriške
gore. Do Gojzda, kjer se nam je priključilo kar
nekaj kolegic in kolegov, nam je bilo že pošteno vroče. V
Gojzdu smo poskrbeli tudi za našo prepoznavnost, saj nas
je DMSZT Gorenjske obdarilo s kapicami in rutkami za po¬
letno vročino.

Nadaljevali smo pot proti vrhu, ki je postajala vedno
bolj temačna in mokra. Nihče ni razmišljal o vrnitvi in po
dobrih dveh urah smo dosegli vrh, mokri od potu in dežja.

Vzdušje ob malici iz nahrbtnika, dobrem čaju in obilici
smeha je bilo enkratno. Megla in veter sta nam malo pon¬
agajala pri našem ovekovečenju, da smo res dosegli naš
načrtovani cilj. Mraz je malo pospešil pot v dolino. V koči
v Gojzdu nas je poleg lepega vremena pričakal, po zaslugi
našega sponzorja Coloplasta, tudi odličen golaž.

Na Visoki šoli za zdravstvo v
Ljubljani
sta diplomirali članici našega
Upravnega odbora DMSZT Ljubljana

gospa Darinka Čarni-Dobovišek
in
gospa Jerica Zrimšek
ISKRENE ČESTITKE

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Ljubljana

Bogat srečolov je popestril naše druženje. Z nagradami
smo si nekateri napolnili shrambe z mladim krompirjem,
drugi so dopolnili poletno garderobo in si polepšali pričes¬
ko, tretji pa dopolnili svojo knjižno zbirko in strokovno
znanje.

Ker je bil dan namenjen športnemu srečanju, smo skle¬
nili, da se ustavimo še na Golniku in se v športnem parku
pomerimo v odbojki. Nasprotnik golniški ekipi je bila
ekipa odličnih odbojkaric in odbojkarjev Doma upoko¬
jencev iz Kranja. Kljub naši požrtvovalni igri, odličnim
obojestranskim navijačicam se je pokazalo, da njihovi
»redni treningi« niso bili zaman in so prišli v prvo odbo¬
jkarsko ligo DMSZT Gorenjske.

Pozno popoldne smo se razšli zadovoljni, da smo kljub
ne prav veliki udeležbi pričeli s tovrstnimi srečanji.
Napolnili smo si duše z radostjo in novimi močmi. Želimo,
da bi se srečali vsako leto in v vedno večjem številu.

PONUDBA ZA ZAPOSLITEV
Sem upokojena medicinska sestra z lastnim
domom - hišo in za pomoč na mojem domu
ponujam zaposlitev dobri, pošteni, verni
upokojeni medicinski sestri. Nudim plačilo po
dogovoru in možnost bivanja. Vse, ki vas moja
ponudba zanima, me lahko pokličete na telefon
03 572 61 62 .

—isesteiun.
_zdravstveni h
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Izobraževanje

Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA KIRURŠKIH MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Vabi na dvodnevni seminar, ki bo 18. in 19. septembra na Ptuju -Motel Podlehnik

ZDRAVSTVENA NEGAV SKRBI ZA KIRURŠKEGA BOLNIKA (Kje smo in kaj si želimo?)
Program seminarja:
I. dan - četrtek. 18. september
08.30-09.30 Registracija
09.30-10.00 Uvod in pozdravni nagovori
10.00-10.30 Kirurška obravnava problema diabetičnega stopala, asist. mag. Teodor Pevec, dr. med., spec. kirurg
10.30-10.50 Obravnava diabetične noge v ambulanti za sladkorne bolnike,Metka Rašl, VMS.
10.50-11.00 Poročilo o zdravljenju diabetične noge v bolnišnici Ptuj, Galinec Natalija,dipl.m.s.
II.00-11.10 Predstavitev sponzorjev
11.10-11.30 Odmor
11.30-11.50 Psihična travma pri amputaciji okončine, Marija Haložan, VMS - ET
11.50-12.10 Rehabilitacija bolnika po amputaciji okončine, Romana Petkovšek - Gregorin, viš.med.ses.
12.10-12.40 Zdravstvena nega z vidika varnosti pri nemirnem bolniku, Radojka Kobentar, viš.med.ses. - prof. def., in

Marija Gorše - Muhič, viš.med.ses. - prof. zdr. vzg.
12.40-13.00 Diskusija
13.00-13.20 Predstavitev sponzorjev
13.30-15.00 Kosilo
15.00-15.30 Artroskopija - kdaj in zakaj?, Aljoša Toš, dr. med., spec. kirurg
15.30-15.50 Vloga medicinske sestre - zdravstvena nega bolnika po artroskopski operaciji, Jana Majcen, VMS; Darja

Majcenovič, VMS in Darja Munda, VMS
15.50-16.10 Primerjava funkcije kolenskega sklepa po rekonstrukciji sprednje križne vezi z dvema vrstama vsadkov,

Helena Sok, dipl. fizioterapevt
16.10-16.20 Diskusija
16.20-16.30 Predstavitev sponzorjev
16.30-19.30 Izlet - Ptuj
20.00-20.30 Kulturni program
20.30 Skupna večerja

2.dan - petek.
08.00-09.00
09.00-09.15
09.15-09.45
09.45-10.15

10.15-10.30
10.30-10.50
10.50-11.20
11.20-11.50
11.50-12.00
12.00-12.30

19.september
Sestanek IO sekcije
Predstavitev sponzorjev
Laparaskopsko zdravljenje žolčnih kamnov, Marko Bricelj, dr. med., spec. kirurg
Priprava bolnika na abdominalno operacijo (laparoskopska holecistektomija), Jasmina Krapfl, VMS, in Olga
Zorko, VMS
Poročilo o opravljenih operacijah žolčnih kamnov, Natalija Galinec, dipl.m.s.
Odmor
Vodenje in merjenje akutne in kronične bolečine z lestvico VAS, Julijana Kozel, SMS
Dokumentiranje akutne bolečine po lestvici VAS, Breda Zavec, SMS, in Zdravko Vidovič, VMT
Diskusija
Zaključek seminarja

SPLOŠNE INFORMACIJE: Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Kotizacija z DDV za dvodnevni seminar za člane znaša 30.000,00 SIT, za nečlane 45.000,00 SIT. V kotizacijo sta všteti večer¬
ja in zbornik predavanj. Kotizacijo nakažete na transakcijski račun: NLB, posl. Tavčarjeva 7, LJ - ZDMSZTS ŠT. 02031-
0016512314, sklic na št. 00 12014 s pripisom »za sekcijo kirurških medicinskih sester«, lahko pa poravnate kotizacijo na
dan seminarja, ob prijavi, z gotovino v tolarjih. Na seminar se, prosim, prijavite pisno na prijavnici, ki je objavljena v vsa¬
ki številki Utripa, najkasneje do 11. septembra. Prijavnice pošljite na naslov: SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA
DERGANCA«, Ulica Padlih borcev 13a, Kirurgija - Vida Volk, 5290 Šempeter pri Gorici
Ob registraciji - 1. dan seminarja, potrebujete člansko izkaznico, potrdilo o plačani kotizaciji (virman ). Če se pozabite
pisno prijaviti, prosim prinesite natančno izpolnjeno prijavnico s seboj, na kateri naj bo razvidno, kdo je plačnik seminarja
in ali je kotizacija poravnana, ali bo plačilo izvedeno po izstavitvi računa.
Za dodatne informacije v zvezi s seminarjem smo vam na voljo na telefonski št. 05 330 1611 ah 05 330 1610 Irma Rijavec ah
Vida Volk.
Rezervacija prenočišča: 02 768 1051 - Motel Podlehnik
Organizacijski odbor: Irma Rijavec, Vida Volk, Breda Seka in kirurške medicinske sestre bolnišnice Ptuj

Vljudno vabljeni!
Predsednica sekcije: IRMA RIJAVEC

SEPTEMBER 2003 19



Izobraževanje

Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NA INTERNISTIČNO- INFEKTOLOŠKEM
PODROČJU

Vabi na enodnevni strokovni seminar, ki bo 26. septembra 2003 v Kliničnem centru Ljubljana, predavalnica 1

Tema: OKOLJE IN OKUŽBE
Seminar je namenjen medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki želijo izvedeti več o okužbah iz okolja.

Program:

08.00-09.00

09.00-09.15

09.15-09.45

09.45-10.00

10 .00-10.20

10.20-10.30

10.30-11.00

11 .00-11.20

11.20-11.40

11.40-12.00

12 .00-12.20

12.20-12.30

12.30-14.00

14.00-14.20

14.20-14.40

14.40-15.00

15.00-15.15

15.15-15.45

15.45-16.05

16.05-16.25

16.25-16.45

16.45-17.00

17.00-17.15

Registracija udeležencev

Otvoritev seminarja

Malarija, prof. dr. Franjo Pikelj, dr. med.

Diagnostika malarije, Jasna Modrica Kobe, mag. pharm. spec.

ZN bolnika z malarijo, Asja Jaklič, dipl.m.s., Vera Grbec, dipl.m.s.

RAZPRAVA

KAVA

Okužbe s Hantaan virusom v Sloveniji, Anica Berginc - Dolenšek, dr. med.

Posebnosti ZN bolnika pri okužbi s Hantaan virusom, Vanda Grilc, viš.med.ses., Bernarda Bajec, dipl.m.s.

Leptospiroza, as. mag. Matjaž Jereb, dr. med.

Posebnosti ZN bolnika z leptospirozo, Vesna Miklavčič, viš.med.ses.., Jolanda Munih, prof. zdrav, vzgoje

RAZPRAVA

KOSILO

Okužbe, ki jih povzročajo legionele, as. dr. Tatjana Lejko - Zupanc, dr. med.

Vloga higienika pri preprečevanju okužb z legionelo v bolnišnici, Mojca Dolinšek, univ. dipl. soc. ped.

Prikaz primera - bolnik z botulizmom, Martina Dolar, ZT, Slobodan Antonič, dipl. zdravstvenik

RAZPRAVA

KAVA

Delo medicinske sestre pri spremljanju otrok z Lymsko boreliozo, Veronika Jagodic, dipl.m.s.

Bolezen mačje praske, prim. Dušica Pleterski - Rigler, dr. med.

Rota virusne okužbe - epidemija na otroškem oddelku,
Metka Prevec, viš.med.ses., prim. Tatjana Lužnik - Bufon, dr. med

RAZPRAVA

ZAKLJUČEK SEMINARJA

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Kotizacija znaša za člane 15.000 SIT, za nečlane 22.500 SIT in jo je treba nakazati na transakcijski račun NLB, posl. Tavčarje¬
va 7, Ljubljana-ZDMSZTS št.: 02031- 0016512314, sklic na stroškovno mesto 00 12029. Pisne prijave so obvezne s prijavnico,
objavljeno v Utripu, ki jo lahko pošljete po pošti ali faksu: KC, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Japljeva 2,
1525 Ljubljana, Andreja Sorman, faks: 01 522 24 56. Prijave sprejemamo do 19. septembra 2003.
Dodatne informacije: Andreja Sorman, tel.: 01 522 21 10,
E-pošta: andreja.sorman@kclj.si; Asja Jaklič, tel.: 01 522 41 33; Metka Prevec, tel.: 01 522 26 11.

Organizacijski odbor:
Dragica Kuralt - Štucin, Jolanda Munih, Metka Prevec, Asja Jaklič

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije:
Ema Kos - Grabnar
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Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
PEDIATRIČNASEKCIJA
Vabi na enodnevni strokovni seminar

VIRUSNE INFEKCIJE PRI OTROCIH,
ki bo v četrtek, 9. oktobra 2003 v Hotelu Habakuk v Mariboru

Program:

ČETRTEK, 09.10.2003:

08.00-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00

10.00-10.30

10.30-10.45

10.45-11.00
11.00-11.30
11.30-11.50

11.50-12.10

12.10-12.30

12.30-12.50
12.50-13.00
13.00-14.30
14.30-15.00

15.00-15.15

15.15-15.45

15.45-16.00

16.00-16.45

16.45-17.00
17.00
17.00

Registracija udeležencev
Pozdrav udeležencem
SARS - bioterorizem - otrok
prim. Jelka Gorišek - Rebernik, dr. med. spec.
Diagnostika, odvzemi kužnin in transport
prof. Dušan Novak, biolog, s sodelavci
Epidemiološka situacija črevesnih in respiratornih nalezljivih bolezni v Sloveniji
prim. mag. Karl Turk, dr. med, spec. epidemiolog
Razprava
Odmor
Klinična slika in zdravljenje respiratornih virusnih okužb in cepljenje
prim. Aleksander Brunčko, dr. med., spec.
Zdravstvena nega otroka z respiratorno virusno okužbo in vrsto izolacij
Irena Špes, viš.med.ses.
Preventivni ukrepi pri virozah
Silva Dodlek, viš.med.ses.
Sponzorji se predstavijo
Razprava
Odmor za kosilo
Zdravljenje črevesnih virusnih obolenj pri otrocih
prim. prof. dr. Dušanka Miletič- Turk, dr. med., višja svetnica, in Darja Žužej Urlep, dr. med.
Posebnosti zdravstvene nege pri virusnih črevesnih okužbah
Marija Terbuc, dipl.m.s., Vitoslava Urnaut, ZT, in Sonja Ferk, ZT
Vloga medicinskih sester v komisiji za obvladovanje bolnišničnih okužb
Breda Koban, viš.med.ses., univ.dipl.org.
Umivanje in razkuževanje rok
Nada Pleskonjič, viš.med ses.
Moj dan - moj praznik
Rozika Spilak, viš.med.ses., spec. psih. zdr. neg.
Razprava
Zaključek seminarja
Sestanek razširjenega odbora Pediatrične sekcije

OBVESTILA:
Organizacijski odbor: Valentina Vajovič, Jožica Mikec, Irena Žagar, Marjana Kulovec, Darja Bukovec, Vlasta Femc, Manja
Pašek, Ivica Brumec.
Kontaktni osebi:
- Valentina Vajovič, Zdravstveni dom Novo mesto, Ginekološki dispanzer, Kandijska 4, 8000 Novo mesto, telefon: 07 / 39
16 806, GSM: 041 752 964;
- Jožica Mikec, Splošna bolnišnica Novo mesto, Pediatrična ambulanta, Šmihelska 1, 8000 Novo mesto, telefon: 07 / 39 16
311, GSM: 031 254 683.

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Kotizacija z DDV znaša: za člane 15.000 SIT, za nečlane 22.500-
SIT. Nakažite jo na transakcijski račun ZDMSZTS št. 02031-0016512314, sklic na 00 12005 (s pripisom Za Pediatrično sekcijo),
ki je odprt pri NLB d.d., Posl. Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana. Pisne prijave so obvezne na prijavnici, ki je objavljena v vsaki
številki Utripa. Najkasneje do 03.10.2003 jih pošljite na naslov: Valentina Vajovič, Zdravstveni domNovo mesto, Ginekološki
dispanzer, Kandijska 4, 8000 Novo mesto. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji.
V imenu organizacijskega odbora vljudno vabljeni na strokovno srečanje in dobrodošli v Mariboru!

Predsednica Pediatrične sekcije: Valentina Vajovič
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2.dan (10.10.2003): IZBOLJŠAJMO SVOJE DELO IN SI GA OLAJŠAJMO
07.45 - 08.45

do 10.00

10.00 - 11.00

Skupne aktivne vaje v telovadnici pod vodstvom fizioterapevta. (Edita Rotner, dipl.fiziot.)

Zajtrk

Predstavitve sponzorjev

Učne delavnice:

08.45

11.00

11.00

11.40

11.00

12.00

11.00

12.05

13.10

13.40

14.00

10.45 Komunikacija (Urška Lunder, dr.med.) 1. skupina (do 15 oseb)

13.00 Komunikacija (Urška Lunder, dr.med.) 2. skupina (do 15 oseb)

11.35 Sproščenost nam pomaga obvladovati probleme - tehnike sproščanja (Zvonka Sevšek, univ.dipl.psih.)

12.45 Sproščanje z aparatom Brain Stym, ( 3 skupine po 7 oseb)

11.35 Pravilni položaji pri delu z bolniki in varovanci (Edita Rotner, dipl.fiziot.), (15 oseb)

12.30 Pravilni položaji pri delu z bolniki in varovanci (Edita Rotner, dipl.fiziot.), (15 oseb)

12.00 Uporaba črpalk za podkožne infuzije zdravil (MarjanaBemot, uni.dipl.org., dipl.m.s.)

Uporaba črpalk za spinalno aplikacijo zdravil (MiraLogonder/viš.med.ses.), (2 skupini po 15 oseb)

13.05 Standardna oskrba venske valvule, (Metka Zajc,viš.med.ses., Tjaša Salokar Pečan, dipl.m.s., Daniela
Trajkoska, viš.med.ses.), (2 skupini po 15 oseb)

13.40 Izgorevanje pri medicinskih sestrah ( Tjaša Pečnik, prof.zdr.vzg., viš.med.ses.)

14.00 Negativni vplivi s katerimi se srečujemo pri delu s starostniki in z bolniki z rakom
(Jožica Gamse, dr.med., spec.psih.)

Zaključek

SPLOŠNE INFORMACIJE

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.

Kotizacija z DDVza člane znaša 30.000,00 SIT, za nečlane 45.000,00 SIT. V kotizacijo sta všteti večerja in zbornik
predavanj. Zaradi DDV je nujna pisna prijava na seminar, zato vas vljudno prosimo, da se prijavite s prijavnico,
ki je objavljena v Utripu ali s prijavnico, ki je na zadnji strani vabila.

Prijavnico pošljite na naslov:Onkološki inštitut Ljubljana, mag.Brigita Skela Savič, Zaloška c. 2,

1000 Ljubljana.

Informacije po telefonu: (01) 5879 115 ali int. št.45-17, Faks: (01) 5879 400.

Kotizacijo nakažite na TRR NLB Ljubljana ZDMSZTS: 02031-0016512314, sklic na številko 00-122-16 s pripisom "za
Sekcijo medicinskih sester v onkologiji", ali pa jo boste poravnali pred pričetkom seminarja. Ob registraciji potrebujete
člansko izkaznico, potrdilo o plačani kotizaciji (virman), v primeru, da se ne boste predhodno pisno prijavili pa tudi
izpolnjeno prijavnico za seminar z vsemi ustreznimi podatki (zlasti davčno št. zavoda).

Rezervacijo prenočišča: 03 757 61 62 ali 03 757 61 54.

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije

Mira Logonder
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Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V MEDICINI DELA

40 LET DELOVANJA SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V MEDICINI DELA, PROMETA IN ŠPORTA IN VOLILNI OBČNI ZBOR
Strokovno srečanje bo 10.10.2003 v Ljubljani v predavalnici Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije, Zaloška 29.

09.00-10.00 Registracija udeležencev

10.00-10.30 Kulturni program

10.30-11.00 Delovanje sekcije v 40 letih
Ana Nuša LAVRIH, prof. zdr. vzg.

11.00-11.45 Medicinske sestre in zdravstveni tehniki v medicini dela, prometa in športa
Nevenka ŠESTAN, viš.med.ses., univ.dipl.org., glavna medicinska sestra KIMDPŠ

11.45-13.00 Srečanje ob prigrizku

13.00-13.45 Promocija zdravja na delovnem mestu v medicini dela, prometa in športa
As. dr. Metoda DODIČ-FIKFAK, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa, predstojnica KIMDPŠ

13.45-14.30 Zdravstvena ocena delovnega mesta
Prim. mag. Tatjana Marija GAZVODA, dr. med., svetnica
Vanda ERPE, SMS

14.30-15.00 Okvirna analiza vinogradniškega delavca
Ivan HORVAT, VMT

15.00-15.15 Odmor

15.15-15.45 Skupina za samopomoč in zdravstveno socialno delo
Irma RENER, viš.med.ses., dipl. soc. del.

15.45-16.15 Promocija zdravja v vasi Martjanci - predstavitev projekta z igro
Jože TRAJBAR, VMT s sodelavci

16.15-16.45 Volilni občni zbor - izvolitev predsednice sekcije

INFORMACIJE UDELEŽENCEM
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje in se upošteva pri napredovanju.
Prijavnice za seminar pošljite najkasneje do 30.09.2003 na naslov:
Vinka TURK
KIMDPŠ, Korytkova 7m 1000 Ljubljana
Telefon: 01 522- 51-45
ali
Ana Nuša LAVRIH
MNZ RS Policija, GPU, KS
Služba za varnost in zdravje pri delu
Kotnikova 8 a, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 300-14-50

KOTIZACIJA: 15.00,00 SIT za člane, 22.500,00 SIT za nečlane
Kotizacijo nakažete na transakcijski račun NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZDMSZTS št.: 02031-0016512314, sklic na stroškovno
mesto 00 12006, z obveznim pripisom za Sekcijo medicine dela.
S seboj prinesite potrdilo o plačani kotizaciji in člansko izkaznico.

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije: Ana Nuša LAVRIH
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DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV MARIBOR
V okviru projekta KAKOVOST KOMUNICIRANJA V ZDRAVSTVENI NEGI
Vas vljudno vabimo na strokovni seminar z naslovom
BONTON NA DELOVNEM MESTU

DRUŠTVO
MEDICINSKIH
SESTER IN
ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV

MARIBOR
Enodnevni seminar s področja komunikacije bo potekal v četrtek 16. oktobra 2003
v veliki predavalnici Zavarovalnice Maribor, Cankarjeva ulica 3, Maribor.
Seminar bo vodila priznana komunikologinja gospa Nadja Flajs, prof.
Registracija udeležencev bo potekala med 8.00 in 9.00 uro. Pričetek strokovnega seminarja bo ob 9.00 uri.

Predstavili Vam bomo naslednje teme s področja komunikacije:
- osnovna pravila, ki postavljajo okvire za sprejemljivo obnašanje vseh, ki so vključeni v zdravstveno nego;
- spreminjanje bontona (pravila nekoč in danes);
- osebna, službena in družbena merila.

Pravila obnašanja v stiku s sodelavci v skupini in v stiku s pacienti
- prioritete;
- vrstni red pomembnosti;
- sprejemanje, pozdravljanje, predstavljanje, rokovanje;
- posedanje za mizo, informiranje, dajanje navodil;
- prekinitve in nujni posegi v dogajanje (telefonski klici, urgentni pozivi);
- gibanje v utesnjenih prostorih v prisotnosti več ljudi;
- diskretnost in zaupnost;
- dotikanje telesa (vpadanje v intimno zono drugih ljudi);
- vodenje ljudi po prostoru (hodniki, avle, iz ene zgradbe v drugo, ... itd.);
- vstopanje in izstopanje (vrata, dvigalo, vozilo);
- poslovne pogostitve, poslovna darila;
- poslavljanje in vzdrževanje stikov.

Pravila v vljudnostni korespondenci
- uradna pošta z osebno noto;
- voščila in čestitke;
- priporočila, zavrnitve;
- zahvale in pritožbe, prošnje in opravičila;
- izrekanje sožalja;
- pisno sporočanje z elektronsko pošto.

Medkulturalne razlike so lahko ovira za uspešno komunikacijo
- poznavanje splošnih kulturnih posebnosti ljudi, s katerimi smo v stiku in njihovega okolja;
- prilagajanje drugačnim navadam in ljudem - spoštovanje različnosti;
- ponos in pogum - koliko in kdaj ga pokažemo?;
- pomembnejše kulturalne razlike v Evropi (vključevanje v EU).

V tem sklopu se bomo osredotočili na vedenjsko kulturo poklica in posameznikov, ki ga opravljajo. Poseben poudarek
bomo dali tudi spremembam, ki jih prinaša vključevanje v evropsko skupnost, ki bo zagotovo prineslo močnejši pretok
ljudi in njihovih navad tudi v naše okolje. Na tak način bomo dali udeležencem možnost, da se hitreje privadijo na spre¬
membe in jih sprejmejo kot obliko osebne rasti.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran: http://www.dmszt-maribor-drustvo.si
Kotizacija seminarja: 2.500,00 tolarjev (za člane Zbomice-Zveze) oz. 5.000,00 tolarjev (za nečlane Zbomice-Zveze).
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Maribor na številko
04515-0000111670 (Nova KBM d.d.)
Kotizacija vključuje: predavanje, zbornik, pogostitev med odmori in potrdilo o udeležbi.
Udeležba na strokovnem seminarju se upošteva pri napredovanju.
Prijavite se s priloženo prijavnico najkasneje do 10. oktobra 2003. Število prijav je omejeno.
Prijavnico (priloga) pošljite ge. Majdi Medved po pošti na naslov: Zdravstveni domMaribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
ali po faksu 02 228 6 585 oz. po e-pošti: majda.medvedŽzd-mb.si

Organizacijski odbor: Mag. Milica Lahe, Boris Miha Kaučič, Majda Medved, Ljuba Gergič.

Veselimo se srečanja z vami!

Predsednica Društva: Mag. Milica Lahe, viš.med.ses.,univ.dipl.org
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Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
NEVROLOŠKA SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

Vabi na drugo strokovno srečanje,

ki bo v petek, 17. oktobra 2003 v prostoru kongresne dvorane hotela Piramida v Mariboru.

Tema srečanja:
BOLNIK Z MULTIPLO SKLEROZO V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE

Program:

08.30-09.30 Registracija udeležencev

09.30-10.00 Pozdravne besede, Helena Tušar, predsednica sekcije

Kulturni program

10.00-10.15 Deset let interferona beta-lb (Betaferon), Alja Tajnik, ing. pharm.

10.15-10.30 Multipla skleroza

10.30-10.45 Motnje vida

10.45-11.00 Proces zdravstvene nege bolnika z multiplo sklerozo, Tadeja Lovrenčič, dipl.m.s.

11.00-11.30 Odmor

11.30-11.45 Samokateterizacija bolnikov, Anita Videčnik, prof. zdr. vzg.

11.45-12.15 Zdravstvenovzgojno delo - izkušnje medicinskih sester (Ljubljana, Maribor, Šempeter)

12.15-12.30 Register bolnikov z multiplo sklerozo, Franci Benko, dipl. zn.

12.30-12.45 Delovno-terapevtski vidik obravnave utrujenosti pri bolnikih z multiplo sklerozo,
mag. Jelka Janša, delovni terapevt

12.45-13.00 Pomen obnovitvene fizioterapije pri osebah, obolelih za multiplo sklerozo,
Ksenija Narberger, višji fizioterapevt

13.00-13.15 Logopedska obravnava bolnika z MS, Branka Prosnik, prof. spec.klinične logopedije

13.15-13.30 Kakovost življenja bolnikov z multiplo sklerozo, študentka Visoke zdravstvene šole Maribor

13.30-13.45 Razprava

13.45 Kosilo

Ogled znamenitosti Maribora

Generalni pokrovitelj strokovnega srečanja je Schering AG.

Splošne informacije: Strokovno izpopolnjevanje se upošteva pri napredovanju.
Pri večjem številu udeležencev je možen prevoz z avtobusom iz Ljubljane, zato, prosim, navedite v prijavi, če se zanimate
za avtobusni prevoz.

Kotizacija: 15.000 SIT za člane, za nečlane 22.500 SIT. Kotizacijo nakažite na TR NLB ZDMSZTS št: 02031-0016512314, sklic
na številko 00 12034, lahko jo poravnate tudi pred srečanjem. S seboj prinesite potrdilo o plačani kotizaciji in člansko
izkaznico.

Informacije: Helena Tušar, univ. dipl. org., Klinični center Ljubljana, SPS Nevrološka klinika, Zaloška cesta 2, tel.: 01 522 31
64, faks: 01 522 22 08.
Prijavnice iz Utripa prosim pošljite na zgornji naslov

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije
Helena Tušar

26 SEPTEMBER 2003



4 . KONGRES ZDRAVSTVENE NEGE

ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE -

ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

VABI NA

4. KONGRES ZDRAVSTVENE NEGE

"GLOBALIZACIJA IN ZDRAVSTVENA NEGA"

Portorož, 1., 2. in 3. oktober 2003

Kongresni center Bernardin

Namen kongresa: kongres je namenjen vsem poklicnim skupinam na področju

zdravstvene nege. Globalizacija je proces, ki ga velja jemati pozitivno, kot proces

internacionalizacije, povezovanja, izboljševanja komuniciranja, ki prinaša napredek

in korist medicinskim sestram, stroki in pacientom. Zato bomo na kongresu spregovorili

o globalizaciji in zdravstveni negi v širšem pomenu, o stroki in praksi, o raziskavah,

organizaciji dela in izobraževanju. Razprave, ki bodo sledile referatom, naj bi

pokazale, kje vidimo priložnosti, možnosti in izzive za stroko v letu, ki prihaja in je

tesno povezano z zdravstveno reformo v Sloveniji in vstopom v EU.
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PROGRAM

Sreda 1. oktober 2003

17.45 - 18.05 Zorica Miloševič, Dobrila Pejovič,
Ivanka Adžič
DRŽAVNA KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENO
NEGO IN NJENA VLOGA V STALNEM
USPOSABLJANJU

8.00 - 10.00 prihod in registracija udeležencev

DVORANA EMERALD

18.10 - 18.30 Albina Bobnar
SPOŠTOVANJE AVTONOMIJE
POSAMEZNIKA V PALIATIVNI OSKRBI

10.00 - 10.30 Otvoritvena slovesnost 18.30 -18.40 Razprava

10.30 - 11.15 Vabljeni predavatelj: Ria von Bonninghausen
GLOBALIZACIJSKI PROCESI V
ZDRAVSTVENI NEGI V EU

11.15 - 12.00 Vabljeni predavatelj: prof.dr. Mirjana Ule
NOVA RAZMERJA V POJMOVANJU
ZDRAVJA IN BOLEZNI V SODOBNEM
SVETU

12.00 - 12.15 Razprava

12.15 - 14.00 ODMOR za kosilo

14.00 - 14.20 Darinka Klemenc, Peter Požun

14.25 -14.45

14.50-15.10

15.15 -15.35

15.40 -16.00

ALI IMATA GLOBALIZACIJA IN
ZDRAVSTVENA NEGA KAJ SKUPNEGA?
Jožica Mastnak
ZDRAVSTVENA NEGA - TVEGANJE IN
RIZIKO SODOBNE DRUŽBE
Jurij Žurej
ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST V
ZDRAVSTVENI NEGI NA PRIKAZU
PRIMEROV, KI SO JIH V ZADNJEM LETU
REŠEVALA SLOVENSKA IN TUJA
SODIŠČA
Marko Žvipelj
POJEM ZDRAVSTVENE NAPAKE, LEGE
ARTIS POSEG IN KAKO RAZUMEJO TA
POJMA SODIŠČA
mag. Bojana Filej
POMEN ENOTNE TERMINOLOGIJE
ZDRAVSTVENE NEGE V PROCESIH
GLOBALIZACIJE

16.00 - 16.10 Razprava

16.10-16.30 ODMOR

16.30 - 16.50 Andreja Peternelj
NEGOVALNI ODDELEK KOT OBLIKA
NEAKUTNE OBRAVNAVE BOLNIKA

16.55-17.15 Vesna Čuk
GLOBALIZACIJA V PSIHIATRIČNI
ZDRAVSTVENI NEGI

17.20 - 17.40 Marija Gorše Muhič, Nataša Ilič
VPLIV GLOBALIZACIJE NA DUŠEVNO
ZDRAVJE

20.00 Slavnostna večerja za udeležence kongresa

Četrtek, 2. oktober 2003

08.30 otvoritev razstave posterjev

DVORANA EMERALD

09.00 - 09.20 Nedeljka Luznar, Majda Šmit
SISTEM ZDRAVSTVENE VZGOJE V
ZDRAVSTVENEM DOMU LJUBLJANA VIČ

09.25 - 09.45 Emilija Kavaš
PILOTSKI PROJEKT ŽIVIMO ZDRAVO V
OBČINI BELTINCI

09.50 - 10.10 Polonca Čemenšek
KATEGORIZACIJA STANOVALCEV
GLEDE NA ZDRAVSTVENO NEGO V
POSEBNEM SOCIALNEM ZAVODU

10.15 - 10.35 Vanja Založnik, Jelka Černivec
VPLIV NEGOVALNE DOKUMENTACIJE
NA RAZVRSTITEV BOLNIKOV V
KATEGORIJE PO METODI RUSH IN
METODI SAN JOAQUIN NA ODDELKU
ZA INTERNISTIČNO INTENZIVNO
MEDICINO SPLOŠNE BOLNIŠNICE
MARIBOR

10.40 - 11.00 Sonja Turk
PREHRANSKA ZDRAVSTVENA VZGOJA
BOLNIKOV S KRONIČNO LEDVIČNO
ODPOVEDJO V SLOVENIJI - KJE SMO IN
KAJ HOČEMO

11.00 -11.10 Razprava

11.10-11.30 ODMOR

11.30 - 11.50 mag. Ruža Pandel Mikuš
GLOBALIZACIJA PREHRANSKIH PRAKS
IN VLOGA ZDRAVSTVENE NEGE

11.55 -12.15 Marija Špelič
VPLIV PRIMARNEGA MODELA
ZDRAVSTVENE NEGE NA KAKOVOST
ZDRAVSTVENE NEGE

12.20-12.40 Urša Vozelj
SODOBEN PRISTOP ZDRAVSTVENE
NEGE PRI BOLNICI S PREEKLAMPSIJO
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12.45 - 13.05 Mojca Dobnik, Marija Lešnik
POTI H KAKOVOSTNEMU DELU,
USPEŠNEM SODELOVANJU IN
UČINKOVITEM VODENJU

13.05 -13.15 Razprava
13.15 - 15.00 ODMOR za kosilo

15.00 - 15.20 Jožica Ramšak Pajk, prof. dr. Vladislav
Rajkovič
PROCES NAČRTOVANJA KARIERE
MEDICINSKE SESTRE

15.25 - 15.45 Danijela Pušnik
VPLIV MANAGEMENTA NA RAZVOJ
KADROV V ZDRAVSTVENI NEGI

15.50 - 16.10 dr. Liljana Milovič, prof. dr. Ljubomir Marič
IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH SESTER
ZA POTREBE VODENJA V ZDRAVSTVENI
NEGI

16.15 - 16.35 Boris Miha Kaučič, Mojca Bačun
ZDRAVSTVENI DOM MARIBOR - ZAVOD,
KI DELA, SE UČI IN USTVARJA

16.40 - 17.00 Dubravka Sancin
NAŠE IZKUŠNJE PRI VPELJEVANJU
PROBLEMSKO ZASNOVANEGA ŠTUDIJA
ZDRAVSTVENE NEGE

17.00 -17.10 Razprava

17.10-17.30 ODMOR

17.30 - 17.50 Bernarda Hrovat
IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH SESTER
ZA DELO PRI ANESTEZIJI V SLOVENIJI IN
PO SVETU

17.55 - 18.15 Vlasta Mlekuž
OBRAVNAVA STANOVALCEV Z MRSA V
DOMU UPOKOJENCEV DANICE
VOGRINEC MARIBOR

18.20 - 18.40 Lojzka Prestor
KAKOVOST ZDRAVSTVENE NEGE
BOLNIKOV Z VSTAVLJENIM
TORAKALNIM DRENOM

DVORANA MEDITERANA

09.00 - 09.20 mag. Brigita Skela Savič
ZDRAVSTVENA NEGA IN USPEŠNO
VODENJE V SLOVENSKIH BOLNIŠNICAH

09.25 - 09.45 Jelka Mlakar
VLOGA IN VPLIV ODGOVORNIH
MEDICINSKIH SESTER PRI
STROKOVNEM IN POSLOVNEM
VODENJU IN UPRAVLJANJU
KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA

09.50 - 10.10 Snežana Miljkovič
MANAGEMENT V ZDRAVSTVENI NEGI

10.15 - 10.35 mag. Martina Šetinc Tekavc
DELOVNA RAZMERJA: PRAVICE,
DOLŽNOSTI IN RAZMERJA MED
MEDICINSKIMI SESTRAMI, ZDRAVNIKI
IN ZDRAVSTVENO INSTITUCIJO IN
TEMELJNE PRAVICE IZ DELOVNEGA
RAZMERJA

10.35 -10.45 Razprava

10.45-11.15 ODMOR

11.15 - 11.35 Anita Prelec
NIZOZEMSKI SISTEM BABIŠTVA

11.40 - 12.00 Nataša Štandeker
VPLIV SPREMEMB V ORGANIZACIJI
DELA NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH V
ORGANIZACIJI

12.05 - 12.25 Martina Vovk Jojič
KAKO VODITI TIM ZDRAVSTVENE NEGE

12.30 - 12.50 mag. Saša Kadivec
ORGANIZACIJSKI VIDIK SISTEMA
IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI V
ZDRAVSTVENI NEGI

12.55 - 13.15 Petra Kamenšek, Barbara Donik
MODEL GLOBALNE ORGANIZIRANOSTI
ZDRAVSTVENE NEGE: PROCESNA
ORGANIZACIJA

13.20 -13.30 Razprava

13.30 - 15.00 ODMOR za kosilo

15.00 - 15.20 Stanko Grabljevec
IZZIVI ZA ZDRAVSTVENO NEGO V
SLOVENSKIH BOLNIŠNICAH V
ZAČETKU 21. STOLETJA

15.25 - 15.45 Brigita Putar
MOŽNOST UPORABE INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE ZA VZPOSTAVITEV
MEDORGANIZACIJSKEGA SISTEMA

15.50 - 16.10 Simona Muri
ALI LAHKO S PREDAJO SLUŽBE
VPLIVAMO NA KAKOVOST
KOMUNIKACIJE MED MEDICINSKIMI
SESTRAMI?

16.15 - 16.35 Klavdija Peternelj, Alenka Vrabič, Marija
Osredkar, Slavica Vladisavljevič, Vera Čepon
POMEN DOBRE INFORMIRANOSTI
BOLNIKA

16.40 - 17.00 Snježana Veber
ZLORABA IN NASILJE NAD STARIMI
LJUDMI

17.00 -17.10 Razprava

17.10-17.30 ODMOR
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4. KONGRES ZDRAVSTVENE NEGE

17.30 -17.50

17.55 -18.15

18.20 -18.40

Anita Prelec, Gordana Njenjič, Ivan Verdenik
SPREMEMBE V PERINATALNEM
OBDOBJU V ČASU TRANZICIJE V
REPUBLIKI SLOVENIJI (1990 - 2000)
Jože Lavrinec
DIETNA PREHRANA BOLNIKOV S
KRONIČNO LEDVIČNO ODPOVEDJO -
KJE SMO IN KAJ HOČEMO
mag. Andreja Kvas
STALIŠČA MEDICINSKIH SESTER V
LJUBLJANSKI REGIJI DO
KOMPLEMENTARNEGA IN NARAVNEGA
ZDRAVILSTVA

09.50 - 10.10 Darinka Babič
GLOBALIZACIJA V IZOBRAŽEVANJU
ZDRAVSTVENE NEGE

10.15 - 10.35 Ema Kos Grabnar
UMESTITEV CERTIFIKATNEGA SISTEMA
V SISTEM IZOBRAŽEVANJA IN
USPOSABLJANJA NA PODROČJU
ZDRAVSTVENE NEGE

10.35 -10.45 Razprava

10.45-11.15 ODMOR

18.40 -18.50 Razprava

Petek, 3. oktober 2003

DVORANA EMERALD

09.00 - 09.20 mag. Irma Urh
DETERMINANTE POKLICNE IDENTITETE
MEDICINSKE SESTRE

09.25 - 09.45 mag. Maja Klančnik Gruden
ŽIVLJENJSKI SVET MEDICINSKIH SESTER

11.15 - 11.35 asist.mag. Ema Dornik
VPLIV INFORMACIJSKIH VIROV NA
OBJAVLJANJE MEDICINSKIH SESTER V
NJIHOVEM STROKOVNEM GLASILU

11.40 - 12.00 Mojca Dolinšek
PRVA PREČNA RAZISKAVA O
BOLNIŠNIČNIH OKUŽBAH V
SLOVENSKIH BOLNIŠNICAH 2001 SKOZI
POGLED ZDRAVSTVENE NEGE

12.00 - 12.10 Razprava

12.10 ZAKLJUČEK KONGRESA

Programsko organizacijski odbor:
mag. Bojana Filej, Petra Kersnič, Peter Požun, mag. Klaudija Urbančič, mag. Danica Železnik

Prijavnico, ki je v Utripu in na SPLETNI STRANI www.zveza-dmszts.si, pošljite na naslov organizatorja:
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Vidovdanska

9,1000 Ljubljana, tel./faks 01 231 6055 ali po elektronski pošti.

SPLOŠNE INFORMACIJE
Kotizacija z DDV: 70.000 sit;

Upokojenci in študenti: 15.000 sit;
Enodnevna kotizacija z DDV: 20.000 sit;

Aktivni udeleženci: avtor in prvi soavtor referata ali posterja - 20.000 sit.

Če se kongresa po prijavi ne boste mogli udeležiti, je dobrodošel nadomestni udeleženec, ki mora predložiti pisno
pooblastilo registriranega udeleženca. Za pisne odpovedi z datumom do 20.9.2003 bomo povrnili 75 % vplačane kotizacije,
po tem datumu odpovedi ne bomo več upoštevali. Kotizacija zagotavlja udeležbo na predavanjih in razstavi posterjev,
promocijsko gradivo, Zbornik predavanj in posterjev 4. kongresa zdravstvene nege, osvežitve med odmori in skupno
večerjo. Znesek kotizacije nakažite za vsakega udeleženca posebej na TR NLB ZDMSZTS št. 02031- 0016512314 sklic na

številko 00 120 01 z oznako "4. KONGRES" in pripis imena in priimka udeleženca.

REGISTRACIJA bo potekala v avli kongresnega centra Grand hotela Emona dne 1.10.2003
v času od 8.00 - 18.00 ure ter 2. 10. med 8.00 - 12.00 uro.

HOTELSKA NAMESTITEV
Priporočamo Hotele Bernardin d.d., ki so v neposredni bližini kongresnega centra.

Naslov:
Hoteli Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož
Tel. 05 6955104 ali 6955106 - rezervacije

faks 05 6746410 E-mail: hoteli.bernardin@siol.net
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Izobraževanje

Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V SOCIALNIH ZAVODIH
Vabi na 14. srečanje z naslovom

SUPERVIZIJA IN RAZLIČNI NIVOJI KOMUNIKACIJE V SOCIALNIH ZAVODIH,
ki bo v torek 21. in sredo 22. oktobra 2003 v Termah Zreče

Program:
Torek, 21.10.2003
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-10.45
10.45-12.15
12.15-12.30
12.30-13.15
13.15-15.00
15.00-15.30

Registracija udeležencev
Kulturni program in pozdravni govori
PREDSTAVITEV KOROŠKEGA DOMA STAROSTNIKOV, Srečko Mlačnik, univ. dipl. psih.
SUPERVIZIJA, dr. Peter Praper, izr. prof.
Odmor
SUPERVIZIJA V ZDRAVSTVENI NEGI, mag. Danica Železnik, prof. zdr. vzgoje
Odmor za kosilo
SUPERVIZIJA ZA ZDRAVSTVENE TEHNIKE IN BOLNIČARJE V ZAVODU HRASTOVEC - TRATE

15.30-16.00
16.00-16.15
16.15-17.15

Josip Lukač, univ. dipl. org. dela
POTREBE PO SUPERVIZIJI V TIMU ZDRAVSTVENE NEGE, Marina Klasinc, dipl.m.s.
Odmor
DELAVNICE PO SKUPINAH:
- Supervizijska izkušnja: dr. Peter Praper s sodelavci
- Supervizijska izkušnja: dr. Peter Praper s sodelavci
- Konfliktne situacije v zdravstveni negi: mag. Danica Železnik, prof. zdr. vzgoje
- Meje mojega jaza so meje moje komunikacije: Vera Štebe, univ. prof. ped., predav.

17.15-17.45 Poročanje o delu v delavnicah
20.30 Skupna večerja

Sreda, 22.10 2003
09.00-10.30

10.30-10.45
10.45-11.30

11.30-11.45
11.45-12.30
12.30-13.00
13.00-13.45
13.45-14.15
14.15-14.30

KOMUNIKACIJA MED ZAPOSLENIMI IN STANOVALCI SOCIALNIH ZAVODOV
Bojan Pucelj, dipl. soc., transakcijski analitik
Odmor
KOMUNIKACIJA MED ZAPOSLENIMI IN SVOJCI STANOVALCEV SOCIALNIH ZAVODOV
Vida Miloševič - Arnold, viš.pred.spec.
Odmor
MOŽGANSKA KAP - DIAGNOSTIKA IN ZDRAVLJENJE, dr. Franc Kotnik, spec. nevrolog
CELOSTNA OBRAVNAVA STAROSTNIKA PO MOŽGANSKI KAPI, Meta Stravnik, dipl.fiziot.
NEGOVALNE DIAGNOZE PRI STAROSTNIKU Z DEMENCO, Tomaž Teran, dipl.zn.
KVALITETA SE VEDNO OBRESTUJE, Dragica Bencig, viš.med.ses., univ. dipl. org. dela
Zaključek seminarja

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno usposabljanje in se upošteva pri napredovanju.
Kotizacija:
Za člane znaša za en dan 15.000,00 SIT, za dva dni 30.000,00 SIT (z DDV). Za nečlane znaša za en dan 22.500,00 SIT, za dva
dni 45.000,00 SIT (z DDV). Zaradi DDV je nujna pisna prijava na seminar, zato Vas prosimo, da se prijavite s prijavnico, ki
je objavljena v Utripu. Kotizacijo nakažite na TRR ZDMSZTS pri NLB, posl. Tavčarjeva 7 , Ljubljana, številka: 02031 -
0016512314, sklic na št.: 0012030, s pripisom »Sekcija MS in ZT v socialnih zavodih« ali pred pričetkom seminarja z go¬
tovino.
Ob registraciji potrebujete: člansko izkaznico, potrdilo o plačani kotizaciji (fotokopijo ali original virmana) in fotokopijo
potrjene prijavnice delodajalca, ki bo poravnal kotizacijo. Prijave zbira do 14.10.2003: Vlasta Mlakuž, Dom upokojencev
Danice Vogrinec, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, tel.: 02 480 61 00; faks: 02 471 31 57.
Ostale informacije po telefonu: 02 878 32 54 (Dragica Čas)
Hotelska namestitev: Vile Terme Zreče, Cesta na Roglo 15, Zreče. Rezervacije za prenočišče sprejemajo po telefonu 03
757 61 63 (Breda Einfalt) ali po faksu 03 5762 446. Prenočišče z zajtrkom v dvoposteljni sobi znaša 7900,00 SIT, prenočišče z
zajtrkom v enoposteljni sobi pa 10.400,00 SIT. V ceno je vključeno kopanje v bazenih.
Organizacijski odbor: Dragica Čas, Vlasta Mlekuž, Tatjana Ribič, Jožica Hozjan.

Prisrčno vabljeni

Predsednica sekcije: Liljana Leskovic

SEPTEMBER 2003 31



Izobraževanje

Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
PSIHIATRIČNA SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

Vabi na

Enodnevni strokovni seminar,
ki bo 23. oktobra 2003 v
Psihiatrični bolnišnici Pohorski dvor v Mariboru
Tema:

VLOGA ZDRAVSTVENE VZGOJE V PROCESU ZDRAVLJENJA

Seminar je namenjen vsem zdravstvenim delavcem, ki se zavedajo, kako pomemben dejavnik je zdravstvena vzgoja pri
oblikovanju človekovega odnosa do sebe, načina življenja do zdravja, bolezni ter odnosa do okolja.

Program:

08.00 - 09.00 Registracija udeležencev

09.00 - 09.15 Pozdravne besede ob otvoritvi seminarja
(predsednica sekcije, predstojnica bolnišnice, glavna medicinska sestra)

09.15 -10.00 Učenje in vzgoja bolnikov - dolžnost in odgovornost medicinskih sester
dr. Silva Hoyer, prof. pedag.

10.00 - 10.45 Psihiatrični tim v skupnostni psihiatriji:
doc. dr. Andrej Marušič, dr. med., spec. psih.

10.00 -10.15 Odmor za kavo

10.15 - 10.45 Vpliv zdravstvene vzgoje na kakovost življenja psihiatričnega varovanca
Nataša Ilič, viš.med.ses., prof. zdr. vzg.

10.45 - 11:15 Zdrav življenjski slog in proces zdravljenja
Nedeljka Luznar, viš.med.ses., prof. zdr. vzg.

11.15 - 11.45 Zdravstvenovzgojno delo s študenti z vidika potreb psihiatrične zdravstvene nege
Klavdija Čuček, viš.med.ses., prof. zdr. vzg.

11.45 - 12.45 Odmor za malico

12.45 -13.45 Delo v skupinah

13.45 - 14.00 Poročanje skupin

Splošne informacije: Strokovno izpopolnjevanje se upošteva pri napredovanju.
Za udeležbo na seminarju je obvezna pisna prijava do 18. oktobra 2003 s prijavnico, ki je objavljena v Utripu, na naslov:
Dragica Križanec, Psihiatrična bolnišnica Pohorski dvor, Pivola 10, 2311 Hoče ali Vesna Čuk, Psihiatrična bolnišnica Idrija,
Pot sv. Antona 49,5280 Idrija.
Kotizacija: 15.000 za člane in 22.500 za nečlane. Kotizacijo nakažete na TR račun NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7 - ZDMSZTS
št: 02031-0016512314, sklic na stroškovno mesto 00 12007. S seboj prinesite potrdilo o plačani kotizaciji in člansko izkazni¬
co.
Informacije: Vesna Čuk, tel.: 05 37 34 435, 041 499 161, e-pošta vesna.cuk@pb-idrija.si, faks: 05 3773651 ali Marija Gorše
Muhič, PK Ljubljana, tel.: 031 27 74 69, e-pošta marija.gorse@psih-klinika.si.
Organizacijski odbor: Vesna Čuk, Marija Gorše Muhič, Rozika Špilak, Dragica Križanec, Ilič Nataša, Klavdija Čuček.

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije Vesna Čuk
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Izobraževanje

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

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
URGENTNE MEDICINE SLOVENIJE

»URGENTNA ZDRAVSTVENA NEGA, USMERJENA K BOLNIKOM«
TERME ČATEŽ, 23. in 24.10. 2003

ČETRTEK, 23.10. 2003
08.30-10.00 Registracija udeležencev

Pozdravni govori
Najnovejše smernice urgentne medicine - Predstavitev 24-ume urgentne bolnišnice,
Spec. ak. st. Andrej Bručan, dr.med.
Postopki zdravstvene nege pri elektrokonverziji srčnega ritma,
11.00-11.15 Majda Cotič Anderle, viš.med.ses., Maruša Brvar, dipl.m.s.
Vloga medicinske sestre pri urgentni zunanji elektrostimulaciji srca,
Gregor Gleščič, dipl.zn., Mateja Makor, dipl.m.s.
Razprava
Odmor
Oskrba in zdravljenje težkih poškodovancev, Asist.mag. Matej Cimerman, dr. med.:
Uporaba kožnih lepil pri oskrbi poškodovancev, Amadej Lah, dr. med.
Sprejem in priprava življenjsko ogroženega poškodovanca za nujni prevoz v drugi zdravstveni zavod,
Marjeta Matoh, dipl.m.s.:
Zdravstvena nega pri oskrbi zlomov v urgentni ambulanti, Ema Sreš, SMS.
Razprava

Odmor za kosilo
16.00-16.15 Vloga zdravstvene nege ob odpustu bolnika iz ambulante Splošne nujne medicinske pomoči,

Silva Mahnič, dipl.m.s., Milena Levstek, SMS
Možganska kap in tromboliza,
Mojca Prusnik, viš.med.ses.,Volf Snežana, viš.med.ses., Lorenčič Tadeja, dipl.m.s.
Etika v delu Centra za nujno medicinsko pomoč, Aleksander Jus, ZT
Problemi zdravstvene nege bolnikov z MRSA na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno
kirurgijo, Marjeta Brce, viš.med.ses.
Razprava
Svečana večerja

10.00-10.30
10.30-11.00

11.15-11.30

11.30-11.45
11.45-12.15
12.15-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15

13.15-13.30
13.30-13.45

16.15-16.30

16.30-16.45
16.45-17.00

17.00-17.15
20.00

PETEK, 24.
09.00-09.30
09.30-09.45

09.45-10.00
10.00-10.15
10.15-10.45
11.00
13.00

10. 2003
Zakonske dolžnosti in pravice bolnikov, Petra Kersnič, prof.zdr.vzg.
Najpogostejši vzroki nezadovoljstva bolnikov,
Melanija Plančak, viš.med.ses.,univ.dipl.org., Slavica Klančar, viš.med.ses.
Zdravstvena nega, usmerjena h kritično bolnemu, Draga Štromajer, dipl.m.s.
Razprava
Odmor
Sestanek članov in IO sekcije
Izlet v okolico

Za strokovni seminar se lahko prijavite s prijavnico, objavljeno v Utripu, Kotizacija z vključenim DDV znaša za člane
30.000,00, za nečlane pa 45.000,00 SIT. Nakažite jo na TR-NLB ZDM5ZTS št, 02031-0016512314, sklic na številko 00 12028
(Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov urgentne medicine).
Zaradi DDV je nujna predhodna pisna prijava na seminar. Vljudno prosimo, da prijavnice pošljete na naslov: Mojca
Homar, totemistična prva pomoč, Klinični center Ljubljana, Zaloška 7,1000 Ljubljana. Za dodatne informacije lahko pok¬
ličete na telefon 01 522 42 66 (ga. Slavica Klančar) ali 01522 43 55 (ga. Draga Štromajer).

Ob registraciji je potrebna članska izkaznica to potrdilo o plačani kotizaciji.
Rezervacija prenočišč na tel. 07 49 35 000 (Ternie Čatež)

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije: Slavica Klančar
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Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER - BABIC
Vabi na

STROKOVNI SERMINAR,
ki bo v petek, 24.10.2003 v Zagorju ob Savi - Delavski dom, steklena dvorana

PROGRAM

PETEK, 24.10.2003

Splošne informacije
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Kotizacija z DDV za Sane znaša 15.000. SIT, za nečlane
22.500. SIT. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija seminarja. Nujna je pisna prijava na seminar, ki jo pošljete na
naslov: ZZNS - ZDMSZTS, Vidovdanska 9, Ljubljana do 17. oktobra 2003 (prijavnica je v vsakemu Utripu). Kotizacijo na¬
kažite na transakcijski račun: NLB, posl. Tavčarjeva 7, Lj - ZDMSZTS št. 02031-0016512314, sklic na številko 00-120-04.
Omenjeni znesek lahko poravnate tudi pred začetkom seminarja. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, potrdilo o
plačani kotizaciji (virman) in pisno prijavo, ustrezno izpolnjeno.

Informacije:
Martina Kovač, porodnišnica Trbovlje 03 56 52 531
Gordana Njenjič, Ginekološka klinika Ljubljana 01 522 60 48

Predsednica sekcije
Gordana Njenjič
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Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
HEMATOLOŠKA SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
VABI na

Osemnajsto strokovno srečanje
v MARIBOR - Splošna bolnišnica Maribor, 24. in 25. oktober 2003

Program srečanja

Petek, 24.10. 2003
11.00 Registracija udeležencev
12.00 Skupna otvoritev dvodnevnega srečanja - Predstavitev farmacevtskih pripravkov in pripomočkov

- Registracija in skupna otvoritev bo v SB Maribor
- Kirurška stavba 16. nadstropje

Ogled in predavanja hematološke sekcije MS in ZT bodo v predavalnici Intemistične stavbe III. nadstropje
15.00 Ogled oddelka za hematologijo in hematološko onkologijo, SB Maribor

Metka Ražman, dipl.m.s., Zofka Škoflanc, viš.med.ses.
16.00 Otvoritev srečanja MS in ZT
16.05 Novi pristopi v zdravljenju malignih krvnih bolezni, prim. Jože Pretnar, dr. med.
16.25 Molekulamogenetične in citogenetične preiskave v hematologiji, mag. Tadej Pajič
16.45 Zdravljenje anemije z NeoRecormonom enkrat tedensko, Mojca Selih, mag. farm.
17.00 Mabthera pri zdravljenju ne-Hodgkinovega limfoma,Mojca Goričanec, mag. farm.
17.15 Odmor
17.25 Učna delavnica - Rokovanje z injekcijskim peresom Reco-Pen

- Mojca Selih, mag. farm.
- Rokovanje z injekcijskim peresom Roferon-Pen
- Mojca Goričanec, mag.farm.

20.00 Skupna večerja v Hotelu Piramida

Sobota, 25.10. 2003
08.30 Priprava in uporaba zdravil: Mabthera, Celcept, Foscavir, Irena K. Škoda, dipl.m.s.
08.40 Preprečevanje slabosti in bruhanja pri zdravljenju s citostatiki,Milena Drnovšek, viš.med.ses.
08.50 Praktične izkušnje z zdravilom Aredia, Dragica Šepetavec, viš.med.ses.
09.00 Kronična mieloična levkemija, zdravstvena nega in zdravljenje z Glivecom, Metka Ražman, dipl.m.s.
09.10 Zdravstvena nega bolnikov, ki prejemajo zdravili Octagam, Cymevene, Alenka Dobrovoljc, dipl.m.s.
09.20 Zdravila s posebnim postopkom predpisovanja, Branka Založnik, ZT
09.30 Odmor
09.40 Posebnosti zdravstvene nege bolnikov, ki prejemajo Desferal, Vesanoid, Venofer, Vlasta Slabe, viš.med.ses.
09.50 Priprava in dajanje aktiviranega rekombinantnega koagulacijskega faktorja VII-NovoSeven,

Marjanca Rožič, dipl.m.s.
10.00 Uporaba zdravila Fludara v naši bolnišnici, Stanko Rovtar, dipl.zn.
10.10 Volitve v IO
Okrogla miza: Izkušnje, mnenja, problemi pri zdravstveni negi ob zdravljenju bolnikov z obravnavanimi zdravili
12.00 Sestanek IO sekcije

Splošne informacije
Kotizacija za člane znaša 28.000 SIT in jo nakažete na transakcijski račun: NLB, posl.
Tavčarjeva 7, Ljubljana - ZDMSZTS št.: 02031-0016512314, sklic na številko 00 120 25
s pripisom - za hematološko sekcijo. Znesek je možno poravnati pol ure pred začetkom seminarja.
Pisne prijave so obvezne s prijavnico, objavljeno v Utripu. Prijave sprejemamo do vključno 15.10. 2003. Prijavnico pošljite
na naslov: Irena K. Škoda, Klinični center, SPS Interna klinika, Klinični oddelek za hematologijo, Zaloška 7,1000
Ljubljana. Telefon: 01 522 41 67.
Rezervacija hotela: Hotel Piramida, Telefon: 02 23 44 00
Faks: 02 23 44 3 60;
Hotel Orel, Telefon: 02 250 67 00
Faks: 02 251 84 97.

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije: Marjana Božjak
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Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V KARDIOLOGIJI IN ANGIOLOGIJI
Vabi na

12. strokovno srečanje VENSKA TROMBOZA IN PLJUČNA EMBOLIJA
Srečanje bo potekalo v hotelu Kompas v Kranjski gori 14. in 15.11.2003

PROGRAM

Petek, 14.11.
08.00-09.00
09.00-09.15
09.15-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-10.45
10.45-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00

16.00-16.20

20.00

2003
Registracija udeležencev
Otvoritev strokovnega srečanja
Koagulacija in fibrinoliza, dr. Mojca Stegnar, dipl. biol.
Patofiziologija in diagnostika venske tromboze in pljučne embolije, doc. dr. Matija Kozak, dr. med.
Zdravljenje venske tromboze in pljučne embolije, Monika Štalc, dr. med.
Razprava in odmor
Preprečevanje venske tromboze in pljučne embolije in trombofilija, prof. dr. Polona Peternel, dr. med.
Priprava bolnika na vstavitev filtra za votlo veno, Dušica Košir, dipl.m.s., in Alenka Pogačar, dipl.m.s.
Tromboza in nosečnice, Katja Janša-Trontelj, dipl.m.s.
Razprava in odmor za kosilo
Zdravstvena nega bolnika z vensko trombozo, Urška Hvala, dipl.m.s.
Zdravstvena nega bolnika s pljučno embolijo, Barbara Ažbe, dipl.m.s.
Zdravstvena vzgoja bolnikov z vensko trombozo in pljučno embolijo
Majda Šimenc, univ. dipl. org. dela, Biserka Klemenčič, viš.med.ses.
Fizioterapija in pomen povijanja nog, Nina Koražija, dipl. fth
Razprava
Skupna večerja

Sobota, 15.11.2003

09.00-09.20 Testi za ugotavljanje venske tromboze, doc. dr. Aleš Blinc, dr. med.
09.20-09.40 Odvzem krvi za koagulacijske teste, Marija Pšeničnik, dipl.m.s.
9.40-9.50 Izkušnje patronažne medicinske sestre pri skrbi za bolnike z antikoagulantnimi zdravili

Teja Jurgec, viš.med.ses.

10.00-13.00 UČNE DELAVNICE
Povijanje nog, Nina Koražija, dipl.fth
Hitri test za ugotavljanje venske tromboze, Mira Zalar, dipl.m.s.
Predstavitev nizkomolekulamih heparinov, Brigita Valenčič, viš.med.ses.

13.00 Konec strokovnega srečanja

SPLOŠNE INFORMACIJE: Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Kotizacija znaša za člane 30.000
SIT, za nečlane pa 45.000 SIT in jo je potrebno nakazati na transakcijski račun NLB Ljubljana - ZDMSZTS št.: 02031-
0016512314, sklic na stroškovno mesto 00 12031. Plačilo kotizacije je možno po izstavitvi računa na podlagi pravilno izpol¬
njene prijavnice. Pisne prijave so obvezne s prijavnico, objavljeno v Utripu, ki jo lahko pošljete po pošti ali faksu: KC,
Klinični oddelek za kardiologijo, ga. Irena Orel, Zaloška 7, 1000 Ljubljana. Faks.: 01 522 28 28. Prijave sprejemamo do 3.11.
2003.

Rezervacija prenočišča do 20.10.2003 pod šifro »venska tromboza«: elektronski naslov info@hoteli-kompas.si, faks: 04 588
11 76, telefon 04 58816 61 - oddelek trženje.

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije: Lidija Marinč
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Izobraževanje

Drago obvestilo

Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V HEMATO-ONKOLOGIJI

2. SLOVENSKI KONGRES MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V HEMATO-ONKOLOGIJI z MEDNARODNO UDELEŽBO

Portorož Grand Hotel Emona

26. in 27. marec 2004

Organizator:
Hematološka sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
ZZNS - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije

KONGRESNA VSEBINA

- 45 let klinične hematologije v Ljubljani - novosti v zdravstveni negi

- Zdravstvena nega bolnikov s hemato-onkološkimi boleznimi

- Presaditev krvotvomih matičnih celic

- Zdravstveno vzgojno delo - z bolniki, njihovimi svojci in zaposlenimi v zdravstveni negi bolnikov s hemato-onko¬
loškimi boleznimi

- Dokumentiranje v zdravstveni negi

- Raziskovalno delo v zdravstveni negi

Strokovni program bo potekal v obliki plenarnih predavanj, predavanj, diskusij in predstavitve posterjev.

Vabimo vas, da na kongresu aktivno sodelujete. Prijava aktivnih prispevkov do 30. septembra 2003 v kongresno
tajništvo. Povzetek naj vsebuje ime avtorja, naslov, uvod, vsebino in zaključek. Napisan naj bo na enem listu formata
A4, velikost črk 12 in poslan na formatirani disketi PC 3,5 v enem od standardnih urejevalnikov besedil.
Odločitev o možnosti vašega aktivnega nastopa boste prejeli do 31. oktobra 2003.
Istočasno boste prejeli po pošti vsa nadaljnja navodila o izdelavi posterjev, povzetkov in člankov za Zbornik predavanj.

Splošne informacije
Kongresno tajništvo:
Irena K. Škoda, Marjana Božjak, Alenka Dobrovoljc, Klinični oddelek za hematologijo (Kongres ZN), Klinični center
Ljubljana, Zaloška 7,1252 Ljubljana. Tel: + 386 01 522 35 76, Tel: + 386 01 522 47 46, Faks: + 386 01 522 27 22

Prijava:
Rok za zgodnjo prijavo do 31. 01. 2004. Kotizacija z DDV: za člane ZZNS ob prijavi do 3l.01.2OO4: 40. 000, 00 SIT, Po 31, 01.
2004 je kotizacija: 45. 000, 00 SIT.
Prijavite se s prijavnico iz Utripa, ki jo pošljete v kongresno tajništvo.
Kotizacijo nakažete na transakcijski račun: NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana - ZDMSZTS št.: 0231-0016512314, sklic na
številko 00 120 25, s pripisom: za hematološko sekcijo.

Rezervacija prenočišč:
Grand Hotel Emona - Služba rezervacij - tel,: + 386 05 695 51 04 ali 05 696 51 06.

Vljudno vabljeni!

( )rganim:ijsko programski odbor kongresa
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Prijavnica

PRIJAVNICA ZA STROKOVNA SREČANJA |i
Zavod (podjetje)

Poštna številka in kraj

Ulica in hišna številka

Zavezanec za DDV DA NE (obkrožite) - Davčna številka
Telefon__ Kontaktna oseba:

Kotizacijo z DDV vvišini_tolarjev je poravnana:

□ Na poslovni račun NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana - ZDMSZTS št.. 02031-0016512314,

sklic na številko 00 120 +.(številka stroškovnega mesta sekcije)
nakazilo izvedenodne_

□ Z gotovino na dan seminarja □ S čekom na dan seminarja

Datum prijave
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S HUMORJEM JE LAŽJE IN LEPŠE

»ČAR DOPUSTA«

»Draga Marija, na Maledivih se imam lepo,
uživam v plavanju in lepem živalskem svetu!«

»Mojca, dež pa je vsekakor bolj topel,
kot v Logarski dolini!«

NAPAKE
»Jože, zdaj pa si že v zrelih letih in bi

se končno lahko naučil popravljati svoje
napake!«

»Ne nori Janez. Zdaj jih znam že tako
dobro ponavljati, da me ne zasačijo!«

NAROBE SVET
Pri Korenovih so imeli piknik in

povabili dedka. Dolgo je mirno sedel in
gledal, nato pa izjavil:

»Jože, vnuk moj dragi. Čudni so
danes ti časi. Včasih, ko sem bil jaz
mlad, smo imeli štedilnik v hiši,
stranišče pa zunaj. Glej ga zlomka,
danes pa je stranišče znotraj in štedilnik
zunaj.«

MLADOST
Lojze in Ivan se pogovarjata:

»Poglej okoli sebe, same mlade, le
kje so naše ženske, ko so bile
mlade? »

Ivan se odreže: »Kaj boš tarnal,
poglej stare fotografije, pa boš vse
videl!«

PRI PSIHIATRU
»Gospa Koren, po najinem

pogovoru lahko zaključim, da
imate velik kompleks.«

»Joj, gospod doktor, kje pa. Jaz
vem samo za vrstno hišico in 100
metrov vrta!«

BUJENJE
»Sestra, zakaj budite paciente ob

tej uri?« vpraša primarij ob devetih
zvečer.

»Ja, gospod primarij, saj še niso
vzeli tablet za spat!«

OBISK
»Jože, slišal sem, da si praznike

preživel pri tašči. Je bilo lepo?«
»Ne, lepo ni bilo, bilo pa je

zastonj!«

REKLI SO - DA BI SPREMINJALI SVET IN LJUDI!

Odbijati pohvale pomeni, da si želimo še več pohval.
La Rochefoucauld

Življenje brez načel je ladja brez krmarja.
Mahatma Gandhi

Za vsakega izmed nas je samo ena pot: lahko jo je najti, a težko je na njej ostati.
Edmond Jaloux

ZA VAŠ NASMEH IN ŠE KAJ VEČ se trudi PETRA KERSNIČ
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JoHana Nendl, Darinka Klemenc

OBISK DUNAJSKE BOLNIŠNICE DONAUSPITAL
V mesecu aprilu je Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana organiziralo obisk ene izmed
bolnišnic v avstrijski prestolnici. V bolnišnici nas je sprejela direktorica zdravstvene nege gospa Josefa Stich.
Predstavila nam je organiziranost bolnišnice, način financiranja ter medicinsko in negovalno dokumentacijo.

Donauspital ali z drugim imenom Sozialmedizini-
sches Zentrum Ost der Stadt Wien je druga največja bol¬
nišnica, zgrajena v novejšem obdobju, ki se razprostira na
17.000 m^ površine in obsega bolnišnico, oskrbovalni dom
z dnevno oskrbo starejših, šolo za medicinske sestre ter
stanovanjski objekt za zaposlene. Paviljonski tip gradnje
daje centru poseben čar. Tako šola kot stanovanjski objekti
so z osrednjim delom povezani s podzemnim hodnikom.

Šola za medicinske sestre je bila ustanovljena že leta
1978. Leta 1980 je bil zgrajen dom za 500 zaposlenih. Od le¬
ta 1982 se je gradil dom za ostarele in bolne z dnevno bol¬
nišnico in 405 posteljami. Bolnišnica v ožjem pomenu
besede se je gradila v posameznih etapah od 1985. leta dal¬
je. Dokončno je bila zgrajena leta 1995.

V Donauspitalu je 17 oddelkov z ambulantnim in bol¬
nišničnim delom, kjer je skupno 973 postelj. V bolnišnici
deluje tudi 6 inštitutov.

Bolnišnico vodi kolegij, ki ga sestavljajo:
- strokovni direktor,
- poslovni direktor,
- direktorica zdravstvene nege,
- tehnični direktor.
Vsak od članov kolegija je samostojen pri svojih

odločitvah na svojem področju delovanja, vendar se mora¬
jo z njegovo odločitvijo strinjati tudi drugi člani vodstva.

V centru je zaposlenih skupno 2707 ljudi, od tega je 450
zdravnikov in 1212 medicinskih sester in pomočnikov (po¬
datki za leto 2002). Medicinske sestre v času šolanja
opravljajo praktični del učnega programa v samem centru.
Šolanje traja tri leta, nato se dodatno izobražujejo na
posameznih specifičnih deloviščih.

Po predstavitvi v seminarskem prostoru so nas odpel¬

jali v kletne prostore, kjer smo si lahko ogledali zelo zan¬
imiv sistem transporta. Človek dobi občutek, da je na
vesoljski postaji. Vozički za transport vsega, od hrane,
odpadkov, do postelj, se samodejno pomikajo po magnet¬
nih trakovih, vgrajenih v tleh. Vsak voziček ima vgrajen
infrardeči senzor, ki preprečuje, da bi zadel ob oviro na
poti. Vozički so vodeni centralno preko računalnikov. Vsak
voziček ima točno določen naslov, kamor mora peljati.
Hrano pripelje pred oddelek, kjer ga prevzamejo medi¬
cinske sestre in pomočnice in ga zapeljejo na sam oddelek.
Na ta način je omogočena racionalnost transporta.

Po ogledu transportnega sistema smo se razdelili v tri
skupine. Ena skupina je obiskala ginekološko porodniški
oddelek, druga skupina je obiskala sterilizacijo in prostore
urgentne službe, tretja skupina pa onkološki oddelek, am¬
bulantni del, dnevno bolnišnico in na koncu še urgenco.

N “

Z zanimanjem smo si ogledali
transportni sistem v Donauspitalu

Na bolniškem oddelku smo si lahko ogledale eno¬
posteljno in troposteljno sobo. Sobe so svetle, zračne in
prostorne. V sobi je v garderobni omari vgrajen tudi trezor
s ključem, kamor pacient lahko shrani vrednejše predmete.
Zaželeno je, da pacienti s seboj prinesejo pižamo, copate in
haljo. Ostalega perila, po besedah glavne medicinske ses¬
tre onkološkega oddelka, ne manjka. Pacienti so v času bi¬
vanja v bolnišnici pogosto oblečeni v civilno obleko.
Ogledali smo si tudi sobo za pripravo zdravil. Citostatike
pripravljajo centralno, na ime pacienta. Ogledali smo si tu¬
di voziček in mapo za dokumentacijo. Dokumentiranje je
urejeno na podlagi sistema barv, dokumenti so enostavni
in ni jih preveč.

Ves čas ogleda smo opazovali uniforme medicinskih
sester, ki smo jih ocenili za preproste, celo skromne.
Izvedeli smo, da ob nastopu službe prejmejo po 8 uniform,
označenih z imenom in priimkom. Zanimiva je bila tudi
predstavitvena priponka, s katero je medicinska sestra
odpirala vrata v posamezne dele svojega oddelka. Z isto
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priponko se evidentira ob prihodu v službo in v jedilnici,
ko gre na malico. Zanimivo je bilo, da na oddelke, kjer ni
opravljala svojega rednega dela, s svojo predstavitveno
priponko ni imela vstopa.

Ena od medicinskih sester nas je popeljala v ambu¬
lantni del, kjer je bilo ob 13.00 uri vse mimo, tiho, prazno.
Delovni čas večine ambulant je med 8.00 in 13.00 uro.
Pacienti so naročeni po urah. V bolnišnično ambulanto jih
pošlje osebni zdravnik, ali pa pridejo v času, ko njihov
zdravnik ne dela, potrebujejo pa prvo pomoč.

Tudi na urgenci je bilo vse mimo. Vrata so se odpirala
s potezanjem vrvice, ki je visela s stropa. Videli smo
kirurški del urgence s sobo za reanimacijo in intemistični
del urgence z enodnevno bolnišnico. Tam ostajajo pacien¬
ti na opazovanju in terapiji do 48 ur, nato se zdravnik od¬
loči, ali pacienta sprejmejo v bolnišnico ali odide domov.

Vse nas je presenetila mirnost, tišina, malo ljudi na
hodniku. Tišino na hodniku je zmotila le skupinica otrok
iz vrtca, kjer imajo zaposleni v varstvu svoje otroke.

Za paciente in njihove potrebe je v bolnišnici dobro
poskrbljeno. Frizer, pediker, trafika, časopisi, rože, banka,
pošta, telefon, kavarnica, pekama, knjižnica, kjer si lahko
pacienti brezplačno izposojajo knjige, kasete. Kajenje je v
bolnišnici prepovedano. Ker mnogi pacienti kljub temu
kadijo, imajo za to posebej dodeljene dnevne prostore, v
katerih se lahko zadržujejo. V bolnišnici je kapela in pros¬
tor za meditacije. Bujenje je prilagojeno željam pacientov.
Le kadar gre za operativne posege, diagnostično-ter-
apevtske posege, se ne morejo ozirati na osebne želje pa¬
cientov. Zajtrk je ob 7.30, kosilo ob 11.30 in večerja ob
17.30. V vsaki sobi je hladilnik, kamor lahko pacienti
pospravijo prineseno pijačo. Obiski so dovoljeni od 13,30
do 15.00 in od 17.30 do 19.00, razen v porodnišnici, kjer so
obiski dovoljeni za očeta dnevno od 9.00 do 20,00 ure, za
ostale pa od 14.00 ure do 16,00 ure (največ dve osebi). Na
otroškem oddelku so dovoljeni obiski ves dan (od 0.00 do
24.00 ure), na psihiatričnem oddelku pa od 16.00 do 19,00
ure. V dogovoru z zdravnikom in glavno medicinsko ses¬
tro oddelka so obiski lahko dovoljeni tudi drugače.

Obisk bolnišnice je bil zelo zanimiv in zloženka, na¬
menjena zaposlenim, govori o tem, da dajejo veliko
poudarka vzgoji kadra, primerni komunikaciji in timske¬
mu delu.

V
medicinskih
sester in
zdravstveni h
tehnikov_
ljubljana

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Ljubljana

Sekcija upokojenih medicinskih sester

VABILO
Vabimo Vas, da se udeležite strokovne ekskurz¬

ije in jesenskega srečanja na Dolenjsko in v Novo
mesto, ki ga organiziramo v sredo, 8. oktobra 2003.

Odhod avtobusa bo točno ob 08.00 uri s
Kongresnega trga v Ljubljani. Pot nas bo vodila do
Novega mesta. Najprej se bomo ustavili v "KRKI", to¬
varni zdravil, kjer nam bodo s filmom in besedo
predstravili dejavnosti tovarne.

Po tem si bomo s turistično vodičko ogledali
Novo mesto in njegove krajevne znamenitosti, kamor
sodi tudi najbolj znana Proštija v Sloveniji.

Nadaljnja pot nas bo vodila preko "Jurčičeve"
Muljave na turistično kmetijo Erjavec, katere glavna
dejavnost je sušenje sadja. Njihove izdelke - suho
sadje, sadni kis, sadni kruh - boste lahko tudi kupili.

Ko se bomo popoldne obrnili nazaj proti domu, si
bomo ogledali še kakšno znamenitost Dolenjske
dežele ter se ustavili na poznem kosilu v gostišču "Pri
Japu".

Prihod v Ljubljano je planiran med 19.00 in 20,00
uro.

Prijave bo sprejemala gospa Anka Čadež samo v
četrtek, 2. oktobra med 16. in 18.30 uro m telefon 01
548 1686.

Ob prijavi boste prejeli številko sedeža na avto¬
busu.

Doplačilo za vsako udeleženko je 2500,00 sit.

Predsednica sekcije: Cilka Potokar
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ljubljana

DMSZT LJUBLJANA

VABI NA

POHOD NA LIMBARSKO
GORO

DNE 27. 9. 2003

Tokratni pohod bomo pričeli na Učaku, ki
je le kilometer oddaljen od Trojan. Pot nas bo
vodila po lokalni makadamski cesti do Dolin,
kjer se bomo na domačiji lahko tudi okrepčali.
Od tu naprej bo naša pot vodila pretežno po
gozdni poti vse do Golčaja (690 m). Poleg lep¬
ega razgleda si bomo lahko ogledali cerkev Sv.
Neže, ki po obnovitvi notranjosti vsako leto
privabi številne romarje, pohodnike in druge
obiskovalce. Pohod bomo nadaljevali proti
cilju - Limbarski Gori (773 m) po gozdni,
nezahtevni poti. Na Limbarski Gori bomo v
gostišču imeli topli obrok, čas za klepet in
počitek in se po drugi poti vrnili v dolino, v
Spodnje Loke, kjer nas bo ponovno čakal avto¬
bus.

Hoje od Učaka do Spodnjih Lok je za 4 ure,
vendar je pot nezahtevna in primerna za
vsakogar, ki z veseljem hodi po gozdnih poteh
in spoznava delčke naše dežele, tokrat po
obronkih občin Lukovica in Moravče. Celotna
pot je del Evropske poti E6 in Rakovnjaške
planinske poti. Vsekakor pa priporočamo us¬
trezno pohodniško obutev in osebno opremo.

Pohodniki iz Ljubljane bi se z vlakom
pripeljali do Železniške postaje v Zagorju.
Odhod vlaka iz Ljubljane je ob 6.50 uri in bi
prispeli v Zagorje predvidoma ob 7.35 uri. Tu
se srečamo s pohodniki iz Zasavja in se z avto¬
busom odpeljemo na izhodišče pohoda.

Prijavite se gospe Mariji Filipič, na telefon¬
sko številko v službi: 03 56 525 64 ali 66 oziro¬
ma doma 03 56 285 63, najkasneje do 22. 9.
2003.

Odbor za pohodništvo pri DMSZT Ljubljana:

Marija Filipič

medicinskih
sester in
zdravstvenih
.tehnikov
ljubljana

VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE PRI

VADBI JOGE.
POTEKALA BO NA POLIKLINIKI, NJEGOŠEVA 4,
V KLETNIH PROSTORIH - FIZIOTERAPIJA
PO NASLEDNJEM URNIKU:
PONEDELJEK: 1. SKUPINA:
OD 16.30 DO 18.00
OD 18.15 DO 19.45
TO SKUPINO VODI GOSPA SLAVA VEROVŠEK

SREDA: 2. SKUPINA:
OD 16.30 DO 18.00
OD 18.15 DO 19.45
TO SKUPINO VODI GOSPA MELJO ŽIVA.

Z VADBO BI PRIČELI V TEDNU S 13.10.2003 IN BI
POTEKALA DO MAJA 2004. FINANČNI PRISPEVEK ČLANIC
ZA CELO LETO JE 5000 SIT.
PRIJAVE SPREJEMA GOSPA BRONKA KAVČIČ OD 1.
SEPTEMBRA 2003 DALJE VSAK DELOVNI DAN MED 12.30
IN 14.00 URO NA TELEFON 4723750
ZD CENTER LJUBLJANA, METELKOVA 9.

PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
Studenec 48, LJUBLJANA
Služba zdravstvene nege - Pedagoška dejavnost

pripravlja funkcionalno izobraževanje iz psihiatrične
zdravstvene nege in psihiatrije

'IZ PRAKSE ZA PRAKSO',

kjer se stikata teoretična izhodišča s prakso zdravstvene nege in
terapevtskim tretmanom bolnikov/varovancev z duševnimi
motnjami. Program je namenjen: medicinskim sestram,
zdravstvenim tehnikom, delovnim terapevtom, socialnim
delavcem in strokovnim sodelavcem v praksi:
Potekal bo v dveh terminih:
- od 13.10-24.10. 2003 za prvo skupino
- in od 10.11.-21.11. 2003 za drugo skupino.

Kotizacija z DDV znaša 80.000 SIT, vplačali jo boste po
izstavitvi računa klinike.
Število kandidatov v posamezni skupini je omejeno, zato
prosimo za predhodno pisno prijavnico (iz Utripa).
Izobraževanje se upošteva pri strokovnem napredovanju,
udeleženci prejmejo potrdilo o zaključenem programu.
Za dodatne informacije: Radojka Kobentar, Psihiatrična klinika
Ljubljana, tel. 01 5872-328 ali službeni mobilnik 031 277-473 ali
E-pošta radojka.kobentar@guest.ames.si.

V jubilejnem desetem letu vas z veseljem pričakujemo.
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KoUboRATiVINi CENTER SZO ZdRAVSTVENi doM
ZA PRiMARNO zdRAVSTVENO NECjO dR. AdolfA DroIcA MARibOR

Kolaborativni centrer SZO za primarno zdravstveno nego v Mariboru organizira
pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje

6. konferenco Delovne skupnosti Alpe Jadran za področje
zdravstvene nege z naslovom

INTEGRIRANE ZDRAVSTVENE SLUŽBE - VLOGA
ZDRAVSTVENE NEGE,
ki bo 9. in 10. oktobra 2003 v hotelu Piramida, Maribor

PROGRAM KONFERENCE
9. oktober 2003 - 1. dan, četrtek
08.00 - 08.45 Registracija udeležencev

Pozdravi
Integrirane zdravstvene službe - projekt SZO v podporo
zdravstvenim reformam
Oliver Groene, univ. dipl. sociolog zdravstva in organizacije,
sodelavec Urada SZO za Integrirane zdravstvene službe v
Barceloni
Odmor
Integrirane zdravstvene službe-vloga zdravstvene nege
Majda Šlajmer Japelj, viš.med.ses., univ. dipl.soc., Kolaborativni
center SZO za primarno zdravstveno nego
Odmor za kosilo
V popoldanskem delu poročajo predstavnice/ki držav članic DS
Alpe Jadran o aktivnostih na področju integracije zdravstvenih
služb - služb zdravstvene nege.
Austria (Avstrija)
Croatia (Hrvaška)
Hungary (Madžarska)
Odmor
Italy (Italija)
Slovenia (Slovenija)

08.45 - 09.15
09.15 -10.45

10.45 -11.15
11.15 -11.45

11.45 -13.30

13.30 -14.30
14.30 -15.30
15.30 -16.30
16.30 -17.00
17.00 -18.00
18.00 -19.00

10. oktober 2003 - 2. dan, petek
09.00 - 12.00 dopoldan Delo v skupinah
10.30-11.00 Odmor

(odgovornost zdravstvene nege na državni ravni, v primarnem
zdravstvenem varstvu, v institucijah sekundarne ravni in v
socialno-zdravstvenih zavodih)

12.00 - 14.00 Odmor za kosilo
14.00 - 18.00 popoldan
14.00 - 16.15 Poročila delovnih skupin
16.15 -16.45 Odmor
16.45 - 18.00 Sprejem priporočil, dogovor za nadaljnje sodelovanje
Zaključek konference

Prijave sprejema Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego,
Maribor do 20. septembra 2003, faks: 02/22-86-587; telefon: 02/22-86-455;
e-pošta: dragica.gabrijelcic@zd-mb.si
Kotizacija, ki vključuje tudi Zbornik prispevkov znaša 12.000 SIT oziroma 50
EUR in jo lahko nakažete na Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
podračun pri UJP, urad Slovenska Bistrica,
štev. 01270-6030922374, šifra 880319, z oznako 6. konferenca Delovne skupnosti
Alpe Jadran.
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POPRAVKI

V Utripu julij/avgust je v
prispevku ŠE VEDNO O
TUBERKULOZI na strani 26
v tretjem odstavku prišlo do
tiskarskega škrata pri
odmerku tuberkulina -
namesto pravilnega besedila
0,1 se nam je zapisalo 1.
Pravilno se besedilo glasi:
Za diagnostiko TBC
opravimo tuberkulinski test.
V kožo v podlahti
vbrizgamo 0,1 ml
tuberkulina (prečiščena
beljakovina tuberkulinskega
bacila.)

Marta Bančov

V Utripu julij/avgust je bilo
objavljeno POROČILO S 13.
KONFERENCE EWME v
Piši v Italiji. V poročilu je
izpadla zahvala sponzorjem,
ki so omogočili našo
udeležbo na konferenci.
Zahvala velja podjetjem
- Simps'S,
- Smith&Nephevv,
- Johnson&Johnson in
- Valencia Stoma - Medical.
V poročilu je med
naštevanjem prispevkov
izpadel tudi poster
g. Cirila Trillerja s Kliničnega
oddelka za kirurške
infekcije, ki predstavlja
študijo učinkovitosti
kolagenaze pri zdravljenju
ran v bolnišničnem okolju.
Avtorica se vsem prizadetim
iskreno opravičuje in jim še
naprej želi uspešno delo.

Simona Muri
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The International Health Summit

We are building the best international netvvork of
health sector leaders
Meet them in 2003 - 2004
Select a location and explore new ways to
improve your organization's performance!

8th Annual International Summit in Miami
December 7-10, 2003

www.ihsummit.com

The Summit

We are building the best international
netvvork of health sector leaders

Meet them in 2003-2004

Select a location and explore new ways

VVorld Conference
■ -on Health Pro

& Health Education
*]dtf>-PUA4tC 2004

26 - 30 April 2004
Melbourne. Australia

www.Health2004.com.au
Register on-line

The 18th VVorld Conference on

jfclUHPE

Health Promotion & Health Education
Valuing diversity. reshaping power:
exploring pathvvays for health and vvellbeing

Gesundheitspflege-Kongress
Wir informieren Pflegefachkrafte, Arztinnen und
Arzte uber die Gesundheitsthemen der Zukunft!
30.9. und 1.10.2003 Radisson SAS Hotel
Hamburg

to improve your organizatiorfs performance!

8th Annual International Summit in Miami
December 7-10, 2003

The 18th World Conference on Health Promotion
& Health Education
Valuing diversity, reshaping povver:
exploring pathways for health and vvellbeing

26 - 30 April 2004
Melbourne, Australia

Gesundheitspflege-Kongress
30.9. und 1.10.2003_ Radisson SAS Hotel _Hamburg

Wir informieren Pflegefachkrafte, Arztinnen undArzte

Qber die Gesundheitsthemen derZukunft!

Heilberufe0» »yin—

Urban & vogel
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Vanja Badovinac in Damjan Slabe

Slovenci smo dajali
poškodovancem na

prvo pomoč
Češkem

Sprehajal sem se v parku glavnega češkega mesta, ko je nenadoma močno počilo: pomislil sem na "topovski
udar", ki sem ga poznal še iz časov, ki sem jih preživel kot jugoslovanski vojak. Lahko pa bi bila tudi ročna bomba
... . Iz smeri poletnega kina sem slišal vpitje in krike. Pohitel sem. Pred vhodom je bila skupina poškodovancev:
osmojenih in prestrašenih. Tik pred mano je ležalo dekle z odtrgano roko. Bila je v šoku. Drugi poškodovanec je
imel zadrto kovino v področju desnega očesa in kričal od bolečin. Gasilca v zaščitni opremi sta na rokah ravnokar
prinašala nekoga iz "vroče cone". Možakarja srednjih let, ki je stal tik ob meni, sem vprašal, kaj se je zgodilo ...

la vključena tudi tako imenovana "re¬
laksacijska mesta". Ta so imela izo¬
braževalni namen: člani ekip in spreml¬
jajoče osebje smo se lahko seznanili z
delovanjem drugih služb za zaščito in
reševanje, na nekaterih pa so ekipe
preizkusile svojo fizično pripravljenost.

Ekipe so morale svoje znanje
prikazati ob reševanju poškodovancev
na naslednjih delovnih mestih: nesreča
v gozdu, utopitev v bazenu, kolesarka
nesreča, velika eksplozija, prometna
nesreča, v kateri sta trčila avtobusa,
množična nesreča na otroškem igrišču,
zloraba drog in zastrupitev s kemikali¬
jami. Na eni točki so vsi člani
posamezne ekipe izvajali temeljne
postopke oživljanja - nepretrgoma 9
minut. Velik poudarek na tekmovanju

Približno tako sem doživel (drugi
avtor) eno od desetih delovnih mest
na 16. mednarodnem evropskem tek¬
movanju ekip prve pomoči, ki je
potekalo 5. julija 2003 v Pragi.
Tekmovanja, za katerega si organiza¬
torji prizadevajo, da bi imelo značaj
festivala, a je v prvi vrsti še vedno
predvsem tekmovanje, sva se kot
člana spremljajočega osebja udeležila
skupaj z ekipo prve pomoči Civilne
zaščite Mestne občine Ptuj, v sestavi:
Matjaž Antonič, Tomaž Bombek,
Boštan Krajnc, Bojan Kramberger,
Darko Kuzma in Janez Fridl.

Na scensko odlično pripravljenih
delovnih mestih je ekipa nudila prvo
pomoč maskiranim poškodovancem,
kar je bilo točkovano. Poleg teh so bi-
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je bil prav na prikazu oživljanja in nudenja prve psiho-so-
cialne pomoči poškodovanim oz. nenadoma obolelim os¬
ebam. Slovenska ekipa je bila dobro pripravljena, saj se na
evropski ravni velika pozornost namenja prav tovrstni po¬
moči. Ekipa prve pomoči MO Ptuj je zasedla osemnajsto
mesto od skupno 26 ekip. S trdim delom in ob strokovni
podpori dr. Štefka Grmeča, dr. med., Rozalije Ojstršek in
Darka Čandra je viden velik napredek v uvrstitvi
slovenske ekipe v primerjavi s prejšnjimi leti na tovrstnih
tekmovanjih. Omenjena ptujska ekipa prve pomoči je
dober primer vztrajnega in trdega dela. Na državnih pre¬
verjanjih so v tej sestavi v prvem letu skupnega dela zas¬
edb osmo, v drugem peto, v tretjem drugo in v lanskem
letu prvo mesto, kar jih je pripeljalo do evropskega pre¬
verjanje znanja iz prve pomoči. Ekipa je tudi dober primer
skladnega delovanja, saj so bili člani na mnogih točkah
ocenjeni z najvišjo oceno za usklajenost in organizacijo
dela. Zelo so bili pomembni zbranost, znanje in koordi¬
nacija vodje ekipe, Matjaža Antoniča.

V sodniški ekipi je na evropsko tekmovanje iz
Slovenije sodeloval Matjaž Vrtovec, dr. med., predsednik
Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem križu
Slovenije.

Zmagala je ekipa Švice. Uvrstitev slovenske ekipe na
osemnajsto mesto Rdeči križ Slovenije ocenjuje kot napre¬
dek, saj v obdobju zadnjih let na evropskih tekmovanjih
naše ekipe še nikoli niso prehitele toliko ekip, kot letos.
Druge države imajo daljšo tradicijo, v nekaterih sodeluje¬
jo tudi zdravstveni delavci, predvsem pa jim sistemi
zaščite in reševanja njihove države omogočajo znanje iz
prve pomoči večkrat uporabljati v praksi.

V Sloveniji v primeru večje naravne ali druge nesreče
prvo medicinsko pomoč nudi služba nujne medicinske
pomoči. Ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega
križa so tem službam dodatna pomoč. V številnih državah
ekipe prve pomoči pomagajo pri nesrečah, sodelujejo pa
tudi na večjih dogodkih, kot so koncerti, športne in
zabavne prireditve ter s tem v praksi utrjujejo svoje znan¬
je-

Pridobljene izkušnje na tokratnem tekmovanju bodo
lahko služile kot izhodišče v pripravah ekipe za sodelo¬
vanje na 17. tekmovanju, ki bo prihodnje leto v sosednji
Avstriji. Nekaj teh izkušenj pa bosta Rdeči križ Slovenije in
Uprava RS za zaščito in reševanje lahko uporabila tudi v
pripravah na IX. državno preverjanje usposobljenosti ekip
prve pomoči, ki bo 11. oktobra 2003 v Celju v okviru sej¬
ma »Zaščita - Protection«.

ŽIVLJENJSKI NAPOJ suhe kože
Osnova je v 24- urni navlaženosti.

Učinek je v svežini in napetosti.
Zvijača je v ohranjeni mladostnosti.

Čarovnija je v izbranih naravnih silah.
Rezultat je v kar 35% večji vlažnosti

vaše kože v samo 4 tednih!

Izdelki linije Green Line 1+4 so namenjeni
intenzivni negi obraza po 25. Letu:

Čistilno mleko+tonik 2v1 •
Vlažilna krema Hydroactive Optimai •

Intenzivna vlažilna krema Hydroactive Intensive •
Hranilna Intenzivna krema Vitamin Cocktail Aplus •

Očesni kremni gel Vitamin Cocktail Aplus •
Intenzivno vlažilna maska •

HYDROACTlVE INTENSIVE - 24 HOURS
onriches, moisturlsos deeply wtth

long-lastlng effoct, protect

Jojoba
Shea butter. Pentavitirj^

Moisturising Intensive Cream
For dry skin £S GREEN

LlNf-0
uACt,VE INTENSIVE-Z4 H
^•sturising Intensive Cres’71

For dry skin

www.lekkozmetika.si

lek KOZMETIKA
MODROST DOBREGA POČUTJA
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Darko Pasek, Petra Kersnič

Pariz - mesto konferenc in prijetnih doživetij
Četrta evropska konferenca ACENDIO - Evropsko združenje za razvoj enotnih negovalnih diagnoz, intervencij in
rezultatov - je potekala v Parizu od 20. do 22. marca pod motom »Making Nursing visible - Naredimo
zdravstveno nego vidno«. Za skupino udeleženk iz Slovenije je bila ponovna priložnost za strokovno
izpopolnjevanje, ob enem pa tudi možnost za ogled znamenitosti ene največjih in kulturno ter zgodovinsko
najpomembnejših evropskih in svetovnih prestolnic. Že iz letala Adrie Airways, ki je s slovenskimi medicinskimi
sestrami v jasnem popoldnevu pristajalo nad letališčem Charles de Gaulle, je bilo videti veličastno razsežnost
velemesta, ki se je raztezalo vse do roba obzorja ali drugače, do koder je neslo oko. Udeleženke iz Slovenije smo
tokrat potovale v varnem in zanesljivem spremstvu, saj sta nas spremljala dva zastopnika in prijatelja - Miran
Kranjc, vodič in organizator iz nam že dobro znanega Condorja, in Darko Pašek, novinar in dober poznavalec
zdravstvene nege, sicer pa mož naše kolegice Manje Pašek. .

Že prvi dan, takoj po prihodu, smo se z našim mini av¬
tobusom popeljali po pariških ulicah od znamenitosti do
znamenitosti, Miran pa nas je do poznih nočnih ur »pol¬
nil« z informacijami in podatki iz zgodovine mesta Pariza
in tudi z nekaterimi novodobnimi podatki, ki so sami po
sebi govorili o velikosti in razsežnosti Pariza in njegovih
ljudi.

Začetek delovne poti udeležencev konference Acendio

Drugi dan smo zgodaj zjutraj prišli na prizorišče kon¬
ference. Zbralo se nas je okoli 200 iz številnih držav in že
po ustaljenem redu so najprej sledili pozdravi in vesela
snidenja znancev. Predsedujoči ACENDIU - dr. William T.
F. Gooseen je v pozdravnem nagovoru orisal pot ACEN-
Dl-a. Prva konferenca v letu 1993 v Kopenhagnu je
postavila temelje za ustanovitev združenja, ki je bilo nato
formalno ustanovljeno v letu 1995 v Bruslju. Nato so
sledile konference v Amsterdamu, Benetkah, Berlinu, letos
v Parizu in leta 2005 se bo 5. konferenca odvijala v
Sloveniji na Bledu. Posebej je poudaril, da je jezik
zdravstvene nege temelj za izpolnitev mota, da postane
zdravstvena nega vidna. Vse bolj je tudi jasno, da bo
Evropa v 21. stoletju vse bolj potrebovala zdravstveno

nego, saj bodo potrebe po njej vse večje in ljudje - prebi¬
valci vse bolj odvisni od nje. V popoldanskem času so
potekali številni referati, s katerimi so referenti poročali o
svojih izkušnjah in dosežkih na področju klasifikacij, uva¬
janja negovalnih diagnoz in povezanosti oziroma obliko¬
vanju minimalnih baz podatkov s področja zdravstvene
nege.

Ob vsaki konferenci izide zbornik predavanj, ki ga
hranimo v knjižnici Zbornice - Zveze.

Nico Oud (Hrsg./Ed.)

2003
4‘ nu' conferenče europeenne de TACT.N DIO

4"' Kuropean Conferenee of Y(TM)IO
4. fctiropaisclie Koiiferenz der Al TADK)

Making imrsin«* \isihle—
Rendre \isil)les les soins infirniiers - Pileče siclilbar maclien

Verlag
Hans Huber

Naslovna stran Zbornika predavanj ACENDIO 2003
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V poznem popoldnevu drugega dne smo se peš
odpravili mimo poglavitnih znamenitosti, mimo katerih
smo se prejšnji dan peljali. Začeli smo pri trgu Trokadero,
kjer se odpira čudovit pogled na Eiffelov stolp in nato dal¬
je na Elizejske poljane ter skozi latinsko četrt do katedrale
Notre Dame na otoku sredi Seine. Pariz je mesto širnih
avenij in bulevarjev, razdalje med posameznimi turistični¬
mi znamenitostmi so velike in ni čudno, da se je po pre¬
hojenih kilometrih v nogah nabirala utrujenost. Vendar
smo vztrajali, saj nismo želeli zamuditi priložnosti in tudi
lepega vremena, ki nam je omogočalo vse te podvige.
Petra je sredi zbiranja kilometrov in vtisov slikovito rekla
- potrebujem novih moči, saj smo žejni in kje je pivo. Takoj
smo se vsi strinjali, čeprav je bilo za Francijo - deželo vina,
slišati takšno željo morda nekoliko nenavadno. Vendar,
kdo se bo oziral na vsako malenkost. Za nekaj trenutkov
postanka naj Vam bo, je rekel Miran, in smo se usedli k
mizicam na sončnem vogalu ter uživali v zelenečem
brstenju pariške zgodnje pomladi, medtem ko je bilo pri
nas doma še vse golo in sivo.

Konferenca je potekal v središču Pariza, tako da vse
korak levo ali korak desno v krogu 5 kilometrov takorekoč
kar šteje za pariško znamenitost. Človek ne pride vsak dan
v takšno mesto, kot je Pariz, treba je bilo izkoristiti vsak
prosti trenutek med konferenčnimi aktivnosttmi in si
ogledati čim več. Občudovali smo Slavolok zmage,
povzpeli smo se na Eiffelov stolp in z višine tristotih
metrov zrli v neizmerno panoramo francoske prestolnice,
bili smo na trgu Concorde, si med drugim ogledali
Burbonsko palačo, palačo Orsay, Dom invalidov in
Napoleonov grob, veličastno zgradbo Opere in se pozno
zvečer popeljali še z ladjo po Seni pod pariškimi mostovi.
Vtisov ob tolikšnem številu palač, muzejev, galerij in
spomenikov je kar preveč. In seveda Louvre. Ni mogoče
obiskati Pariza, ne da bi si vsaj za nekaj uric ogledovali del
zbirk enega največjih in najbolj znanih svetovnih muzejev,
kot pravi turisti pa smo najprej poiskali da Vincijevo Mono
Liso, zagotovo najbolj znan louvrski eksponat.

»Bili smo spodaj in tudi zgoraj«

Tudi pariški večeri ostajajo v prijetnem spominu.
Enega smo preživeli na Pigalu, pod Montmartrom, kjer
smo stanovali v enem izmed številnih prijetnih pariških
hotelov in odkoder se je odpiral lep razgled na prelepo
baziliko Sacre Coeur. V značilni restavraciji smo po nasve¬
tu lastnika - nekdanjega sonarodnjaka po strokovni razla¬
gi poskušali francoske specialitete in nato v sprehodu po
Pigalu razmišljali o zgodbah in čarih pariškega nočnega
življenja.

V petek, 21. marca, je potekala tudi skupščina združen¬
ja po protokolu, ki je podoben naši skupščini. Podana so
bila vsa potrebna poročila in na koncu so bile še volitve. Za
novo predsednico združenja je bila izvoljena Margareta
Ehnfors, Petra Kersnič pa je bila ponovno izvoljena v ured¬
niški odbor publikacij. Do leta 2005 je v »bordu« mag.
Bojana Filej.

Zadnji dan pred večernim poletom domov smo si v
okolici prestolnice ogledali še Versailles, grad s prelepimi
vrtovi, ki pa žal zaradi zgodnje pomladi še niso blesteli v
vsem svojem sijaju. Skratka - vse je bilo nepozabno !

Ob opisovanju pariških doživetij pa moramo posebej
omeniti tudi srečanje z gospo Magdaleno Tovornik, vele¬
poslanico republike Slovenije v Franciji. Ko je gospa vele¬
poslanica slišala - oziroma jo je o temu obvestil naš pri¬
jatelj Darko Pašek, da medicinske sestre iz Slovenije
sodelujejo na konferenci ACENDIO, nas je prijazno pov¬
abila k sebi na dom, v svoje zasebno stanovanje na Aveniji
Kleber. Glede na to, da so konferenčne aktivnosti zadnji
dan zaključile pozno zvečer, je bil tudi naš obisk v poznem
večernem času. Po toplem in prijetnem sprejemu in ob
kozarčku šampanjca in jagodah smo slišali marsikaj zan¬
imivega o življenju v Parizu in o delu naše veleposlanice,
ki je pristojna poleg Francije tudi za Alžirijo in Maroko.
Priznati moramo, da si še zdaleč nismo predstavljali, kaj
vse sodi v delo veleposlanice in seveda kaj vse dela.
Predsednica Zbornice - Zveze mag. Bojana Filej je vele¬
poslanico seznanila z namenom in vsebino konference
ACENDIO ter prispevkom slovenskih medicinskih sester
na tej konferenci. Prijeten pogovor se je zavlekel v pozne
večerne ure in zagotovo bo tudi ta obisk ostal kot eden lep¬
ih kamenčkov v mozaiku pariških vtisov.

Veleposlanica Magda Tovornik v sredini in
udeleženke 4. konference Acendia v Parizu

SEPTEMBER 2003 49



Mednarodna srečanja

Nedeljka Luznar, Majda Šmit

MEDICINSKE SESTRE -
PARTNERICE OTROK PO SVETU

Medicinske sestre, ki skrbijo za otroke in se imenujejo School Nurses ali po naše »šolske medicinske sestre«, so
letos organizirale 12. mednarodno konferenco School Nurses International - 1 2th Bienal Conference, ki je potekala
od 21. do 26. julija 2003 v Coloradu Springsu, Colorado, ZDA.

Konference so se udeležile medicinske sestre iz 16
držav. Njihova glavna naloga je skrb za zdravje otrok v
predšolskem in šolskem obdobju. Njihovi nazivi in orga¬
nizacijske oblike so različni. V angleščini opredeljujejo
svojo vlogo kot: School Nurse, Health Visitor, District
Nurse, Primary Health Nurse in na Japonskem Yogo
Teacher. Nekatere medicinske sestre delujejo strogo samo
v šolskem okolju, kjer skrbijo za zdravje otrok iz preven¬
tivnega in kurativnega vidika. Druge obiskujejo otroke v
domačem okolju od rojstva do vstopa v šolo, v obdobju
šolanja pa v šolskem okolju. Te medicinske sestre se v svo¬
jih državah strokovno povezujejo. Najštevilčnejša organi¬
zacija je National Association of School Nurses (NASN), ki
pokriva ozemlje Združenih držav Amerike. V letošnjem
letu praznuje stoletnico delovanja.

Cilj te mednarodne konference je bil predstaviti delo
velike skupine medicinskih sester, ki skrbi za zdravje
otrok. Skupaj naj bi poiskali najboljše povezave med de¬
lom medicinskih sester in reševanjem vprašanj zdravja
otrok ter načine delovanja v prihodnje. Osnovna misel je
bila partnerski odnos med otroki in medicinskimi sestra¬
mi. Osrednji del konference je bil namenjen strokovnemu
delovanju šolskih medicinskih sester. Predavateljice so
predstavile vsebine in strokovna izhodišča za delo.

Poskušale so ovrednotiti zdajšnje razmere na tem po¬
dročju in predstaviti vizije delovanja. Velik pomen so dale
etičnim načelom delovanja in zakonskim opredelitvam, ki
veljajo v posameznih deželah. Poudarile so pomen
samovrednotenja dela medicinskih sester in ocenjevanja
uspešnosti posameznih programov. V letošnjem letu je ve¬
liko udeleženk predstavilo programe izobraževanja za
zdravje, kot so: promocija zdravja, telesne aktivnosti,
zdrave prehrane, programi za nekajenje, zdravo spolnost
in preprečevanje zgodnje nosečnosti, preprečevanje nasilja
v družini, preprečevanje osteoporoze, skrb za varnost in
preprečevanje nezgod. Tako so se ves čas prepletala teo¬
retična izhodišča dela in dobri primeri prakse.

Najin prispevek je predstavil vrednotenje dela medi¬
cinskih sester iz zdravstvenega doma Ljubljana-Vič-
Rudnik v vrtcih in šolah. Posvetili sva se predvsem doživl¬

janju in zadovoljstvu s programi zdravstvenovzgojnega
dela, ki so ga ocenjevali otroci, starši, pedagoški kader in
medicinske sestre. Odziv na najino predstavitev je bil poz¬
itiven, saj so naju povabili, da objaviva članek v reviji
Journal of School Nurses.

Ko primerjava organizacijo in delovanje medicinskih
sester v osnovnem zdravstvenem varstvu predšolskih in
šolskih otrok, ugotavljava, da so pri nas razmere
drugačne. Za zdravje otrok skrbijo pediatri in šolski
zdravniki. Medicinske sestre imajo samostojno vlogo v pa¬
tronažnem varstvu in kot izvajalke zdravstvene vzgoje v
dispanzerjih ter v vrtcih in šolah. Kljub tej razliki pa nama
je konferenca dala veliko novih strokovnih izhodišč, ki bi
bila primerna tudi za naš prostor. Predvsem so bile
dragocene predstavitve praktičnih prikazov dela z otroki
na področju izobraževanja. Vsi prikazani didaktični pripo¬
močki in metode dela so bili edinstveni in so nama
vzburili domišljijo glede izvajanja lastnega dela.

Ob vsem tem sva ugotovili, da smo pri nas na področju
zdravstvene vzgoje primerljivi z državami udeleženk.

Tem srečanjem da posebno privlačnost tako imenovani
»host« program. Gostitelji srečanja dajo udeležencem
možnost, da so pred konferenco in po njej gostje v družin¬
ah medicinskih sester. Na ta način sva veliko bolje spoz¬
nali deželo gostiteljico in samo delo medicinskih sester.
Poleg tega je konferenca vedno organizirana v času polet¬
nih počitnic in v objektih, ki so namenjeni šolarjem ah štu¬
dentom. Tako smo tudi letos imeli konferenco v kampusu
Univerze Colorado Springsa, kar nam je nekoliko razkrilo
življenje tamkajšnjih študentov.

Že na prejšnji konferenci pred dvema letoma, ki sva se
je prav tako udeležili, sva razmišljali, da bi bilo koristno
bolj poglobljeno sodelovanje naših medicinskih sester, ki
delujejo na področju zdravja otrok, z mednarodno zvezo
School Nurses International. Naslednja konferenca bo ver¬
jetno leta 2005, zato prosiva vse zaineresirane, da navežejo
z nama stik, da bi to sodelovanje steklo.

Zahvaljujeva se Zbornici zdravstvene nege Slovenije in
Zdravstvenemu domu Ljubljana, ki sta nama omogočila
udeležbo na konferenci.
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ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE -
ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER

IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

Kratka zgodovina delovanja in
združevanja medicinskih sester v Sloveniji

27. novembra 1927 je bila v Ljubljani ustanovljena pr¬
va stanovska organizacija medicinskih sester, ki se je
imenovala "Organizacija absolventk šole za sestre".

V letu 1951 se je stanovsko združenje medicinskih ses¬
ter preimenovalo v Društvo medicinskih sester, ki je v
letu 1963 dobilo naziv Zveza društev medicinskih sester
Slovenije ter se povezovalo v Zvezo društev medicinskih
sester Jugoslavije. Člani in članice Zveze društev medi¬
cinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije so se na
podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS št.9/92) odločili in 15. 12. 1992 ustanovili
Zbornico zdravstvene nege Slovenije.

Nalogam, ki so do takrat že bile zapisane v Statutu
Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije, je z ustanovitvijo Zbornice zdrav¬
stvene nege Slovenije bilo dodano še nekaj nalog, ki so
značilne za zbornično organiziranost določene poklicne
skupine.

Članstvo v organizaciji
Vsak, ki želi postati član, mora izpolniti pristopno iz¬

javo, s katero se včlani v eno izmed 11 regijskih društev.
Regijska društva so s pogodbo povezana v Zvezo
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije. Z izpolnitvijo pristopne izjave vsak član izrazi
voljo po članstvu in načinu plačevanja članarine. Na pod¬
lagi pristopne izjave prejme vsak član člansko izkaznico,
s katero se lahko izkaže na vseh strokovnih srečanjih.

Članstvo je prostovoljno - je čast in obveza za vse
medicinske sestre in zdravstvene tehnike iz vrst aktivnih
delavcev v zdravstveni negi, upokojenih medicinskih
sester, dijakov in študentov zdravstvene nege.

Organizacijo sestavlja 11 regijskih društev: Ljubljana,
Maribor, Celje, Pomurje, Ptuj - Ormož, Nova Gorica,
Koper, Slovenj Gradec, Novo mesto, Velenje in društvo
Gorenjske.

V organizaciji deluje 30 strokovnih sekcij, ki s svojimi
izobraževalnimi programi skrbijo za strokovno izpopol¬
njevanje svojih članov in vseh, ki delajo na področju
zdravstva.

Strokovne sekcije so organizirane za naslednja po¬
dročja zdravstvene nege:

- vzgojo in izobraževanje, medicino dela, prometa in
športa, ginekologijo in porodništvo, psihiatrijo in
nevrologijo, za področje pulmologije, za področje pedi¬
atrije, za patronažno zdravstveno varstvo, anesteziologi¬
jo, intenzivno nego in terapijo in transfuziologijio, sp¬
lošno medicino, oftalmologijo, za področje kirurgije,
zdraviliško dejavnost, onkologijo, za področje zdrav¬
stvene nege stom, endokrinologijo, za področje nefrol¬
ogije, dialize in transplantacije, endoskopijo, za področje
reševalnih služb, stomatologijo, sterilizacijo, hematologi¬
jo, urgentno medicino, za področje interne medicine in
infektologije, dermatovenerologijo, sekcijo operacijskih
medicinskih sester, sekcijo študentov zdravstvene nege,
sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v so¬
cialnih zavodih, sekcijo na intemističnem in infekto-
loškem področju, za področje kadriologije in angiologije,
za področje managementa in za področje nevrologije.

Namen organizacije
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev

medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije je
edina profesionalna organizacija medicinskih sester, ki
predstavljajo najštevilčnejšo poklicno skupino med
zdravstvenimi delavci. Njen glavni namen je:

• združevati medicinske sestre in zdravstvene tehnike iz
vse Slovenije in zastopati njihove profesionalne, so¬
cialne in ekonomske interese;

• razvijati in promovirati sodobno zdravstveno nego in

• vsem ljudem zagotavljati kakovostno zdrav-stveno
nego.
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Navodila

NAVODILA ZA
OBJAVO OBVESTIL
IN PRISPEVKOV
V UTRIPU

Utrip je informativni bilten Zbornice - Zveze in ga
prejemajo vsi člani. Izhaja praviloma enkrat mesečno
med 12. in 15. dnem. Z Utripom želi organizacija
seznanjati člane in druge z delovanjem Zbornice -
Zveze in njenih organov, o aktualnih strokovnih in
družbenih dogajanjih, informirati o strokovnih
izpopolnjevanjih, ki jih organizirajo organi in delovna
telesa Zbornice - Zveze, društva in strokovne sekcije,
seznanjati z mednarodnimi aktivnostmi s področja
zdravstvene nege in strokovnimi dogajanji v tujini in
objavlja prispevke članov in drugih v skladu s
programom dela Uredniškega odbora.

1. Prispevki in obvestila, ki jih želijo pisci oziroma
avtorji objaviti v Utripu v naslednjem mesecu, morajo
prispeti v uredništvo - na sedež Zbornice - Zveze,
Vidovdanska 9, do 25. v tekočem mesecu. Prispevki,
ki bodo prispeli po tem roku, bodo objavljeni v
naslednji številki Utripa. Poslane prispevke se
lektorira. Prispevkov ne honoriramo.

2. Pisci naj svoje prispevke pošljejo na disketi v
programu Word for Windows s priloženo kopijo
printa, ki naj bo pisan na papirju A4, z enojinim
presledkom med vrsticami in obojestransko
poravnavo z robovi 2,5 cm. Priporočena pisava je
Times New Roman 12 točk. Na eni strani naj bo 30
vrstic s po 60 znaki v eni vrsti. Pri vsakem besedilu
bomo objavili največ po dve fotografiji, ki morata biti
kakovostni in primerni za objavo. Pod fotografijo
morajo biti zapisani dogodek in imena oseb na
fotografiji. Izjemoma so prispevki lahko natipkani
oziroma v rokopisu. Besedil, fotografij in disket ne
vračamo.

3. Ker je obseg Utripa omejen, naj prispevki oziroma
članki skupaj s priloženimi fotografijami ne presegajo
3 strani formata A4.

4. Za vse trditve v prispevku odgovarjajo avtorji sami,
zato objavljamo le prispevke s podpisanim polnim
imenom in priimkom. K objavi naj bo priložen tudi
naslov, tel./faks ali e-mail avtorja prispevka, obvestila
oziroma oglasa za morebitne razgovore glede objave.

Uredništvo

POMEMBNA
OBVESTILA
STROKOVNE SLUŽBE
ČLANOM
PREBERITE IN HVALA,
KER JIH UPOŠTEVATE

Člane/ice, ki so spremenili delodajalca, naslov
bivanja, priimek ali ime, pridobili nov strokovni ali
akademski naslov ali odhajajo na porodniški dopust,
prosimo, da to javijo pisno, po elektronski pošti
zveza.med.sester@siol.net ali na telefon 01 434 4903 ob
PO do PE med 10. in 14. uro.

Ker je veliko vprašanj o plačilu članarine, članstvu
in drugem vas obveščamo o pravilih, navodilih in
napotkih:

1. Ko prejmemo pristopno izjavo člana/ice, je na
prijavnici označena izjava o načinu plačila članarine.
Strokovne službe v skladu s to izjavo obvestijo
delodajalca, da prične z odtegovanjem članarine od
osebnega dohodka. O novih članih sproti obveščamo
regijska društva.

2. Član, ki je v tekočem letu izstopil in želi ponovno
vstopiti, mora za ponovni vpis v register članov, izdajo
potrdila in članske izkaznice plačati članarino od
izstopa dalje. Član, ki je članstvo prekinil v preteklem
letu in letih nazaj, mora za ponovni vpis plačati
članarino za preteklih šest mesecev.

3. Član, ki želi izstopiti, mora podati pisno izjavo in
priložiti člansko izkaznico. Na podlagi te izjave iz
strokovnih služb Zbornice - Zveze obvestimo regijsko
društvo in delodajalca, ki preneha z odtegovanjem
članarine od osebnega dohodka.

4. Vse, ki za plačilo članarine sami pišete položnice,
prosimo, da poleg točne številke transakcijskega računa
- TR NLB 02031-0016512314 v sklicu pod 00 - navedete
številko člansko izkaznice.
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Oiskretnost enodelnega
in mnogostranskost dvodelnega
sistema, prvič združena skupaj v našem
novem 2-v-1 sistemu.

ESTEEM synerg/M združuje vse kar si
želijo stomisti:

• Diskretnost celo pod oprijetimi oblačili

• Varnost inovativne tehnologije
pripenjanja z lepljenjem

• Mnogostranskost hitrega in enostavnega
nameščanja in izbire za vse življenske sloge

• Udobje upogljivega sistema

• Prijaznost do kože

Zlitje
talentov

•- v/.
'*■ n

© ConvaTec
A Bristol-Mvers Squibl) Company

~4- m,
Zastopnik in distributer v Sloveniji * . *

VALENCIA Stoma-Medičal d.o.o.
Župančičeva IO, 1000 Ljubljana

www.valenciastomamcdical.si

Esceem
■ svnergv •

Najboljše iz obeh svetov

^Brezplačno kliči: 08Q;J5 45JZ

zt ozmetika
Zavod za tehnično izobraževanje

Gerbičeva 5la, LJUBLJANA
Telefon: 01/280 6770, 280 6775

Faks: 01/280 6777
e-pošta: Iizti7@auest.arnes.si

http://www.zti-lj.si

Organiziramo tudi tečaje:
-KLASIČNA TELESNA MASAŽA, - ZEN SHIATSU, - REFLEKSNA MASAŽA STOPAL, - SHIATSU
LASIŠČA IN OBRAZA, - PEDIKURA, - ŠOLA LIČENJA, - MANUALNA LIMFNA DRENAŽA PO DR.
VODDRU, - AKNE - NOVI POGLEDI IN ZDRAVLJENJE, - O KOŽI IN SONČENJU,
- AROMATERAPIJA, - TELESNA AKTIVNOST IN OSTEOPOROZA, - NEGA STARAJOČE KOŽE...

Vpademo
v VERIFICIRAN PROGRAM izobraževanja odraslih za pridobitev poklica

po pridobljeni IV. in V. stopnji izobrazbe.
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Naročilnice

NAROČILNICA
Nepreklicno naročam OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE na moj naslov.

Naročnino bom poravnal(a) v 8 dneh po prejemu položnice.

Ime:__

Priimek:__

Ulica:

Pošta:

Nepreklicno naročam izvod(ov) OBZORNIKA ZDRAVSTVENE NEGE.

Podpis:

K

NAROČILNICA
Smo pravna oseba in nepreklicno naročamo OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE na naš naslov.

Naročnino bom poravnali v 8 dneh po prejemu virmana.

Podjetje:

Ulica:

Pošta:

Tel./fax:

Nepreklicno naročamo izvod(ov) OBZORNIKA ZDRAVSTVENE NEGE.

Podpis in pečat:

K
Izpolnjene naročilnice pošljite na naslov:
ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE -

ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
VIDOVDANSKA 9, 1000 LJUBLJANA
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HUMANA O HA (hypoalergen)
• posebno mleko za nedonošenčke in novorojenčke z nizko porodno težo
• lahko prebavljivo - vsebuje beljakovinski hidrolizat
• ne obremenjuje nerazvitega metabolizma
• 100 ml = 75 kcal

HUMANA 1
• prilagojeno mleko, najbolj podobno materinemu mleku
• za dojenčke, težje od 3 kg
• prilagojeno rasti in razvitosti
• zadovoljuje dnevne potrebe po vitaminih in mineralih
• popolna mlečna hrana ali dodatek obroku pri prsih
• 100 ml = 69 kcal

HUMANA 2
• delno prilagojeno mleko
• za prehrano dojenčka od četrtega meseca dalje
• idealen nadomestek ali dodatek dojenju
• mlečni obrok za dojenčke do 12 mesecev starosti
• 100 ml = 72 kcal

HUMANA 3
• delno prilagojeno mleko, prijetnega sadnega okusa
• za prehrano otroka od dopolnjenega osmega meseca starosti
• vsebuje najbolj kakovostne sestavine mleka in žitaric
• ne vsebuje kristalnega sladkorja
• 100 ml = 78 kcal

HUMANA 9
• poseben dietetični pripravek
• idealen pri zdravljenje driske
• nadomešča izgubo elektrolitov
• zagotavlja zadosten vnos energije
• dojenčkom je všeč zaradi okusa po bananah

Humana je proizvod Humane Milchunion eG, Nemčija




