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Uvodnik

10 - LETNICA KODEKSA ETIKE
MEDICINSKIH SESTER
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
SLOVENIJE

/
Dne 25. 3. 2004. je minilo deset let, odkar je Skupščina

zbornice zdravstvene nege Slovenije sprejela prvi Kodeks etike
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. To je bil
svečan trenutek, ki so ga delegati počastili stoje, s ploskanjem.

Takratna predsednica zbornice gospa Nana Domajnko je ob
tem dejala: «Zopet smo korak bližje k profesionalizaciji naše
stroke.

-pridružili smo se vsem tistim poklicnim združenjem v
svetu, ki so oblikovali lasten kodeks etike;

- izstopili smo iz Kodeksa etike zdravstvenih delavcev iz le¬
ta 1963;

- lastni kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov tudi pove, da ne pripadamo nobenemu drugemu
profilu, niti nismo njegov privesek,

- Kodeks opredeljuje zdravstveno nego kot poklic, ki mu je
vzor in cilj sodobna zdravstvena nega, zato je usklajen s
Kodeksom etike 1CN, naše mednarodne strokovne organi¬
zacije«.

Vera Grbec:« Kodeks etike smo pripravljali v letih 1992 in
1993 iz potrebe, da medicinske sestre v Sloveniji oblikujemo
svoja etična načela, ki bodo jasneje opredeljevala naše speci¬
fično področje delovanja. Kodeks etike naj medicinskim sestram
pomaga pri oblikovanju lastnih stališč in vrednot, ki usmerjajo
njeno dejavnost v praksi, še posebej takrat, ko se sooča z etični¬
mi dilemami. Kaj je najbolje, da storim? Kakšna dobra ali sla¬
ba posledica bo nastopila po tej odločitvi ali dejanju? Kako naj
medicinska sestra zagotavlja humanost v zdravstveni negi in
zdravstvu? Nedvomno je potrebno dobro strokovno znanje, ki
pa samo po sebi ni dovolj. Našo dejavnost mora uravnavati tu¬
di močna poklicna etika«.

Samo bežen pregled Kodeksa etike daje vtis, da te vsebine že
vse poznamo in nam ne povedo veliko novega. Seveda je to le
prvi vtis. Ko se poglobimo v posamezne vsebine vidimo, da nam
odpirajo nova in nova vprašanja in spoznanja, ki povzročajo v
nas tisto osebnostno naravnanost, ki je vir samorefleksije in je
pri našem zahtevnem delu nujna. Bistvo namreč ni v tem, da
vemo o etiki, temveč, da ravnamo etično; v skladu z Zlatim
načelom, ki pravi:« Delaj tako, kot želiš, da bi drugi ravnali s
teboj ali tvojimi najbližjimi v podobnih okoliščinah«.

Za zdravstvo je značilno, da se mnogo več pomembnih
vprašanj rešuje v etični sferi, kot pa je to v drugih strokah. Zato
ni dovolj, da samo delujemo po zakonih in predpisih. Obseg
moralne odgovornosti je mnogo širši in terja od zdravstvenega
delavca veliko etično občutljivost, ki uravnava njegovo rav¬
nanje in etično presojo v določeni situaciji.

Etična načela v zdravstvu doživljajo spremembe in se pri¬
lagajajo potrebam konkretnega časa in konkretne družbe, nji¬
hova temeljna načela, pa ostajajo ista skozi vso zgodovino
(Hipokrat, 4.stol. pnš). Bolj kot se neka stroka razvija, pred
večje etične dileme postavlja posameznega strokovnjaka. Zato
so potrebni profesionalni etični kodeksi, še posebej takrat, ko
nastopijo zahtevne dileme, ki so v zdravstveni negi številne.

Po Virginii Henderson je zdravstvena nega »utemeljena v
analizi človekovih osnovnih potreb, opredeljenih v štirinajstih
sklopih. To so potrebe, ki jih imamo vsi ljudje, ne glede na
morebitno diagnozo. Pri vsakem posamezniku pa je treba opre¬
deliti in vključiti modifikacije, ki jih zahtevajo njegova starost,
čustveno stanje, duševne in telesne sposobnosti, socialni, kul¬
turni in ekonomski položaj in okoliščine, v katerih izvajamo
zdravstveno nego. In prav kombinacija osnovnih potreb in
potrebnih modifikacij je tisti ključni element, zaradi katerega je
zdravstvena nega ustvarjalna dejavnost«.

Zdravstvena nega je v zgodovini doživela in preživela že
mnoge preizkušnje. Družba jo je včasih podpirala, mnogokrat
zavirala in podcenjevala. Tudi današnje razmere pri nas ji niso
najbolj naklonjene.V odnosu do družbe Kodeks opredeljuje
pravico in dolžnost medicinske sestre, da si preko strokovnih in
drugih organizacij prizadeva za: vrednotenje zdravstvene nege
v družbi, ustrezne delovne razmere, ustrezno vrednotenje dela
in pravno zaščito opravljenega dela.

Temeljna etična načela, na katerih sloni celotna dejavnost,
dajejo zdravstveni negi tisto vrednost in odličnost, ki ji jo ne
morejo odvzeti ne država, ne posamezniki. Bodimo ponosni na
svoj poklic in na dejavnost, ki jo opravljamo za pacienta v
skladu s pravili stroke in Kodeksom etike.

Vera Grbec
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Delo Zbornice - Zveze

Petra Kersnič

MAREC NA ZBORNICI - ZVEZI

15. REDNA SKUPŠČINA - 4. MAREC 2004

Delovno predsedstvo: Petra Kersnič, Darinka Klemenc, Peter Požun in Magda Brložnik

Kot že nekaj let doslej, je tudi letos na zasedanju 15.
redne skupščine Zbornice - Zveze bila udeležba poslank
in poslancev 100 % - skupščine se je udeležilo vseh 56
izvoljenih in imenovanih članov. Kljub temu, da je
skupščina potekala sredi tedna v popoldanskem času,
udeležba dokazuje, da je to srečanje pomemben stik lju¬
di, ki so jih regijska društva zadolžila, da sodelujejo pri
oceni dela tistih, ki v organizaciji prostovoljno in poklic¬
no delujejo. Vsi poslanci so skupaj s sklicem prejeli
zbirnik - v cm je vezana bošura znašala 2,5 cm - vseh
poročil o delu organov in posameznih funkcionark/jev v
letu 2003 in predlogov za delo v letu 2004. Misel oziroma
rimski rek, ki je spremljal letošnjo knjigo, je bila: Kovač
postaneš s kovanjem. Skupščine so se udeležili tudi
vabljeni gostji - članica borda Mednarodnega sveta med¬
icinskih sester - ICN-a - Veronika Pretnar Kunstek in

predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi, Jelka
Černivec, ki sta skupščino pozdravili ter generalna sekre¬
tarka sindikata Flory Banovac ter nekaj predsednic
strokovnih sekcij.

V imenu Krke, ki je tradicionalni gostitelj skupščin
Zbornice - Zveze, je mag. Alenka Vidmar Vangijev pred¬
stavila Krkine novosti na področju zdravljenja bolečine.

V skladu z 11. členom Poslovnika o delu skupščine so
bili za nemoten potek soglasno izvoljeni organi
skupščine: delovno predsedstvo v sestavi Peter Požun
kot predsedujoči, Darinka Klemenc in Magda Brložnik
kot članici;

v verifikacijsko komisijo so bile izvoljene Marta
Kavšek, Renata Trampuž in Vesna Krof, za zapisnik Petra
Kersnič in za overovateljici zapisnika Ivana Hartman in
Majda Medved.
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Delo Zbornice - Zveze

Veronika Pretnar Kunstek ob pozdravnem nagovoru

V nadaljevanju skupščine so podali poročila o delu v
letu 2003: Zbornica - Zveza in Upravni odbor - mag.
Bojana Filej, Odbor regijskih društev - Darinka Klemenc,
Koordinacijski odbor strokovnih sekcij - mag. Danica
Železnik , Splošne zadeve - Peter Požun , Strokovne
službe - Petra Kersnič, Častno razsodišče - Marina
Velepič, Komisija za zasebno delo - Nuša Mlakar,
Komisija za izobraževanje - dr. Silvestra Hoyer - se je
opravičila, Komisija za dodeljevanje sredstev z sklada za
izobraževanje - Marta Falež, Komisija za priznanja -
Cvetka Meolic, Statutarna komisija - Peter Požun,
Uredništvo Utripa - mag. Brigita Sklela Savič, Uredništvo
Obzornika - Vera Grbec, Delovna skupina za nenasilje v
zdravstveni negi - Irena Planinšek, Delovna skupina za
terminologijo v zdravstveni negi - Darja Cibic - se je
opravičila, Finančno poročilo za leto 2003 - Irena Vodlan
in Petra Kersnič, Poročilo Nadzornega odbora - Jelka
Mlakar ter program dela Zbornice - Zveze za leto 2004 -
mag. Bojana Filej in finančni plan za leto 2004 - Petra
Kersnič.

Poročilo o delu Zbornice - Zveze in
Upravnega odbora v letu 2003

Mag. Bojana Filej, predsednica Zbornice - Zveze

Glavna usmeritev delovanja Zbornice-Zveze v letu
2003 je temeljila na programu dela, ki je bil sprejet na 14.
redni skupščini. Program je bil predvsem usmerjen v
naloge usklajevanja slovenske zdravstvene nege z
zdravstveno nego v Evropski uniji, po priporočilih
strokovnjakov Evropske komisije in v zakonsko urejanje
dejavnosti zdravstvene in babiške nege.

Tako smo na področju izobraževanja spremljali
pripravo, usklajevanje in sprejemanje »evropskega« izo¬
braževalnega programa za diplomirane medicinske ses¬
tre/diplomirane zdravstvenike in diplomirane
babice/diplomirane babičarje. Ker so se aktivnosti pre¬
počasi odvijale, za kar je država dobila tudi opomin
Evropske komisije, smo vsem dekanom visokih
strokovnih šol posredovali dopis in jih opozorili, da je
potrebno resno pristopiti k pripravi izobraževalnega pro¬
grama, saj ga bo potrebno predstaviti tudi komisiji v
Bruslju. Istočasno smo posredovali dopis tudi obema
ministroma - ministru za zdravje prof. dr. Dušanu Kebru
in ministru za šolstvo, znanost in šport dr. Slavku Gabru,
ter pred referendumom, na katerem so se državljanke in
državljani Republike Slovenije izrekali za vstop v
Evropsko unijo, sklicali novinarsko konferenco ter opo¬
zorili na počasnost pri realizaciji priporočil Evropske
komisije. Istočasno pa smo opozorili tudi na vse druge
aktualne probleme v dejavnosti zdravstvene nege, ki
tarejo medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike.
Dekani vseh treh šol so se odzvali na naš dopis in se ses¬
tali, šole so program uskladile in dokončen visokošolski
strokovni izobraževalni program je bil nato sprejet 5. de¬
cembra 2003 na Svetu za visoko šolstvo.

Ko smo v mesecu novembru prejeli predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni de¬
javnosti, s katerim bi naj bile izpolnjene zahteve
Evropske unije, smo se odločili, da pripravimo amand¬
maje, saj so členi zakona urejali poklice medicinske ses¬
tre, babice in diplomiranega farmacevta. Amandmaje
smo vložili skupaj s Sindikatom zaposlenih v zdravstveni
negi ter z njimi želeli razrešiti tudi javno pooblastilo
strokovnega nadzora, vzpostavitev in vodenje registra
aktivnih izvajalcev zdravstvene in babiške nege, ter sta¬
tus Zbornice-Zveze. Zavedali smo se, da vsi amandmaji
ne morejo biti sprejeti, saj vsebine niso bile v skladu s
vsebinami »odprtih« členov v predlogu. Ne glede na to,
smo doživeli velik uspeh, saj se je o dejavnosti
zdravstvene in babiške nege ter o medicinskih sestrah,
babicah in zdravstvenih tehnikih veliko razpravljalo, ne
le v vseh političnih strankah, temveč tudi na Odboru
Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo,
družino, socialno politiko in invalide, na Komisiji za
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družbene dejavnosti Državnega sveta ter na Ministrstvu
za zdravje. Slednje je ponovno pokazalo, da je pripravl¬
jeno sprejemati in slediti le političnim usmeritvam, ki so
jih sami začrtali in ne upoštevati mnenja različnih strok v
zdravstvu.

Na moj predlog, kot članice Zdravstvenega sveta, ki je
najvišji usklajevalni in posvetovalni organ ministra, je le¬
ta sprejel sklep ter Inštitutu za varovanje zdravja naložil
nalogo, da pripravijo kadrovsko projekcijo potreb po
kadrih v zdravstveni negi do leta 2020. Zbornica-Zveza je
Inštitutu za varovanje zdravja posredovala nekatere
pomembne podatke, projekt pa do konec leta 2003 ni bil
zaključen, kljub nekajkratnim intervencijam Zbornice-
Zveze, pa tudi Zdravstvenega sveta. Podatki bodo
vsekakor zelo pomembni še zlasti zato, ker je Ministrstvo
za zdravje v osnutku reforme prikazalo podatek o številu
medicinskih sester v Sloveniji, pri tem pa seštevalo vse
kadre, ki delajo v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.
Jasno je, da so podatki sprejemljivi za politiko, saj smo v
primerjavi z drugimi evropskimi državami nekje na sre¬
dini lestvice. Resnica pa je, da je na 1.000 prebivalcev le
1,6 medicinske sestre, kar pomeni, da ima slabše rezul¬
tate le Turčija.

Vsem funkcionarjem Zbomice-Zveze, glavnim medi¬
cinskim sestram zdravstvenih, socialno varstvenih in
drugih zavodov ter predstavnikom izobraževalnih insti¬
tucij je v mesecu maju v Ljubljani minister za zdravje
prof. dr. Dušan Keber predstavil izhodišča zdravstvene
reforme, v mesecu septembru pa je državni sekretar
Dorijan Marušič, dr. med. na posvetu v Mariboru pred¬
stavil osnutek Zdravstvene reforme - Belo knjigo.
Vsebina je do konec leta burila duhove med zdravstven¬
imi strokovnjaki, ekonomisti, državljani, politiki in še
vedno ni jasno, katere pripombe bodo upoštevane v
dopolnjeni verziji. Ne glede na to, da je podpredsednik
za splošne zadeve Zbornice-Zveze videl v mnogih seg¬
mentih Bele knjige »veliko mesta za zdravstveno nego«,
nam mora biti jasno, da česar ni zapisanega tudi ni, torej
ne moremo biti prepričani, da ta »mesta« vidi tudi min¬
ister za zdravje. Osnutek Bele knjige so pregledali le
posamezni strokovnjaki iz vrst zdravstvene in babiške
nege ter podali pripombe, sicer pa je Upravni odbor
pripravil stališča Zbornice-Zveze, ki so bila objavljena v
Utripu v mesecu novembru. Stališča so bila posredovana
predsedniku vlade in vsem ministrom, državnim sekre¬
tarjem na Ministrstvu za zdravje, poslancem in državnim
svetnikom, strokovnim združenjem in zbornicam ter
vsem medijem.

14. skupščina je bila tudi volilna, na njej smo volili
podpredsednico za koordinacijo strokovnih sekcij.
Prijavili sta se dve kandidatki, zato je bila odločitev
poslancev težka. Po predstavitvah obeh kandidatk Irene
Buček Hajdarevič in mag. Danice Železnik in po izrekan¬
ju podpore poslancev posamezni kandidatki je bila izvol¬
jena mag. Danica Železnik. Na seji Odbora regijskih

Jelka Črnivec, predsednica Sindikata delavcev v
zdravstveni negi ob pozdravnem nagovoru.

društev 3. junija je bil predstavljen zapis razprave UO
Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Ljubljana, kjer so označili volitve kot »precedens«, saj ni
bila upoštevana volja Koordinacijskega odbora
strokovnih sekcij. Na isti seji sta predsednica DMSZT
Ljubljana Darinka Klemenc in podpredsednik Peter
Požun predstavila stališče društva in tabelarni prikaz, iz
katerega je razvidno nesorazmerje med vloženimi fi¬
nančnimi sredstvi društva in številom poslancev v
skupščini Zbornice-Zveze ter, da sta v imenu društva
zadolžena, da pričneta z aktivnostmi za spremembo
Pogodbe o povezovanju društev v Zvezo društev medi¬
cinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. DM¬
SZT Ljubljana je podalo predlog nove organiziranosti
Zbomice-Zveze in s tem spremembe razmerja moči od¬
ločanja. Razprava o predlogu se je nadaljevala še na dveh
sejah Odbora regijskih društev - v Piranu, 30. septembra
in v Ptuju, 25. novembra. Upravni odbor pa je sprejel
stališče, da se o predlogu razpravlja na seji UO in prouči
možnosti in posledice sprememb.
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Člani Upravnega odbora: Petra Kersnič, mag. Bojana Filej, mag. Danica Železnik, Darinka Klemenc in Peter
Požun.

Urejanje statusa Zbornice-Zveze se je po posvetu z
naslovom Zbornice v zdravstvu v Državnem svetu dne
17. aprila 2002 in po poslanskem vprašanju državne svet¬
nice Petre Kersnič (12. marec 2003) nadaljevalo na ses¬
tanku, ki ga je vodila svetovalka vlade Marjeta Tasič, dne
4. septembra 2003. Svetovalka vlade je bila s strani
Ministrstva za zdravje imenovana za sodelovanje z zbor¬
nicami, da bi se delovanje zbornic končno uredilo. Na
sestanku smo jo predsedniki zbornic seznanili s proble¬
mi, s katerimi se pri svojem delovanju soočamo, sama pa
sem izrazila tudi dvom, da se bo na tem področju kaj
premaknilo. Dvom se je uresničil in nič se ni zgodilo. Na
podlagi odločbe ustavnega sodišča, ki Ministrstvu za
zdravje narekuje ureditev te problematike, čakamo na
sestanek pri ministru.

Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester (12. maj)
smo v sodelovanju z Društvom medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Maribor organizirali 10. simpozij
zdravstvene nege pod motom ICN-a »Medicinske sestre
so vedno tu za vas - bojujemo se proti zaznamovanosti z
AIDS-om, skrbimo za vse«. Vsebina simpozija je potekala
kot okrogla miza za katero so soočali svoja mnenja ra¬
zlični strokovnjaki - medicinska sestra, zdravnik, teolog,
varuhinja bolnikovih pravic, predstavnik šolstva in
drugih organizacij.

Na svečani proslavi je bilo podeljenih 19 Zlatih
znakov, najvišjih priznanj Zbornice-Zveze. Ob podelje¬
vanju priznanj se je ponovno izpostavilo vprašanje, ali je
delitev po predlogih društev pravična, z ozirom na to, da
so nekatera društva številčnejša in da imajo več
posameznikov, ki bi jim po postavljenih kriterijih, priz¬
nanje pripadalo.

Na Upravnem odboru smo obravnavali različna
gradiva, na katera smo posredovali pripombe. Med

drugim smo obravnavali tudi dokument
Protikorupcijska strategija R Slovenije, ki nam ga je
posredoval Urad Vlade Republike Slovenije za
preprečevanje korupcije. Ugotovili smo, da Zbornica-
Zveza že zadovoljuje nekaterim priporočilom, ki so bila
zapisana v gradivu (npr. Kodeks etike medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Častno razsodišče, ki
izvaja ukrepe proti kršiteljem kodeksa).

Po 1. nacionalni konferenci o negovalnih diagnozah
smo imenovali Delovno skupino za standardizacijo ne¬
govalnih diagnoz, ki bo imela nalogo oblikovati negov¬
alne diagnoze, voditi, spremljati in evalvirati proces te¬
stiranja negovalnih diagnoz v praksi ter pripraviti nego¬
valne diagnoze za verifikacijo. Skupina še ni pričela z de¬
lom.

V programu dela za leto 2003 je bila tudi naloga, da
izvedemo raziskavo med članstvom o odnosih med pok¬
licema medicinske sestre in zdravstvenega tehnika ter
drugimi poklici v zdravstvu, pa smo od naloge odstopili,
saj ni bil ustrezen čas za izvedbo takšne raziskave, ne
glede na to, da je že raziskava »Medicinske sestre v
Sloveniji«, Društva medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Ljubljana, pokazala, da odnosi niso najboljši.

Tudi naloga, da uskladimo terminologijo za področje
babištva in izdamo dopolnjen priročnik »Mali leksikon
terminoloških izrazov v zdravstveni negi« ob 4. kongre¬
su zdravstvene nege, ni bila opravljena, saj je komisija za
terminologijo usklajevala termine za dejavnost babiške
nege ter ugotovila, da je potrebno že dosedanje izraze za
dejavnost zdravstvene nege posodobiti in dodati nove.
Tako prenovljen priročnik do takrat ni bil pripravljen.

Na 4. kongresu zdravstvene nege (1.-3. oktober), ki je
potekal pod motom »Globalizacija in zdravstvena nege«
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sta bili vabljeni predavateljici Ria von Bonninghausen,
predsednica Stalnega komiteja medicinskih sester pri
Evropski uniji in dr. Mirjan Ule, redna profesorica za so¬
cialno psihologijo na Fakulteti za družbene vede
Univerze v Ljubljani. Ria von Bonninghausen je spregov¬
orila o prihodnosti zdravstvene nege kot globalne per¬
spektive in dr. Mirjana Ule o spremenjenih odnosih ljudi
do zdravstvenega sistema. Sprejeli smo moto za 5. kon¬
gres zdravstvene nege, ki bo leta 2005 in, ki glasi: »Skrb
za človeka«.

Nadaljevali smo sodelovanje v projektu Razvoj up¬
ravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji, v
katerem sodelujejo številne kolegice in kolegi, ki smo jih
imenovali v delovne skupine projekta in o svojih ak¬
tivnostih redno poročajo na skupnih sestankih.

Tudi v letu 2002 je potekalo mednarodno sodelovanje
z evropskimi združenji in organizacijami, še posebej s tis¬
timi v katerih imamo predstavnike v odborih - ENDA
(Evropsko združenje medicinskih sester direktoric) in
ACENDIO (Združenje za skupne evropske negovalne di¬
agnoze, intervencije in rezultate). Se posebej aktivni smo
bili v Stalnem komiteju medicinskih sester pri Evropski
uniji (PCN), ki je z novim vodstvom prevzel funkcijo
usklajevanja in pomoči državam v pridružitvenem
postopku. Udeležili smo se problemskega sestanka držav
kandidatk, ki je bil v Berlinu in na katerem so države
poročale o procesu usklajevanja z evropskim redom.

Upravni odbor je skrbno spremljal finančno poslo¬
vanje Zbomice-Zveze ter vse aktivnosti uokvirjal v fi¬
nančni načrt. Uredili smo nagrajevanje tudi vseh članov
delovnih skupin, kar predstavlja vsekakor dodatno fi¬
nančno obremenitev za Zbornico-Zvezo. Zato bo potreb¬
no še bolj natančno nadzorovati finančno poslovanje in
ocenjevati prednostne naloge.

Upravni odbor je v letu 2003 zasedal v polni sestavi
na 12 rednih sejah in 2 korespondenčnih. Sprejet je bil tu¬
di Poslovnik o delu Upravnega odbora Zbornice-Zveze.
Vse naloge, ki so bile izvedene, ni možno našteti v tem
poročilu, o njih smo vas sprotno seznanjali v informa¬
tivnem biltenu Utrip. Jasno pa je, da smo člani
Upravnega odbora zaradi preštevilnih nalog, vlagali
maksimalne napore za njihovo realizacijo.

Verjetno so člani združenja tudi ugotovili, da v
Upravnem odboru prihaja občasno do nesoglasij, kar je
bilo razbrati tudi v različnih pismih in člankih, ki so bila
objavljena v informativnem glasilu Utrip ter v številnih
mailih med različnimi člani in kar odseva tudi v poročilu
podpredsednika za splošne zadeve. Seznanjam vas, da so
različni interesi zelo močno prisotni in da prihaja do
povsem novega načina izražanja mnenj ter da je vodenje
Zbornice-Zveze - krovne organizacije izvajalcev
zdravstvene nege, v kateri bi naj bili združeni vsi intere¬
si - veliki in mali, naporno. Upam in želim, da bomo do¬
volj zreli in modri, da bodo, ko se bomo v letu 2004 od¬

ločali o spremembah bodoče organiziranosti Zbomice-
Zveze, naše odločitve pravilne, da ne bomo zmanjšali
naše moči, ki nam je bila do sedaj v enotnem izražanju
naših zahtev v družbi tudi že priznana. Za krovno orga¬
nizacijo je pomemben sleherni član, pa naj bo to medi¬
cinska sestra, babica ah zdravstveni tehnik; naj prihaja iz
velikega ali malega društva; iz bolnišnice, zdravstvenega
doma ali dmgega zavoda; iz vzhoda, zahoda, severa ah
juga naše države. Če je kdo v tej verigi združevanja šibak,
ga je potrebno okrepiti, saj ko bo popustil najšibkejši člen,
se bo veriga pretrgala in čas za njeno popravilo bo znova
dolg in težak. Vsak izmed nas si naj prizadeva, da bosta
dejavnosti zdravstvene in babiške nege ter poklici medi¬
cinske sestre, babice in zdravstvenega tehnika napre¬
dovali v smeri zastavljenih ciljev.

POROČILO O DELU ODBORA
REGIJSKIH DRUŠTEV V LETU 2003
Darinka Klemenc, podpredsednica Zbornice - Zveze
za koordinacijo regijskih društev

Odbor regijskih dmštev (ORD) sestavljajo predsed¬
nice enajstih regijskih dmštev, ki so zakonite zastopnice
posameznih dmštev, leta 1997 s pogodbo povezanih v
Zvezo društev medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije. Ta istočasno predstavlja tudi
Zbornico zdravstvene nege Slovenije - organ, ki zaradi
zgodovinsko neugodnih okoliščin, predvsem poman¬
jkanja politične volje, ni nikoli zaživel v taki meri, da bi
lahko izvajal delovanje, ki ga stanovska zbornica prav¬
iloma predstavlja. Uradni naziv organizacije je Zbornica
zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica -
Zveza).

ORD zato pomeni delovanje civilne družbe, kar je v
letu 2003 tudi skušal udejanjati. Predsednice regijskih
dmštev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov smo
se dobivale na rednih planiranih sejah, sklicanih po
Pravilniku o delovanju ORD. Tako smo imeli štiri seje in
sicer 20. februarja v Slovenj Gradcu, 3. junija v Maribom,
30. septembra v Piranu in 25. novembra v okolici Ptuja.
Gostiteljice so bile predsednice posameznih regijskih
društev, za kar se jim lepo zahvaljujem. Ocenjujem, da je
sklicevanje sej in obiskovanje okolij, kjer delujejo regijska
društva, eden od pomembnih dejavnikov povezovanja,
spoznavanja in draženja predsednic posameznih
dmštev.

V okviru statutarnih nalog smo na omenjenih sejah
obravnavali zadeve, ki se nanašajo na delovanje
posameznih društev, skrbeli za pretok informacij o delu
Upravnega odbora Zbornice - Zveze, spremljali in bili
sami akterji v aktualnih dogajanjih v slovenskem
zdravstvu, še posebej v zdravstveni negi. In teh v letu
2003 ni bilo malo. Nenazadnje smo sredi zdravstvene re¬
forme in čez nekaj mesecev bomo polnopravni člani EU.
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Februarska seja v Slovenj Gradcu je potekala v
pripravah na 14. volilno skupščino Zbornice - Zveze in
na volitve podpredsednice za koordinacijo strokovnih
sekcij (KOSS). Priča smo bili intenzivni razpravi o rav¬
nanjih v primeru, ko je organ, to je KOSS, ki ga bo bodoča
podpredsednica vodila, že dosegel soglasje, obstaja pa
možnost, da poslanci regijskih društev na skupščini
zadevo odločijo v korist druge kandidatke, kar se je na
skupščini kasneje tudi zgodilo. DMSZT Ljubljana je izid
glasovanja ocenilo kot nespoštovanje odločitev KOSS-a
in nato skozi vse leto opozarjalo na neenakomerno po¬
razdelitev moči odločanja v smislu participacije
posameznih društev, konkretno DMSZT Ljubljana. Na tej
seji je bilo tudi predlagano, da Statutarna komisija prouči
Pravilnik o izvedbi volitev predstavnikov Zveze društev
za člane volilnega telesa pri določitvi kandidata za člana
Državnega sveta in ga uskladi s Statutom Zbornice -
Zveze.

Govora je bilo še o programih dela posameznih
društev, pripravah na vstopu v EU, seznanitev s
finančnim poslovanjem Zbornice - Zveze. Predstavljen je
bil tudi predlog besedila »Podoba medicinske sestre«za
sprejem na skupščini, ki bi zamenjal prejšnji »Lik medi¬
cinske sestre«.

Ob novi podobi Utripa so predsednice Uredniškemu
odboru predlagale nekaj sprememb; da so zelene strani
na sredini samostojne, da bi želeli večjo prepoznavnost
društev, naj bo vsakemu poročilu društva dodan logotip,
za poročanje o društvih so predlagale rubriko: »iz živl¬
jenja in dela regijskih društev«, dosledno lektoriranje,
terminologija, nazivanje in drugo.

Sledilo je poročilo o obisku kolegic iz Srbije v
Ljubljani (gostitelj je bilo DMSZT Ljubljana) in planiran¬
ju obiska vodstva DMSZT Ljubljana v Beogradu ter s tem
ponovni navezavi stikov s predstavniki zdravstvene
nege in Zveze društev zdravstvenih delavcev Srbije.

Na seji je bila izražena podpora DMSZT Ljubljana pri
raziskovalnem projektu etika v zdravstveni negi. Pričeli
smo s pripravami za obeležitev 12. maja - mednarodne¬
ga dneva medicinskih sester, ki je bilo v organizaciji DM¬
SZT Maribor in predsednice mag. Milice Lahe. V
Mariboru se je 13. maja odvijal tudi simpozij na temo
borbe proti aidsu. V želji po boljšem načrtovanju proslav
ob tem prazniku smo na seji sestavih vrstni red organi¬
zatorjev do leta 2012 po naslednjem vrstnem redu: DM¬
SZT Celje, Ptuj Ormož, Slovenj Gradec (in Velenje),
Pomurje, Gorenjska, Koper, Novo mesto, Nova Gorica,
Ljubljana.

Junijska seja v Mariboru se je pričela z oceno
proslave in simpozija ob 12. maju - mednarodnem dne¬
vu medicinskih sester, kar je dobro uspelo in še enkrat po
tej poti zahvala predsednici DMSZT Maribor mag. Milici
Lahe.

Nadaljevali smo z razpravo o raziskovalnem delu, ki
je v nekaterih društvih lepo zaživelo. Sprejeli smo sklep,
da vsako regijsko društvo predstavi na sejah ORD namen
in cilje raziskave in vsakemu društvu posreduje pub¬
likacijo, če je ob tem izdana.

Predsednica DMSZT Ljubljana je v samostojni točki
odprla razpravo, ki se je nato pojavljala na vseh sejah do
konca leta, in se nanaša na Pogodbo o povezovanju regi¬
jskih društev v Zvezo društev medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Slovenije. Prisotni so bili seznan¬
jeni s preglednico in analizo deleža članov posameznega
društva, prispevane članarine za Zbornico - Zvezo in
število poslancev na skupščini. Peter Požun, pod¬
predsednik DMSZT Ljubljana, je navzočim predstavil
Zakon o društvih in obrazložil Pogodbo o povezovanju v
Zvezo društev. DMSZT Ljubljana vztraja na uskladitvi
deležev članov in vplačane članarine z deležem odločan¬
ja v organih in delovnih telesih Zbornice - Zveze.

Dotaknili smo se problematike odsotnosti z dela zara¬
di društvene dejavnosti in obveznosti do Zbornice -
Zveze. Sklenjeno je bilo, da bo vodstvo Zbornice - Zveze
oblikovalo dokument, s katerim bo posamezna vodstva
zavodov po potrebi obvestilo o pomenu in nalogah izvol¬
jenih oz. imenovanih funkcionarjev.

Podano je bilo povabilo k sodelovanju v projektu
DMSZT Ljubljana »Kako se nosimo«, kjer so bile prisotne
naprošene, da v okviru zdravstvenih in drugih zavodov,
kjer delajo medicinske sestre, zdravstveni tehniki in
babice, pomagajo priskrbeti uniforme, ki niso več v
uporabi, za muzej zdravstvene nege, obstoječe uniforme
pa bi si za ta dogodek izposodili, saj želijo narediti pre¬
gled delovnih oblek in modno revijo le teh; skozi unifor¬
mo se izkazuje zunanja podoba medicinske sestre. Do
konca leta je prispela le ena uniforma, ki jo je posre¬
dovala predsednica DMSZT Novo mesto.

V septembru je bila seja ORD V Piranu. Osrednja
točka dnevnega reda je bila zdravstvena reforma in »Bela
knjiga«. Predsednice regijskih društev so podale
pripombe in so tudi sodelovale v razpravi. Najbolj
poglobljeno je »Belo knjigo« obravnavalo DMSZT Koper,
tako da je predsednica Tadeja Bizjak lahko podala izčrp¬
ne pripombe in predloge. Razprava o tej temi je bila zelo
dobrodošla tudi pri oblikovanju skupnih stališč Zbornice
- Zveze, ki jih je na posebni seji po kongresu zdravstvene
nege oktobra oblikoval UO Zbornice - Zveze.

Predsednice so poročale o aktivnostih posameznih
društev do konca leta 2003 in nekatere že o preliminarnih
programih dela za leto 2004. Prisotne so ugotavljale, da
so programi društev vedno boljši, zanimiv je izbor tem,
ki niso več ozko strokovno obarvane, temveč se dotikajo
širših področij, da se srečanj lahko udeleži sleherna član¬
ica ah član regijskega društva, ne glede na kraj oz. us¬
tanovo zaposlitve.
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Gostje in udeleženci skupščine

Razprava je tekla še o vedno pogostejšem pojavu, da
so medicinske sestre vključene v raziskovalne projekte,
različne študije, tudi farmacevtskih firm, mnogo za pri¬
dobivanje akademskih naslovov zdravnikov. To jim jeml¬
je čas, ki bi ga morale porabiti za svoje delovne
zadolžitve. Nekatere študije so tudi plačane, pa za to
medicinske sestre ne dobijo ničesar.

Seznanjeni smo bili z aktivnostmi Delovne skupine za
nenasilje v zdravstveni negi, tudi s projektom »Kaj ti je,
deklica?«, ki vsako leto poteka od 25. novembra do 10.
decembra, v letu 2003 je bilo predvideno 24 - urno sveto¬
vanje v petih slovenskih bolnišnicah na urgentnih odd¬
elkih v 24 urnem neprekinjenem dežurstvu, nadalje smo
bili seznanjeni z učnimi delavnicami na to temo in
poslušali poročilo o aktivni udeležbi na ICN v Ženevi.

Prav tako je bilo podano poročilo o uradnem med¬
narodnem obisku DMSZT Ljubljana pri Savezu
zdravstvenih rednika Srbije v Beogradu. Delegacije je za¬
stopala tudi Zbornico - Zvezo. V okviru strokovnega
srečanja so imeli slovenski gostje tudi več predavanj.

Prisotne na seji so tudi predlagale UO Zbornice -
Zveze, da bolj nazorno predstavi vse organe delovanja in
funkcionarje, kot nekakšen miselni vzorec delovanja, saj
je med članstvom zaznati slabo razumevanje delovanja
in ustroja Zbornice - Zveze, npr. kaj pomeni članstvo v
regijskem društvu, stanovskem sindikatu in drugo.

Novembra smo se zbrali v Veličanah pri Ptuju.
Osrednja tema je bila poročilo s seje Nacionalne koordi¬
nacije zdravstvene nege, ki je bila sklicana zaradi aktual¬
nih dogodkov, ki so posledica vstopanja Slovenije v EU

ter zdravstvena reforma. Gre za Predlog zakona o spre¬
membah zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je v spre¬
jem v Državni zbor poslala vlada RS. Ministrstvo za
zdravje je namreč pripravilo predlog sprememb zakona
brez posvetovanja s strokovno javnostjo. Na nacionalni
koordinaciji so bili usklajeni predlogi amandmajev in
sprejeta strategija, kako jih vložiti. V skupni akciji sta
združila moči Sindikat delavcev v zdravstveni negi
Slovenije in Zbornica - Zveza. Predsednice regijskih
društev so bile pozvane k informiranju in aktiviranju
članstva, obiskom poslancev Državnega zbora iz nji¬
hovih regij, saj je šlo za zelo pomembne dogodke za
slovenske medicinske sestre in ugotovitve, da bodo od¬
ločitve, sprejete v naslednjih dneh ali tednih, lahko od¬
ločilno zaznamovale nadaljnji razvoj stroke in organi¬
zacije zdravstvene nege. Dogovorjeno je bil, da bo vsaka
predsednica regijskega društva aktivno sodelovala in
obveščala Zbornico-Zvezo o opravljenih razgovorih s
posameznimi poslanci. Pripravljen bo tudi spremni
dopis in čistopis amandmajev.

Nadalje je bilo govora o zapletih dveh regijskih
društev pri registraciji statuta društva zaradi navedb
povezovanja v »Zbornico«.

Prisotne so bile seznanjene tudi s projektom izbiranja
»Medicinske sestre leta«, ki ga je predlagal časopis
»Dnevnik«, v sodelovanju z Vzajemno in POP TV. Akcija
naj bi se pričela prihodnje leto, v sodelovanju s
Sindikatom delavcev v zdravstveni negi in Zbornico -
Zvezo.

Nadaljevali smo razpravo o pobudi DMSZT Ljubljana
v zvezi s spremembo Pogodbe o povezovanju v Zvezo
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društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije. S strani predstavnikov DMSZT Ljubljana
(Požun, Klemenc) je bila s sklicem seje podana pisna
pobuda, na seji pa obširna razlaga, da predlog daje večjo
vlogo in moč odločanja vsem predsednicam regijskih
društev, ki bi s predlagano spremembo sestavljale
skupščino. S to obliko bi skupščina res postala organ od¬
ločanja o temeljnih zadevah organizacije, tudi pri sno¬
vanju vizije in strategije, UO Zbornice - Zveze pa bi bil
operativni, izvršilni organ. Tako pa vse breme odločanja
sedaj pade na pet članov UO, ki zaradi obilice dela in
zadolžitev niso več sposobni kakovostno ledih vsem
nalogam. Naloge si je potrebno razdeliti, predsednice kot
članice skupščine pa bi imele neposredno aktivno vlogo.

Obravnavali smo tudi aktualna dogajanja, ki se
dotikajo zdravstvene nege: zastrupitve z gobami v
Metliki, afera »Črni les«. Navzoči so ugotavljali, da gre V
večini primerov za nejasne pristojnosti, odgovornosti in
etične kršitve. Bili so enotnega mnenja, da je na terenu
potrebno na take dogodke takoj odreagirati in zaščititi v
prvi vrsti paciente, pa tudi strokovnjake, če je to potreb¬
no.

Podano je bilo še poročilo o sodelovanju Delovne
skupine za nenasilje v zdravstveni negi pri pripravi za¬
konodaje za področje nenasilja v okviru akcij Varuha
človekovih pravic. Na posvetu, ki ga je sklical v decembru,
je bila odmevna predstavitev nekaterih članic skupine,
kjer so sodelovali tudi predstavniki pravosodja, nevladnih
organizacij, policije, socialnega varstva in drugih.

DMSZT Ljubljana je druga društva povabilo k skup¬
nemu projektu izdaje knjige - prevoda etike v zdravstveni
negi mednarodne strokovnjakinje prof. dr. Verene
Tschudin, v sodelovanju s firmo Educy. Regijska društva
bi s participacijo po 100 SIT na posameznega člana
omogočila izdajo knjige po takem finančnem aranžmaju,
ki bi prinesel ugodnost pri nakupu knjige po ceni ca 2500
SIT, predvidena redna cena pa je okrog 5000 SIT.

Delo ORD je bilo v tem letu zelo pestro, tematsko
raznoliko, včasih tudi naporno, odsev dogajanj v
slovenskem zdravstvu in zdravstveni negi. Seje so bile
intenzivne, razprave konstruktivne, druženje prijetno.
Odražale so dinamiko dogajanj tako v posameznih regi¬
jah kot v skupni organizaciji Zbornici - Zvezi. Istočasno
pa predstavljajo združenja v posameznih regijah razno¬
likost, zaznati je različne interese in problematiko, tako
da je včasih komaj mogoče poiskati skupne predloge ali
rešitve. Različni interesi so zlasti zanimivi pri vsebinah,
ki jim posamezna društva dajejo prednost: ali
izobraževati, raziskovati, izpolnjevati želje članstva po
izletništvu, rekreaciji, potovanjih, kulturnih prireditvah.
Tako je v končnih odločitvah vsako regijsko društvo
samostojno, vsaka predsednica avtonomna in odgovorna
za vse, kar se v društvu dogaja. Tudi za področje financ,
ki jih nikoli ni dovolj za izpolnitev vseh želja, idej in
pobud, ki prihajajo iz vrst članstva. Kot že nekaj let tudi

v tem letu prevladuje pri snovanju programov dela
posluh za potrebe članstva. In kar smo že omenili:
strokovne teme postajajo širše, aktualne, izvirne, ozkih
strokovnih vsebin, ki jih praviloma pokrivajo strokovne
sekcije, skoraj ne več. Je pa precej aktualnih vsebin,
vprašanj in opažanj, ki jih predsednice zaznavajo in
posredujejo iz svojih okolij. Eno takšnih širših aktualnih
področij je zdravstvena nega in oskrba na domu oz. na
primarnem nivoju, kjer bo potrebno še mnogo postoriti,
tudi v vrstah medicinskih sester samih, predvsem pa se
pričeti pogovarjati z drugimi, ki se pojavljajo v
človekovem domačem okolju

Poleg rednih sej je bilo še nekaj zanimivih dogodkov,
predvsem dve okrogli obletnici delovanja regijskih
društev, to je 40 - letnica DMSZT Celje in 40 - letnica DM¬
SZT Novo mesto. Slovesno kot se spodobi, pripravljeno s
skrbjo in entuziazmom. Iskrene čestitke še enkrat. Bilo je
še nekaj prijetnih dogodkov tako strokovnih kot družab¬
nih ali kulturnih, ki sem se jih kot podpredsednica za ko¬
ordinacijo regijskih društev z veseljem udeležila. Bila
sem na občnem zboru DMSZT Koper in dvakrat na pov¬
abilo DMSZT Gorenjske v njihovi prijetni družbi. Hvala
za vsa povabila, še posebej hvala vsem kolegicam -
predsednicam za sodelovanje, odprtost, iskrenost,
vzpodbude in aktivni prispevek k našemu delu.

POROČILO O DELU
KOORDINACIJSKEGA ODBORA
STROKOVNIH SEKCIJ LETU 2003
Mag. Danica Železnik, podpredsednica Zbornice -
Zveze za koordinacijo strokovnih sekcij

Na štirinajsti redni seji Skupščine Zbornice - Zveze
dne 01.03.2003 sem bila izvoljena za podpredsednico
KOSS. Ko sem se seznanila z vlogo podpredsednice, ki
pomeni zagotavljanje kontinuitete dela KOSS in
izvrševanje nalog, ki so opredeljene v Statutu Zbornice -
Zveze, sem predstavila svojo vizijo delovanja KOSS v
naslednjem mandatnem obdobju.

Na prvi redni seji, ki sem jo vodila, smo pregledali re¬
alizacijo 22. redne seje KOSS. Načrtovali smo aktivnosti v
zvezi z revizijo dokumenta Razmejitev zdravstvene nege
(Utrip. December 1997) in sekcije zadolžili za pripombe
in pobude iz vseh strokovnih področij, ki jih sekcije
pokrivajo. Dogovorili smo časovne termine za posre¬
dovanje pripomb in oblikovali ter predlagali Delovno
skupino za preoblikovanje dokumenta Razmejitve
zdravstvene nege. Člane skupine je potrdil Upravni od¬
bor Zbornice - Zveze in dodal še eno članico s področja
srednješolskega izobraževanja. Dogovorjeno je bilo tudi,
da se tej skupini pridružijo tudi članice Razširjenega
strokovnega kolegija za zdravstveno nego pri
Ministrstvu za zdravje.

Ostale seje KOSS so bile posvečene predvsem infor¬
macijam o delovnih sestankih funkcionarjev Zbornice -
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Zveze, sodelovali pa smo na sejah z vabljenimi gosti
vključno z ministrom za zdravje, prof. dr. Dušanom
Kebrom, državnim sekretarjem g.Dorijanom Marušičem
in drugimi.

Predsednica Zbornice - Zveze mag. Bojana Filej nam
je na eni izmed sej predstavila tudi »Belo knjigo« oz.
predlog zdravstvene reforme, ki se je v veliki meri
dotikal prav zdravstvene nege in medicinskih sester. Žal
smo ugotavljali, da je »Belo knjigo« proučilo bolj malo
število medicinskih sester, pa vendar so bile nekatere, ki
so jo proučile, prav članice KOSS.

Članice/i KOSS-a so se vključili v projekt »Naj medi¬
cinske sestre«, ki ga je predlagal časopis Dnevnik in Pop
TV in v katerem je našo organizacijo zastopala članica
Upravnega odbora, podpredsednica za koordinacijo
regijskih društev ga. Darinka Klemenc. Akcija je bila zelo
dobro sprejeta med člani KOSS, ki so pripravili tudi
predstavitve sekcij, žal pa ni prišlo do realizacije.

Člane KOSS-a sem obširno informirala o poteku ob¬
likovanja in usklajevanja dodiplomskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa zdravstvene nege na
vseh treh visokih šolah za zdravstveno nego v Sloveniji
in dodiplomskega visokošolskega strokovnega študi¬
jskega programa babištva, ki ga izvaja samo Visoka šola
za zdravstvo v Ljubljani. Potrebna je bila vsebinska pren¬
ova študijskih programov, ki so usklajeni z zahtevami
Evropske zakonodaje in sektorskimi direktivami. Na
podlagi opravljenih 4600 ur v izobraževalnem procesu,
diplomantom dodiplomskih visokošolskih strokovnih
študijskih programov Zdravstvena nega in Babištvo ne
bo potrebno opravljati pripravništva, prav tako pa se bo¬
do lahko brez dodatnih nostrifikacij zaposlovali v
državah Evropske skupnosti.

KOSS je usklajeno deloval v odnosu do Zbornice -
Zveze. Njegova dejavnost je bila usmerjena predvsem na
izvrševanje plana strokovnih izpopolnjevanj v letu 2003.
Strokovna izpopolnjevanja so potekala v obliki preda¬
vanj, seminarjev in učnih delavnic. Strokovne sekcije so
sodelovale s posamezniki, skupinami, različnimi organi¬
zacijami, aktivno delovale tudi pri organizaciji mednaro¬
dnih konferenc, se udeležile le teh z aktivnimi prispevki
in sodelovale tudi s sredstvi javnega obveščanja. Na
strokovnih srečanjih so sekcije izdajale zbornike preda¬
vanj in posterjev, razdeljevale zgibanke in drugi
zdravstveno vzgojno material.

Potrebno je poudariti, da so strokovne vsebine, ki so
jih obravnavale posamezne strokovne sekcije in so se
nanašale predvsem na novosti v sami ožji stroki
posamezne sekcije, bile izredno zanimive in posredovane
na način, razumljen izvajalcem zdravstvene nege vseh
izobrazbenih struktur.

Zavedam se, da so spremembe edina stalnica, ki smo
ji priča, zato podpiram strokovne sekcije pri oblikovanju
in načrtovanju strokovnih srečanj na ta način, da vnašajo

v programe in vsebine najnovejšo doktrino s svojega
ožjega strokovnega področja in razrešujejo svojo speci¬
fično problematiko, kar jim po mojem mnenju zelo dobro
uspeva.

Vzpodbudno je, da v samih strokovnih izpopolnje¬
vanjih aktivno sodelujejo s svojimi prispevki prav medi¬
cinske sestre v vedno večjem številu; kot predavateljice,
vodje učnih delavnic ali svetovalke s strokovnega vrha
za svoja ožja področja. Na ta način postajata zdravstvena
nega in medicinska sestra na najrazličnejših strokovnih
področjih dela vse bolj prepoznavni.

Tako kot prejšnja leta smo si tudi letos prizadevali za
terminsko usklajevanje izobraževalnih programov za
leto 2004 med strokovnimi sekcijami. Strokovne sekcije
so svoje programe strokovnih izpolnjevanj za leto 2004
oblikovale že v mesecu novembru in jih uskladile na tak
način da so bile lahko takoj po novem letu objavljene v
Utripu. Kljub velikemu prizadevanju, da se posamezna
izpolnjevanja ne bi prekrivala, je pri določevanju termi¬
nov še vedno tudi nekaj prekrivanja. Strokovne sekcije so
letu 2003 izpeljale številna strokovna srečanja ki so bila
zelo dobro ocenjena.

POROČILO 15. SKUPŠČINI
O DELU V LETU 2003
Peter Požun - podpredsednik Zbornice - Zveze za
splošne zadeve

V letnem poročilu za 14. skupščino je poročilo pod¬
predsednika za splošne zadeve izostalo, kar je ostalo
med poslanci neopaženo. V letu 2003 je potekal niz ak¬
tivnosti v okviru strokovnega združenja, pa tudi širše, v
katerih sem bil kot podpredsednik Zbornice-Zveze tako
ali drugače vključen, za kar bo poročilo 15. skupščini
nekoliko bolj obsežno.

Izvajanje statutarnih nalog je potekalo v okviru do¬
govora na sejah Upravnega odbora in po pooblastilu
predsednice Zbornice-Zveze, česar ni bilo veliko.

Med aktivnostmi leta 2003 velja posebej izpostaviti:
Pregled statutov regijskih društev medicinskih ses¬

ter in zdravstvenih tehnikov Maribor, Celje, Gorenjske,
Novo mesto, Nova Gorica, Ptuj-Ormož in Velenje glede
skladnosti z Zakonom o društvih ter povezave s statu¬
tom Zbornice-Zveze ter svetovanje pri izdelavi spre¬
memb temeljnih aktov omenjenih društev. Večina
društev je pristopila k novim registracijam temeljnih ak¬
tov na upravnih enotah, kjer imajo sedeže. V ta namen je
bilo potrebno statute uskladiti z določbami zakona o
društvih, saj so bili obstoječi statuti zelo zastareli, mnogi
niso bili usklajeni niti s spremembami zakona o društvih
iz leta 1995. Uveljavljali so rigidno strukturo, slabo opre¬
deljevali članstvo, bolj so se naslanjali na statut t.i. »zbor¬
nice«, kot neobstoječe pravne osebe, kot pa urejali delo¬
vanje društva kot temeljne oblike formalnega združevan¬
ja medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Ker
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povratne informacije predsednic društev, katerih statute
sem pregledal o vloženem registracijskem aktu, nisem
prejel, ne morem z gotovostjo trditi, da so vsi usklajeni z
zakonodajo. V postopkih registracije je nekaj predsednic
na upravnih enotah naletelo na zaplet zaradi navajanja
izraza »zbornica«.

Sodelovanje v Projektu razvoja upravljanja sistema
zdravstvenega varstva (PRUSZV) pri Ministrstvu za
zdravje (MZ), in sicer kot član delovne skupine v kom¬
ponenti Podpora zdravstveni politiki, podkomponenta
Razvoj upravljavske in managerske vloge v sistemu
zdravstvenega varstva. Končni cilji komponente so sve¬
tovanje strateškemu vodenju v zdravstvu in zakonoda¬
jnih vprašanjih povezanih z zdravstvom, ki temelji na
podrobni analizi veljavne ureditve in mednarodnih
primerjav. Nadalje krepitev institucionalnih manager-
skih vlog, in sicer predvsem s podporo učinkovitemu
prilagajanju in izvajanju zahtev novega sistema finan¬
ciranja v bolnišnicah, s ciljem zagotavljanja splošnega in
usmerjenega usposabljanja za osebje bolnišnic in ustanov
primarnega zdravstvenega varstva pri vodenju v
zdravstvenem varstvu in obvladovanju sprememb ter
izpopolnitev izobraževalnih programov za trenutne in
prihodnje vodilne delavce v zdravstvenem varstvu. S
skupnim sodelovanjem smo pripravili Osnutek progra¬
ma izobraževanja s področja managementa. Delovna
skupina, ki je analizirala in vrednotila vprašalnik o per¬
cepciji obstoječega znanja in potrebnih znanj slovenskih
managerjev v zdravstvu, je pripravilaa poročilo v obliki
analize. Celotno poročilo smo prejeli člani skupine.
Preglednice in grafi so bili uporabljeni tudi pri pripravi
osnutka programa izobraževanja.

Delovna skupina je potrdila program usposabljanja
za managerje v zdravstvu v dveh oblikah: magistrski
program usposabljanja in 7-tedenski program usposabl¬
janja, ki se lahko nadaljuje z magistrskim študijem.
Delovna skupina je svoj predlog izvajalca obeh oblik
poslala v izbor ministru za zdravje.

V okviru PRUSZV smo se srečevali z veliko aktivnos¬
tmi, pri katerih je prihajalo občasno do motenj komu¬
nikacij znotraj organizacije saj se je zgodilo, da je potekal
sestanek dela članic UO Zbornice-Zveze z vodstvom
PRUSZV ne, da bi bil kot član UO, ki edini sodelujem v
projektni skupini, o tem seznanjen ali povabljen, čeprav
je bilo govora o vključevanju naših članov v posamezne
strokovne skupine. Šele z obravnavo zabeležke tega ses¬
tanka na seji UO sem bil »informiran«, ko naj bi tvorno
sodeloval pri pripravi predlogov članov. 41. seja UO
Zbornice-Zveze je tako potekala v dokaj burnem
vzdušju.

Del projekta RUSZV je tudi oblikovanje negovalnih
oddelkov v slovenskih bolnišnicah, o čemer je bilo veliko
govora tako v medijih kot tudi v strokovni javnosti, bolj
zdravniški in zavarovalniški kot v naši. Glede na predlog
izvršne direktorice o oblikovanju delovne skupine za po¬

dročje zdravstvene nege v neakutni obravnavi in pred¬
loženi pisni predlog Dona Hindla, gre za vsebine, ki v na¬
jvečji meri zadevajo financiranje negovalnih oddelkov,
zato sem podal predlog, da se vanj aktivno vključijo
kolegice - glavne medicinske sestre bolnišnic, kjer le ti
obstojijo oz. so načrtovani. Na sestanku nacionalne koor¬
dinacije z državnim sekretarjem MZ Marušičem, je le-ta
ponudil možnost financiranja dodatnih kadrov v
zdravstveni negi za potrebe negovalnih bolnišnic.
Prepustil pa je strokovni javnosti, da se opredeli kateri,
koliko in kam.

Največ aktivnosti v zadnjih mesecih leta 2003 je
povzročilo »odkritje« predloga zakona o spremembah
zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je vložil minister
za zdravje, kot posledico slabe ocene, ki jo je prejele
Slovenija s strani Evropske komisije zaradi neurejenega
področja prostega pretoka ljudi, predvsem v zdravstvu,
kjer so v poročilu posebej izpostavili medicinske sestre in
babice.

Poročilo, še posebej pa intervju s komisarjem za
širitev Verheugnom, sta me spodbudila, da sem mu
napisal pismo, ki ste ga lahko prebrali tudi v glasilu
UTRIP.

V omenjenem predlogu sprememb je minister predla¬
gal samo »kozmetične« spremembe, ki bi zadostile mini¬
mumu zahtev v prostem pretoku, še vedno je bil diskrim-
inatoren do vseh, ki so končali študij po starih in obsto¬
ječih programih, z ničemer pa ni urejal področja regis¬
tracije in strokovnega nadzora. Na seji nacionalne koor¬
dinacije, ki je bila sklicana v ta namen, je bila dogovorje¬
na strategija, kako vložiti amandmaje in v zakon vključiti
še prost pretok za sedanje višje medicinske sestre in
diplomirane medicinske sestre, registracijo, register in
strokovni nadzor. Sindikat delavcev v zdravstveni negi
Slovenije je prispeval svoj del amandmajev. Dobro zas¬
tavljene aktivnosti, ob pomoči zunanjih strokovnjakov, so
dale nekaj rezultatov sprejete spremembe, med katerimi
je prav gotovo najpomembnejše določilo o priznavanju
diplom vsem tistim, ki smo končali študij po »starih«
programih, ste lahko prebrali v Utripu št 1 /04. Na, žal pa
se je izkazalo, da je strankarska disciplina tako močna, da
interes 12600 ljudi ni pomemben, kakor tudi ne potreba
po varovanju pacientov pred nestrokovnim izvajanjem
dela. Na to se velja spomniti ob volitvah! na seji UO
Zbornice-Zveze smo ob analizi aktivnosti sprejeli dogov¬
or, da nadaljujemo in sicer, da državna svetnica za po¬
dročje zdravstva vloži postopke za veto Državnega sveta,
lobisti pa nadaljujejo z aktivnostmi za vložitev samosto¬
jnega zakona. Prvo se ni zgodilo, po osebni presoji
državne svetnice, o drugem bo odločitev še sprejeta. Če je
naša potreba in želja iskrena, potem ne more izostati us¬
peh.

Je pa bila to dobra izkušnja, katere strategije je potreb¬
no uporabiti za dosego strateških ciljev, če ne drugega,
smo povzročili kar nekaj glavobolov politikom in urad-
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nikom, posebej tistim na MZ. Ob tem velja poudariti tu¬
di na nerazumevanje problematike s strani MZ, pa tudi
na nezainteresiransot za njegovo ureditev, predvsem reg¬
ister in nadzor. S tem je MZ prevzelo odgovornost za do¬
gajanja tudi v zdravstveni negi in tudi za primere, kot je
bil Črni les.

Leto 2003 nam je prineslo Belo knjigo oz. predlog
zdravstvene reforme. O njenem nastajanju in sami refor¬
mi je bilo v naših vrstah povedanega in zapisanega ve¬
liko. Kot član UO Zbornice-Zveze sem se študija gradiva
lotil s skrbjo, kajti zdravstvene reforme so obsežni pro¬
jekti, ki neuspešni med drugim prispevajo k izgubam na
volitvah (npr. Velika Britanja). V nasprotju z mnogimi
kolegicami/kolegi sem v reformi našel veliko mesta za
zdravstveno nego, pa četudi ne izrecno zapisano. Ob tem
pa izražam nezadovoljstvo nad tem, kako malo članic in
članov je res prebralo Belo knjigo ali jo celo bolj
poglobljeno preučilo. In to na vseh ravneh našega orga¬
niziranja, od regijskih društev, strokovnih sekcij do
krovne organizacije.

Predlog reforme postavlja pred strokovno javnostjo
zahtevo, da se približa potrebam prebivalstva, spremem¬
bam v demografski in morbiditetni sliki. Nekateri načini
izvajanja storitev, ki smo jih vajeni sedaj, bodo opuščeni,
pa se v krogih zdravstvene nege s tem strinjamo ali ne.
Med pomembnejše usmeritve sodijo negovalni oddelki v
bolnišnicah, zavarovanje za dolgotrajno nego, kamor bo¬
mo vse več vključevali zdravstvene tehnike in bolničarje,
paliativna oskrba, nega na domu, kjer aktivnosti v veliki
meri tečejo v okviru socialnih servisov, saj te potrebe ali
priložnosti v strokovni javnosti nismo hoteli prepoznati.
Nadalje reforma opredeljuje odgovornost izbranega
zdravnika, da s svojim timom (!) celostno skrbi za izbra¬
no populacijo, kar bo vodilo v nekatere pričakovane
spremembe v izvajanju patronažne službe saj z uveljavl¬
janjem koncepta družinskega zdravnika dobivajo medi¬
cinske sestre v zdravstvenem timu nove naloge. Prišlo pa
bo tudi do prenosa nekaterih opravil na sodelavce, na
vseh nivojih, za kar bodo potreba dodatna usposabljanja,
za katera je nujno, da jih plača država, tako kot plačuje
specializacije. Računam na razum kolegic, da ne bodo
sprejemale novih nalog, za katere niso usposobljene brez
ustreznega šolanja; prenos določenih opravil pa naj ima
za posledico tudi ustrezno plačilo za več dela.

Nudi pa Bela knjiga nov izziv za nas. To je uvajanje
»čase managerjev« - koordinatorjev zdravstvene obrav¬
nave; to nalogo v svetu izvajajo izkušene medicinske ses¬
tre. Sprašujem se ali smo voljni in zmožni to vlogo pre¬
vzeti tudi pri nas, ali bomo pustili, da jo izvajajo in so
zanjo plačani drugi. Nekaj pilotnih projektov je steklo tu¬
di že v Sloveniji in zadovoljen sem, da sem delček k temu
lahko prispeval tudi sam. Glede na aktivnosti v uvajanju
zdravstvene reforme ni pričakovati, da bo sprejeta še v
tem ministrskem mandatu, to pa nam daje kar močno
orožje v predvolilnem času.

4. kongres zdravstvene nege je bil dobra priložnost
za razpravo v strokovni sredini o vplivu globalizacije na
naše delovanje. Odličen nagovor predsednice PCN -
Stalnega odbora medicinskih sester EU, gospe Rie von
Bonninghausen tot Herinkhave-Visser, je ponovno
potrdil dejstvo, da zdravstvena nega izhaja iz skrbi za
pacienta /varovanca, saj se 80odstotkov procesov
zdravstvene nege nanaša na nego pacientov - nekdaj
smo ji rekli osnovna nega. V bilateralnem razgovoru je
omenila možnost, da bi Slovenija prevzela vodilnejšo vl¬
ogo v okviru držav, ki se pridružujejo.

Obisk delegacije pri združenju medicinskih sester
Srbije, ki sem se je udeležil kot predstavnik nacionalne¬
ga združenja, je bil dokaj »streznitveni proces«, o stanju v
zdravstvu in še posebej zdravstveni negi nekaj sto kilo¬
metrov od nas. Takšne oblike sodelovanja so pomembne,
ne samo v smeri sever-zahod, temveč tudi tja, od koder
lahko pričakujemo prihod delovne sile in v bodoče tudi
pacientov. Pri tem ne gre za nikakršno »jugonostalgijo«
temveč za trezno presojo globalizacijskih procesov, tren¬
dov in vplivov. Prepričan sem, da je nujno vzpostaviti
sodelovanje z združenji medicinskih sester na področjih
bivše Jugoslavije, saj jim lahko s svojim trenutnim znan¬
jem in izkušnjami, pridobljenimi v letih od osamosvo¬
jitve, veliko pomagamo, preko njih pa tudi pacientom.
Da je temu res, je bila dokaz nabito polna predavalnica
na Stomatološki fakulteti v Beogradu, ko smo člani dele¬
gacije predstavili svoje prispevke.

Afera Črni les je bila dobro izhodišče za pisno iz¬
menjavo mnenj z državnim sekretarjem Dorjanom
Marušičem (MZ) in državno sekretarko Lidijo Apohal
Vučkovič (Ministrstvo za delo, družino in socialo -
MDDS), še posebej ob njunih javnih nastopih. Iz spreml¬
janja medijev je bilo jasno razvidno, kako si problem, kot
vroč kostanj, podajata ministrstvi med seboj, v iskreno
željo ureditve pa je bilo težko verjeti, saj si težko pred¬
stavljam, kot je ugotovil tudi gospod Martin Toth (ZZZS),
da bi si kateri politik v predvolilnem času lahko privoščil
uvedbo sistema podaljšane nege, ki terja več milijard to¬
larjev.

Rezultat dopisovanja je bilo tudi povabilo državnega
podsekretarja MDDS Davorja Dominkuša v delovno
skupino za oblikovanje dokumentacije v zvezi z izvajan¬
jem socialno varstvenih storitev. Glede na to, da je to de¬
lovno področje mojih kolegic/kolegov v socialnih za¬
vodih, sem v skupino vključil gospo mag. Lilijano
Leskovic, predsednico Strokovne sekcije medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih.

Je pa obravnava podaljšane nege izzvala nekatere
kolegice, ki znajo prepoznati nujnost sodelovanja
zdravstvene nege, da so se tudi konstruktivno oglasile,
npr. ga. Martina Horvat v odzivu na članek g. Totha v
Sobotni prilogi.

Sicer pa sem se v zadevo Črni les aktivno vključil kot
član komisije Ministrstva za zdravje izvedbo upravnega
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nadzora v ZD Lenart (sodeluje tudi mag. Lilijana
Leskovic), kamor je Črni les sodil. Komisija še aktivno
deluje, saj je problematika obsežna in zapletena, prve
ugotovitve komisije, ki zadevajo našo strokovno javnost
pa so, da je o dogajanju seznanjenih kar nekaj
zdravstvenih delavcev v drugih institucijah in
stanovskih organizacijah, med katerimi je omenjena tudi
Zbornica-Zveza in regijsko društvo medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov.

Kot član UO Zbornice-Zveze nosim delež odgov¬
ornosti tudi za materialno plat delovanja naše organi¬
zacije. Iz spremljanja podatkov o poslovanju zadnjih let
lahko ugotavljam, da se le-to slabša, saj stalni stroški (po
bivši terminologiji - temeljna reprodukcija) naraščajo.
Primanjkuje novih virov, učinkovitost izrabe virov pa tu¬
di ni najboljša. Vse to vodi v stanje, ko bo potrebno oprav¬
iti poglobljeno analizo in razpravo o temeljnih nalogah
Zveze in zagotavljanju sredstev za njeno delovanje.

V letu 2003 pa so se, na pobudo DMSZT Ljubljana,
začele tudi bolj ali manj živahne razprave o nadaljnjem
delovanju Zbornice - Zveze.

Kot podpredsednik Zbornice-Zveze za splošne
zadeve redno sodelujem tudi na sejah Odbora regijskih
društev ter Koordinacijskega odbora strokovnih sekcij,
kjer sodelujem tudi kot predsednik strokovne sekcije.

POROČILO O DELU STROKOVNIH
SLUŽB ZBORNICE - ZVEZE V LETU 2003
Petra Kersnič, generalna sekretarka Zbornice - Zveze

Predstaviti delo strokovnih služb, ki opravijo tako
rekoč na tisoče drobnih, včasih za marsikoga izmed
uporabnikov nepomembnih papirnatih stvari in ob enem
skrbeti za najrazličnejše zakonitosti, je lahko enostavno
naštevanje ali pa prikaz prizadevanja ljudi, ki predstavl¬
jamo strokovne službe naše organizacije.

Leto 2003 je bilo za nas kongresno leto, saj smo orga¬
nizacijsko izpeljali 4. kongres zdravstvene nege v
Portorožu, poleg tega pa tudi 10. simpozij zdravstvene
nege v Mariboru ter bili v podporo delovanju organom in
delovnim telesom Zbornice - Zveze. Skupaj z račun¬
ovodskim servisom smo skrbeli za zakonito in solventno
finančno poslovanje. V preteklem letu je potekalo tudi
živahno pravno svetovanje, največ s področja razporejan¬
ja na delovna mesta in dilem in vprašanj naših članov, ki
se nanašajo na področje delovnih razmerij. Naši člani so
se veliko obračali na nas po telefonu in bili zaprošeni, da
svoje dileme zapišejo in nam jih pošljejo - pa žal ocenju¬
jem, da % pisnih vprašanj ni presegel 20% od postavl¬
jenih. Prav tako se je na nas po telefonu obračalo veliko
naših uporabnikov in ko so povedali svojo izkušnjo s sis¬
temom zdravstva in ljudmi, ki v njem delajo, a se za¬
prosilu, da naj svoje izkušnje opišejo, četudi anonimno,
se jih je odzvalo manj kot 5%.

V letu 2003 smo opravili izbor za sodelavce pri
posodabljanju Registra članov, ki ga bomo izpeljali v

naslednjem letu. Glede na obstoječe podatke, ki so jih
naši člani izpolnili ob vstopu in računalniški program, ki
je bil na začetku vzpostavljanja evidence v letu 1994 eden
prvih, terja posodobite, predvsem pa možnosti pridobi¬
vanja najrazličnejših podatkov, ki jih Zbornica - Zveza
potrebuje. V ta namen načrtujemo dopolnjevanje registra
z dodatnimi vprašalniki, naslovljenimi na vsakega člana.

Na spletnih straneh Zbornice - Zveze www// zveza-
dmszts.si objavljamo vse novosti, sprejete akte, opozar¬
jamo na pomembnejše dogodke in imamo bazo Utripov
za leta nazaj. V letu 2003 smo uvedli tudi elektronsko pri¬
javnico in si prizadevali po tej poti našim članom prib¬
ližati informacije in administrativno poslovanje.

ČLANSTVO IN ČLANARINA

Članarina je največji vir financiranja organizacije, za to
v zadnjih letih posebej skrbno spremljamo plačevanje čla¬
narine. Kljub novi zakonodaji, ki je napovedovala
prekinitev odtegovanja vsote članarine od osebnih do¬
hodkov, smo v večino zavodov obdržali obstoječ način
plačevanja, z nekaterimi pa smo dosegli dogovor, da
nadaljujejo to delo. Tako beležimo plačevanje članarine od
osebnih dohodkov pri 85 % naših članov, ostalo plačevan¬
je poteka preko položnic. Z doslednim knjiženjem
mesečnih plačil skrbimo za nadzor nad plačniki in v
zadovoljstvo obojih - dolžnikov in uprave ugotavljamo,
da dosegamo dobre rezultate. Regijska društva dvakrat
letno obveščamo o stanju članstva s tem, da prejmejo
računalniški izpis članov glede na potrebe tudi po za¬
vodih in podatke o novih vpisih in izpisih. Skladno z za¬
konom o davku vsi člani prejmejo tudi izpis - račun za
plačano članarino.

Skladno s sklepi Izvršilnega odbora iz leta 1997 izva¬
jamo naslednja pravila ponovnega včlanjevanja:

Če je član izstopil v tekočem leti in v istem letu želi
vstopiti nazaj, mora za ponoven vpis v register članov, za
izdajo potrdila in članske izkaznice plačati članarino od
izstopa dalje.

Če je član prekinil članstvo v preteklih letih, mora za
ponoven vpis v register članstva, izdajo potrdila in
članske izkaznice plačati članarino za preteklih šest mese¬
cev.

Če želi kdo takojšnjo včlanitev, vpis v register članov,
izdajo potrdila in člansko izkaznico, mora ob vpisu plačat
članarino za dva pretekla meseca.

Še vedno se soočamo z člani/cami, ki ne javljajo spre¬
memb delodajalcev, nastopa porodniškega dopusta, ko je
potrebno članarino sam nakazovati ali odhoda v pokoj,
ko se spremeni višina članarine, sprememb priimkov in
naslovov bivanja. Na straneh utripa sproti obveščamo in
prosimo za sprotno sporočanje sprememb.
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ČLANSTVO PO REGIJSKIH DRUŠTVIH
1992/2003

NAROČNINE, PUBLIKACIJE /STORITVE
Informativni bilten Utrip prejemajo vsi člani (12. 654)

enajstkrat letno in je poravnan z mesečno članarino. Na
Utrip je naročenih tudi 60 zunanjih naročnikov.

Na dan 1.12004 je bilo na Obzornik zdravstvene nege
naročenih 1567 rednih naročnikov, 279 delovnih organi¬
zacij in 520

Cenik publikacij in storitev:
• Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije - 1000/ sit

• Mali leksikon terminoloških izrazov v zdravstveni ne¬
gi - 2.000 sit

• Moje pripravništvo - zdravstveni tehnik - 1.500 sit
• Program pripravništva - dipl.m.s., dip.bab. - 2.500 sit

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

• Osnovna načela zdravstvene nege - 2.000 sit
• Izdaja soglasja k programu izobraževanja za organiza¬
torje izven Zbornice - Zveze - 30.00 sit + DDV

• Izdaja soglasja za vpis v register zasebnih delavcev za
nečlane - 30.000 sit + DDV
Oglaševanje v Utripu:
lA strani -15.000 sit +DDV
Vi strani - 30.000 sit + DDV
cela stran - 60.000 sit + DDV

STATISTIČNI LETOPIS STATISTIČNEGA
URADA R SLOVENIJE 2003

Nekateri najzanimivejši podatki iz baze podatkov,
ki jih vsako leto objavi Statistični urad R Slovenije,
kjer sem za mandat 2003-2008 imenovana za eno od
petnajstih članov/ic Statističnega sveta R Slovenije.

Številke vseh, ki so registrirani v statistiki govorijo, da
nas je 14.540. Primerjava s članstvom pove, da nas je 87 %
združenih v Zbornici - Zvezi.

Zaključne misli: Še vedno, v enakem številu kot
prejšnja leta, doživljam člane, ki se bodisi na začetku, na
sredini ali po zaključku delovne poti odločijo, da bodo
prekini članstvo in to storijo nemalokrat z izjavo, da »iz-
topajo iz Utripa ali sindikata«. In tukaj se začne moj trud
- razlagati, kaj smo in kdo smo v Zbornici - Zvezi, kaj je
sindikat delavcev v zdravstveni negi, kakšne so naloge in
namen ene in druge organizacije. In zgodbo začnem z
letom 1993, ko smo se vodstvo in funkcionarji, združeni
v Predsedstvu Zveze društev medicinskih sester, odločili
in na Skupščini 15. decembra 1992 ustanovili Zbornico
zdravstvene nege Slovenije - to je omogočal v letu 1992
sprejet Zakon o zdravstveni dejavnosti in tako smo Zvezi
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na¬
ložili tudi »zbornične« naloge. Poimenovanje našega
združenja Zbornica - Zveza takrat ni imelo pogojev, da bi
se registrirali tako na Upravni enoti kot v pravnem
prometu, zato smo delovali v pravnem prometu kot
Zveza, v vsakdanjem in med ljudmi pa bili prepoznavni
kot Zbornica zdravstvene nege. Vsak, ki je izpolnil
pristopno izjavo, je postal član Zbornice in nato član regi¬
jskega društva. 1998 so regijska društva v skladu z
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Zakonom o društvih podpisala pogodbo o povezovanju
v Zvezo in s tem tudi o prenosu nalog in sodelovanju
društev v delovanju krovne organizacije. Med tem so se
spremenili tudi zakonodaja in ustvarjeni so bili pogoji,
da se organizacija lahko registrira v svojem polnem
imenu - Zbornica - Zveza. Na nas je danes, da se
odločimo, kako bomo uredili status in ime naše organi¬
zacije.

POROČILO NADZORNEGA ODBORA
O MATERIALNO FINANČNEM
POSLOVANJU ZBORNICE - ZVEZE
V LETU 2003

Jelka Mlakar, predsednica Nazornega odbora
Zbornice - Zveze

Nadzorni odbor je na svoji 7. redni seji dne 23. 2. 2004
obravnaval rezultate poslovanja v letu 2003 in pri tem
pregledal naslednje dokumente oziroma izkaze:
- Izkaz uspeha za leto 2003
- Izkaz uspeha za leto 2003 - prikaz po stroškovnih
mestih - uprava - sekcije

- Izkaz uspeha za obdobje 1-12.2003 - primerjava plan
2003

- Poročilo računovodkinje
- Poročilo Upravnega odbora o poslovanju Zbornice -
Zveze v letu 2003

- UO- 47. seja z dne 19.2.2004
- Predlog Upravnega odbora za finančni plan v letu 2004
- Zapisnik inventurne komisije
- Preglednica mednarodnih članarin

Članice Nadzornega odbora so po pregledu in obraz¬
ložitvi predložene dokumentacije v razpravi poudarile,
da so vsi prikazi finančno materialnega poslovanja
Zbornice - Zveze v letu 2003 vestno in skrbno predvsem
pa pregledno pripravljeni.

Nadzorni odbor podaja pozitivno oceno o poslovan¬
ju v letu 2003 in ugotavlja, da je organizacija v preteklem
letu poslovala v skladu s Statutom in drugimi akti.

Nadzorni odbor je razpravljal tudi o predlogu fi¬
nančnega plana za leto 2004 in ocenil, da odraža realne
možnosti za njegovo realizacijo.

Nadzorni odbor je na osnovi zgoraj omenjenega skle¬
nil, da 15. redni skupščini Zbornice - Zveze predlaga v
sprejem:
- Finančno poročilo o poslovanju Zbornice - Zveze za
leto 2003

- Finančni plan za leto 2004
- Predlog sklepov 15. redne skupščine Zbornice - Zveze

SKLEPI 15. REDNE SKUPŠČINE

1. sklep
Sprejmejo se poročila o delu organov Zbornice -
Zveze o delu v letu 2003.

2. sklep
Sprejme se finančno poročilo o delu organov
Zbornice - Zveze.

3. sklep
Sprejme se poročilo Nadzornega odbora
Zbornice - Zveze.

4. sklep
Sprejme se program dela Zbornice - Zveze za
leto 2004.

5. sklep
Sprejme se finančni plan Zbornice - Zveze za
leto 2004.

6. sklep
Sprejme se višina zneskov članarine, naročnin in
kotizacij z veljavnostjo 1.4.2004:
Članarina:
- Mesečna 1400 sit.
- Upokojenci 5.200/ letno, študenti 4.400/ letno -
ostane nespremenjena.
Kotizacija za udeležbo na strokovnih
seminarjih:
- za člane 16.000 sit za en dan, 32.000 sit za dva
dni in 39.000 sit za tri dni;

- nečlani 22.500 sit za en dan, 49.500 za dva in
več dni.

- Upokojenci in študentje ne plačajo kotizacije za
strokovni program, se pa morajo pravočasno
prijaviti.

Naročnina za Obzornik zdravstvene nege:
- redni naročniki 5.000,
- študentje, upokojenci 2000 sit - nespremenjeno
- delovne organizacije 15.000 sit.
- naročnina za Utrip za zunanje naročnike 6800
na leto.

7. sklep
Sprejme se sklep o imenovanju članov Statutarne
komisije:
Peter Požun, Tadeja Bizjak in Milica Lahe za
mandat 2004 - 2009
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PROGRAMA DELA ZBORNICE -
ZVEZE ZA LETO 2004

Pripravili bomo predlog Zakona o spremembah za¬
kona o zdravstveni dejavnosti in si prizadevali za spre¬
jem v državnem zboru. Zakon bo omogočal celostno
zakonsko rešitev za dejavnosti zdravstvene in babiške
nege, kar pomeni tudi pridobitev javnih pooblastil iz¬
vajanja strokovnega nadzora s svetovanjem.

Vzpostavili bomo posodobljen register članstva po
priporočilih strokovnjakov Evropske komisije, iz
katerega bo razvidno, kdo sme opravljati zdravstveno
in babiško nego. Zato bo potrebna dopolnitev nekater¬
ih podatkov o članih Zbomice-Zveze, k čemur bomo
pristopili postopno na osnovi novega računalniškega
programa, ki ga bomo razvili v sklopu projekta »Razvoj
informacijskega sistema Zbornice - Zveze«.

Spremljali bomo uvajanje in izvajanje evropskih izo¬
braževalnih programov zdravstvene in babiške nege
ter opozarjali pristojna ministrstva (Ministrstvo za
zdravje, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport) ter
management zdravstvene nege v učnih zavodih na
morebitne probleme, ki se bodo pojavili v učnih bazah,
z ozirom na povečanje obsega kliničnih vaj in s tem
povečano obremenitev medicinskih sester in babic -
mentoric.

Spremljali bomo delovanje regijskih društev,
strokovnih sekcij in drugih organov ter delovnih teles s
poudarkom na njihovem usklajenem delovanju v
odnosu do Zbornice-Zveze.

Uskladili bomo terminologijo za področje babištva,
pregledali in dopolnili že obstoječo terminologijo
zdravstvene nege ter izbrali in definirali nove izraze za
dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Izdali bomo
posodobljen priročnik »Mali leksikon terminoloških
izrazov v zdravstveni in babiški negi«.

Na predlog Sekcije medicinskih sester - babic bomo
ustrezno umestili poklicno skupino diplomiranih
babic/diplomiranih babičarjev v strokovnem združen¬
ju- v

Se nadalje bomo sodelovali v projektu »Razvoj sis¬
tema upravljanja zdravstvenega varstva v Sloveniji« ter
v delovnih skupinah, ki so bile oblikovane za potrebe
projekta.

Analizirali bomo podatke, ki jih je pripravil Inštitut
za varovanje zdravja v projektu »Kadrovske projekcije
potreb po kadrih v zdravstveni negi do leta 2020« in jih
pripravili za obravnavo na Zdravstvenem svetu.

Izvedli bomo 11. simpozij zdravstvene nege ob
Mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki bo potekal
12. in 13. maja 2004 v Celju pod motom ICN- a:
»Medicinske sestre delajo z revnimi; proti revščini« ter
po novem Pravilniku o priznanjih Zbornice - Zveze
podelili Zlate znake - najvišja priznanja Zbornice-
Zveze.

Nadaljevali bomo s pripravami na konferenco
evropskega združenja ACENDIO - Združenje za skup¬

ne evropske negovalne diagnoze, intervencije in rezul¬
tate, ki bo 2005 na Bledu ter oblikovali program za
prekonferenco.

Podpirali bomo vse aktivnosti Sekcije za
zdravstveno nego stom pri kandidiranju za svetovni
kongres WCET - Svetovno združenje enterostomalnih
terapevtov, ki bo leta 2008.

Dokončali bomo pregled intervencij, ki jih izvajajo
medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki na
vseh področjih zdravstvene in babiške nege, ki so jih
zbrale strokovne sekcije ter v Sodelovanju z Razširjen¬
im strokovnim kolegijem za zdravstveno nego pri
Ministrstvu za zdravje pristopili k pripravi dokumenta
Razmejitev zdravstvene in babiške nege. Pri tem bomo
upoštevali tudi prenos nekaterih storitev med
posameznimi profili v zdravstvu (zdravnik, medicins¬
ka sestra, babica, zdravstveni tehnik).

Izdali bomo članske izkaznice za obdobje 2004-
2009.

Sodelovali bomo s Sindikatom delavcev v
zdravstveni negi Slovenije in drugimi organizacijami z
namenom vzajemne podpore v aktivnostih, pomemb¬
nih za stroko zdravstvene in babiške nege ter njenih iz¬
vajalcev.

Vse pomembne informacije bomo objavljali v
mesečnem biltenu »Utrip« in seznanjali člane z razvo¬
jem zdravstvene in babiške nege ter z raziskovalnimi
rezultati v strokovnem glasilu »Obzornik zdravstvene
nege«. Vzpodbujali bomo povečanje števila naročnikov
in aktivno sodelovanje s prispevki.

Sprotno bomo obveščali javnost o položaju medi¬
cinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in o ak¬
tivnostih Zbornice-Zveze, da bi povečali prepoz¬
navnost poklicev v zdravstveni in babiški negi in nji¬
hov vpliv v slovenski družbi.

Pred vstopom države v Evropsko unijo bomo pred¬
stavili slovenske medicinske sestre in združenje
državam članicam in državam pristopnicam. Povezali
se bomo z Irskim združenjem medicinskih sester k
obeležitvi vstopa.

Aktivno se bomo povezovali s svetovnimi in evrop¬
skimi združenji ter krepili vpliv slovenskih medicin¬
skih sester in babic v njih ter sodelovali z združenji
medicinskih sester v južni in srednje evropski regiji.

Izvedli bomo 5. delovni posvet Zbornice-Zveze, ki
bo 22. - 23. junija 2004 in na katerem bomo ocenili
sedanji položaj zdravstvene in babiške nege v Sloveniji.

Skrbno bomo ravnali s finančnimi in drugimi mate¬
rialnimi viri Zbornice-Zveze.

Realizacija programa dela v letu 2004 bo možna le
s sodelovanjem vseh organov in funkcionarjev, kakor
tudi posameznih članic in članov Zbomice-Zveze.

Predlog programa pripravili člani Upravnega odb¬
ora: mag. Bojana Filej, Peter Požun, Darinka Klemenc,
mag. Danica Železnik in Petra Kersnič.
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Delo Zbornice - Zveze

KRONIKA DOGODKOV V MARCU 2004
Kaj smo delali in kje smo bili:

4. marec - 15. redna skupščina Zbornice - Zveze

10. marec
- sestanek za organizacijo pre -konference v sklopu evropske konfer¬

ence ACENDIO - april 2005
- sestanek s predstavniki predlagateljev Predloga sprememb zakona

o zdravstveni dejavnosti

17. marec
- sestanek predstavnikov Zbornice - Zveze, razširjenega strokovnega

kolegija za zdravstveno nego in Sindikata delavcev v zdravstveni negi z
namenom ocene stanja zdravstvene nege v Sloveniji in predloga skupnih
aktivnosti

22. marec - DOPOLNITVE ZAKONA O ZDRAVSTVENI DE¬
JAVNOSTI

Cel mesec marec so potekale aktivnosti oblikovanja predloga spre¬
memb zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi vseboval vsebine, s kateri¬
mi bi bila zdravstvena nega kot dejavnost postavljena v zakonodaji na
ustrezna mesta. Za okvir je služil predlog, ki smo ga na Zbornici - zvezi
oblikovali že leta 1997 in ga v letih 2001, 2002 dograjevali pod okriljem
Ministrstva za zdravje, vendar je delovanje skupine zastalo. S pomočjo
ustrezne strokovne - lobistične podpore smo uspeli prepričati dr.
Franceta Cukjatija, da nam je prisluhnil in sporočil, da je 22. 3. 2004 s
podporo vodij poslanskih skupi SDS, NSi, SLS, SNS in SMS vložil v par¬
lamentarni postopek dopolnitve zakona o zdravstveni dejavnosti. Ko bo
stekel postopek obravnave, bomo objavili vsebine in aktivnosti, s kateri¬
mi bomo spremljali sprejemanje sprememb zakona o zdravstveni de¬
javnosti.

23. marec
- 31. seja Komisije za izobraževanje

24. marec
- sestanek organizacijskega odbora za obeležitev 12. maja - mednaro¬

dnega dneva medicinskih sester v Celju
- seja Delovne skupine za revizijo dokumenta Razmejitev

zdravstvene nege
- razgovor z ministrom za zdravje na temo izobraževanje medicinskih

sester po vstopu v EU

25. marec
- 20. seja Častnega razsodišča

SPOMNIMO SE in
planirajmo svoje
zdravstveno vzgojne
aktivnosti:

APRIL
prvi teden aprila — teden boja proti
raku
7. april - svetovni dan zdravja
15. april - svetovni dan

prostovoljcev
22. april - svetovni dan zemlje

MAJ
3. maj - svetovni dan boja proti
astmi
5. maj - mednarodni dan babic
8. maj - mednarodni dan Rdečega

križa
8. - 15. maj - teden Rdečega križa
12. maj - mednarodni dan

medicinskih sester
15. maj - mednarodni dan družine
31. maj - svetovni dan brez tobaka in

svetovni dan športa

JUNIJ
4. junij - dan slovenskega

krvodajalstva
4. junij - mednarodni dan otrok,

žrtev agresije
5. junij - svetovni dan ekologije
16. junij - mednarodni dan beguncev
24. junij - svetovni dan osteoporoze
25. junij - svetovni dan multiple

skleroze
26. junij - mednarodni dan žrtvam

mučenja
26. junij - mednarodni dan boja proti

zlorabi drog

»Začni. Ko začneš, si opravil polovico dela.«
Latinski rek
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Predstavljamo vam

Bara Pavčič Trškan

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI NA
PODROČJU INFORMATIKE IN
RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
V ZDRAVSTVENI NEGI
V KLINIČNEM CENTRU LJUBLJANA
Zdravstvena nega, kot samostojna stroka v okviru zdravstvene dejavnosti potrebuje
za svoje učinkovito delovanje in razvoj dober informacijski sistem, ki je sestavni del
strokovnega in poslovnega informacijskega sistema v ustanovi. Pri razvoju klasične
dokumentacije je samostojna, pri razvoju računalniško podprte, pa soodvisna od
stopnje razvoja računalniško podprtega informacijskega sistema ustanove.

Pomočnica glavne medicinske
sestre Kliničnega centra Ljubljana
gospa Bara Pavčič Trškan,
viš.med.ses.,univ.dipl.org.

Informacijski sistem zdravstvene nege pokriva
strokovno področje delovanja zdravstvene nege in po¬
dročje managementa.

Informacijska podpora strokovnega delovanja
zdravstvene nege

Zakonska podlaga za zbiranje podatkov za potrebe
zdravstvene nege je v 54. členu Zakona o zdravstveni de¬
javnosti (Ur.l. R Slovenije št. 9/92), ki navaja da so
"zdravstveni zavodi dolžni voditi zdravstveno doku¬
mentacijo" in v Zakonu o zbirkah podatkov s področja
zdravstvenega varstva (Ur.l. R Slovenije št. 65/00), ki v
Zbirki št. IVZ1 "Osnovna medicinska dokumentacija"
navaja med drugim tudi načrt zdravstvene nege, v Zbirki
št. IVZ 6.1 "Evidenca zdravstvene nege", pa zahteva do¬
ločene podatke s področja zdravstvene nege.

Ko sledimo viziji zdravstvene nege Kliničnega centra
Ljubljana, to je prijazna bolnišnica, moramo upoštevati
med drugim tudi nacionalne smernice za zagotavljanje
kakovosti v zdravstveni negi.

Za realizacijo smernice, ki se nanaša na celostno
obravnavo bolnikov, smo izdelali enotno osnovno doku¬
mentacijo, ki podpira procesno metodo dela ter zagotavl¬
ja informacijsko kontinuiteto (neprekinjenost)
zdravstvene nege ob prehodu bolnika v drugo organi¬
zacijsko enoto znotraj bolnišnice, drugo ustanovo ali do¬
mov.

Poleg te smo izdelali tudi enotne specialne doku¬
mente, kot so: Kontrolni list menjave lege bolnika,
Obvestilo o pojavu razjede zaradi pritiska - preležanine,
Ocenitev razjede zaradi pritiska, Zdravstvena oskrba
razjede zaradi pritiska, List zdravstvene nege bolnika s
stomo in Dokument zdravstvene nege ob sprejemu bol¬
nika v urgentno obravnavo. Dokumenti so bili pripravl¬
jeni v strokovnih skupinah in sprejeti kot obvezni v naši
ustanovi na Strokovnem svetu zdravstvene nege KC. Vsi

ti dokumenti nam predstavljajo potrebno bazo podatkov,
ki omogoča kakovostno izmenjavo informacij v negoval¬
nem timu, predstavlja tudi verodostojno dokazilo o
opravljenem delu pri bolniku (pravna zaščita), podlago
za ugotavljanje obremenjenosti izvajalcev zdravstvene
nege, omogoča strokovni nadzor, izobraževanje in
raziskovalno delo. Delo na dokumentaciji seveda še ni
zaključeno, saj je področje delovanja zdravstvene nege
izredno obširno.

V okviru smernice za zagotavljanje kakovosti v
zdravstveni negi, ki se nanaša na zagotavljanje varnosti
bolnika smo dolžni zbirati redna poročila o pojavljanju
raznih dogodkov, nesreč pri delu, incidentih in padcih
bolnikov, o pojavljanju razjed zaradi pritiska, o
bolnišničnih okužbah, strokovnih napakah in zapletih.
Dolžni smo analizirati vzroke in pripraviti program ukre¬
pov in izboljšav. Zbiranje podatkov o nesrečah pri delu,
vključno s parenteralnimi poškodbami zaposlenih, o po¬
javu razjed zaradi pritiska in bolnišničnih okužbah je v
Kliničnem centru organizirano v okviru določenih služb.
Za sledenje in analizo pojavov incidentov (neželjenih do¬
godkov), padcev in strokovnih napak v zdravstveni negi
pa smo izdelali enotne poročevalske dokumente. Z ob¬
veznim poročanjem smo pričeli v letu 2001. Poročanje o
teh dogodkih je zaupne narave in ni namenjeno kazno¬
vanju, temveč strokovnemu spremljanju problematike z
namenom, da zmanjšamo oziroma preprečimo dogodke,
ki lahko prizadetemu povzroče škodljive posledice na
zdravju.

Tudi ugotavljanje zadovoljstva bolnikov sodi v po¬
dročje zagotavljanja kakovosti. V ta namen smo že leta
1994 izdelali vprašalnik za hospitalizirane bolnike, ki ga
bolnik prejme skupaj z informativno knjižico ob spreje¬
mu v bolnišnico. Na podlagi zaprtih in odprtih odgov¬
orov, vodstva strokovnih organizacijskih enot primerno
ukrepajo.
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Informacijska podpora managementa zdravstvene
nege

Management zdravstvene nege potrebuje za
kakovostno in racionalno organiziranje dejavnosti med
drugim tudi zadostno število kadra. Eden izmed kriteri¬
jev za ugotavljanje delovnih obremenitev izvajalcev
zdravstvene nege je kategoriziranje bolnikov glede na
njihove potrebe po zdravstveni negi.

V ta namen smo v letu 1998 uvedli kategoriziranje
hospitaliziranih bolnikov v štiri kategorije glede za¬
htevnosti zdravstvene nege. V okviru računalniško pod¬
prtega bolnišničnega informacijskega sistema (BIS)
imamo izdelan modul za zdravstveno nego, v okviru
katerega bolnike na posameznih oddelkih izvajalci
zdravstvene nege enkrat dnevno kategorizirajo. S po¬
močjo podatkov o številu in strukturi bolnikov, glede na
njihove potrebe po zdravstveni negi in sprejetih
kadrovskih normativih, izračunavamo potrebno število
in strukturo izvajalcev zdravstvene nege, ki jih v us¬
tanovi potrebujemo za kakovostno delo. Na podlagi teh
podatkov vodstvo zdravstvene nege pripravlja strategijo
zaposlovanja.

Raziskovalna dejavnost v zdravstveni negi
Raziskovalna dejavnost poteka pretežno v okviru

diplomskih nalog diplomantov visokošolskega in uni¬
verzitetnega študija in v okviru pripravništva profesor¬
jev zdravstvene vzgoje. Poleg tega smo v preteklih letih
tudi aktivno sodelovali z drugimi zdravstvenimi inštitu¬
cijami v Sloveniji pri razvojno raziskovalnih projektih,
kot so "Model dobre prakse - kontinuiteta zdravstvene
nege", "Negovalna bolnišnica", opravili raziskavo
"Opremljenost bolnišnic, domov za starejše občane in so¬
cialno zdravstvenih zavodov s primernimi bolniškimi
posteljmi in poškodbe pri delu, zaradi neprimernih
postelj" in skupaj s sodelavci Bolnišnice Golnik in
Psihiatrične klinike Ljubljana izpeljali pet letni razisko¬
valni projekt "Uvajanje programa za zagotavljanje
kakovosti, sistema klasifikacije bolnikov na področju
zdravstvene nege". Na podlagi tega projekta smo v letu
1998 uvedli kategoriziranje hospitaliziranih bolnikov
glede na zahtevnost zdravstvene nege.

Sodelujemo pa tudi v evropskem projektu WISE-
CARE ("Work flow Information System for European
nursing ČARE") - "Informacijski sistem za podporo dela
zdravstvene nege v Evropi"

ČISTOČA IN DEZINFEKCIJA sta ogledalo vsake bolnišnice.

ČISTOČA IN DEZINFEKCIJA sta ogledalo vsake bolnišnice.

MIELE kvaliteta vam zagotavlja najlepši odsev v tem ogledalu.

Miele d.o.o., Brodišče 15, 1236 Trzin, GSM 041 668 869, e-pošta: misa.majcen@miele.si

Miele
PROFESSIONAL
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Izobraževanja

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

DRUŠTVO MEDANSKIH SESTER
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
CELJE

IN DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE

ob 12. maju - mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki letos poteka pod motom ICN- a
"Medicinske sestre delajo z revnimi; proti revščini"

vas vabita v sredo, 12. maja 2004

i\IA OKROGLO MIZO,
ki bo v Narodnem domu v Celju, Celjskih knezov 9, s pričetkom ob 10. uri

in

NA SVEČANO PROSLAVO IN PODELITEV ZLATIH ZNAKOV ZRORNICE -ZVEZE
ZA LETO 2004

ki bo v Modrem salonu Celjskega sejma v Celju, Dečkova 1, s pričetkom ob 17. uri

Po zaključku svečanosti bo sprejem za vse udeležence proslave.

Prosimo vse članice in člane, da prijavijo svojo udeležbo na proslavi 12. maja v tajništvo Zbornice - Zveze
vsak delovni dan med 10.00 do 15.00 uro na telefon 01 231 6055 ali na E-naslov - zveza.med.sester©siol.net
najkasneje do 10.5.2004. Vsem, ki se bodo prijavili v roku, bomo poslali vabilo, ki bo veljalo kot vstop¬
nica za prireditev.

Za okroglo mizo se prijavite na splošni prijavnici, ki je v vsakem Utripu.

Moto letošnjega mednarodnega dneva medicinskih sester »Medicinske sestre delajo z revnimi; proti revščini« nas je
vzpodbudil k aktivnostim, s katerimi bomo na dan 12. maja zbirali pripomočke in druge izdelke za osebno higieno, ki jih
bomo ob zaključku akcije podarili posameznikom ali zavodom, društvom in institucijam, ki pomagajo ljudem, ki živijo
v stiskah in pomanjkanju.

Zato vas naprošamo, da v času prihoda na okroglo mizo ali svečano proslavo ob vhodu v dvorane na označeno mesto
prinesete vaš prispevek.

Vse kar bomo zbrali, bomo z veseljem podarili naprej z željo, da s tem prispevamo k boljšemu življenju tistih, ki se jih
revščina dotika.

Tudi na regijskih društvih bodo potekale aktivnosti, zato se obrnite na predsednice društev, sodelujte in prispevajte po
svojih močeh.
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12. maj 2004: Okrogla miza

» ZDRUŽIMO MOČI V ROJU PROTI REVŠČINI«
Celje, Občina Celje - Narodni dom, Celjskih knezov 9, Celje

09.00 -10.00 Prijava in registracija udeležencev

SODELUJEJO:

DARINKA KLEMENC - Zbornica - Zveza

DAVOR DOMINKUŠ - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

JOŽICA MAUČEC ZAKOTNIK - Ministrstvo za zdravje

mag. BOJANA CVAHTE - Urad varuha človekovih pravic

SREČKO ZAJC - Rdeči križ

JOŽE RAMOVŠ - Inštitut Antona Trstenjaka

ANICA KOS MIKUŠ - Slovenska filantropija

DRAGICA TOMC - ŠALAMUN - Klinični center Ljubljana

MARTINA HORVAT - Zdravstveni dom Murska Sobota

RENATA BATAS - Zdravstveni dom Ljubljana

Prosimo Vas, da sodelujete pri pripravi okrogle mize s svojimi vprašanji, pobudami in dilemami.
Vsa svoja vprašanja nam pošljite po mailu - zveza.med.sester@siol.net ali po redni pošti na naslov Zbornice - Zveze

- Vidovdanska 9, Ljubljana.

Kotizacija z DDV za udeležbo na okrogli mizi znaša za članice/e 5.000 sit, za nečlane 10.000 sit in jo je mogoče porav¬
nati na TR NLB ZDMSZTS št. 02031 - 0016512314 sklic na številko 00 12001 - in s pripisom 12. maj 2004 - okrogla

miza.

Udeleženci Okrogle mize prejmejo potrdilo o udeležbi.

Organizacijski odbor

Darinka Klemenc, Marjana Vengust, Magda Brložnik, Petra Kersnič
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Društvo
medicinskih
sester in
zdravstvenih
tehnikov

V sklopu regijskih aktivnosti, ki bodo vsebovale
akcijo zbiranja pripomočkov za osebno higieno,
smo se v Društvu medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec odločili, da
bomo zbirali pripomočke za osebno higieno od
01.04.2004 do 10.05.2004 v avli Splošne bolnišnice
Slovenj Gradec.

Petra Štigl, predsednica društva

Slovenj Gradec

Društvo
medicinskih sester

in zdravstvenih tehnikov
PTUJ-ORMOŽ

VSESLOVENSKI AKCIJI OB 12.MAJU SE
PRIDRUŽUJE DRUŠTVO MEDICINSKIH SES¬
TER IN ZDRAVSTVENIH TEHMNIKOV PTUJ -
ORMOŽ. ZBRANE PRIPOMOČKE ZA OSEBNO
NEGO BOMO PREDALI KARITASU IN
RDEČEMU KRIŽU.
ZBIRAJO :
Bolnica Ptuj-Irena Skledar
Zdravstveni dom Ptuj-Verica Turk
Dom upokojencev Ptuj-Dragica Golob
Zdravstveni dom Ormož-Cilka Špindler
CSO Ormož-Marija Kokol
Bolnica Ormož-Barica Lužnic
Zavod Domava-Jožica Lozinšek
AKCIJA BO TRAJALA OD 3.5.-10.5.2004 V VSEH
ZAVODIH.

Vesna Krof, predsednica društva

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
CELJE

V celjskem društvu bo akcija zbiranja vseh ar¬
tiklov potekala od 10. do 13. maja 2004 vsak de¬
lovni dan od 12 do 15 ure. Artikli se bodo zbirali v
prostorih Patronažne službe v Zdravstvenem do¬
mu Celje, ki je v kleti. Kandidati za nabirko pri so
: Vama hiša, Krizni center za mladostnike in "
Hotel Califomia" azil za brezdomce «.

Marjana Vengust, predsednica društva
Magda Brložnik, vodja Patronaže

DRUŠTVOMEDICINSKIH SESTER
[H IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV POMURJA

Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6,9000 Murska Sobota

Medicinske sestre delajo z revnimi, proti revščini— zbirna akcija
Izvršilni odbor Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Pomurja je podprl akcijo zbiranja pomoči za potrebne ob mednarod¬
nem dnevu medicinskih sester 12. maju. Akcija zbiranja pomoči bo
potekala po posameznih zdravstvenih in socialnih zavodih od 10. do
21. maja. Na srečanju pomurskih medicinskih sester bomo akcijo za-
ključili.Akcijo v zavodih bodo vodili člani izvršilnega odbora iz
posameznih pomurskih zavodov. Pri članih izvršilnega odbora in pri
predsednici društva se dobijo dodatne informacije. Zbrana finančna
sredstva in druge zbrane stvari bomo preko humanitarnih organizacij
podarili ljudem v stiski.
S skupno akcijo ob dnevu medicinskih sester podarimo ljudem v
stiski luč dobrote.

Emilija Kavaš, predsednica društva

klinični
center

ljubljana
~ lv„.medicinskih

-sester in
_zdravstveni h

l tehnikov_
ljubljana

Spoštovani članice in člani

Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana,
zaposleni v KC Ljubljana in okolici

Letošnji 12. maj - mednarodni dan medicinskih sester bo potekal pod
motom: 'MEDICINSKE SESTRE DELAJO Z REVNIMI; PROTI
REVŠČINI".
Pobudi in akciji Zbornice zdravstvene nege Slovenije - Zveze društev
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije o zbiranju
potrebnih pripomočkov za osebno higieno se pridružujeta tudi
Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana in
vodstvo zdravstvene nege Kliničnega centra Ljubljana, zato bomo v
času od 6. maja do 12. maja 2004 v KC Ljubljana zbirali potrebščine
za osebno higieno (npr. milo, šampon, zobna pasta in mnogo druge¬
ga), ki jih lahko prispevate po svojih močeh, lastni presoji in zmožnos¬
tih. Podarjene pripomočke lahko oddate medicinskim sestram na
Informacijah KC Ljubljana v osrednji avli glavne zgradbe Zaloška ces¬
ta 7, vsak dan od 7. 00 do 19.00 ure. Zbrano bomo posredovali karita¬
tivnim organizacijam.
DMSZT Ljubljana priporoča tudi medicinskim sestram in zdravstven¬
im tehnikom po drugih zdravstvenih zavodih v regiji, da pristopijo k
podobni akciji. Tisti, ki tega ne bodo uspeli, se lahko pridružijo skupni
akciji v KC Ljubljana.
Dokažimo, da smo sposobni tudi konkretnih koristnih dejanj. Revni
nas potrebujejo.

Predsednica DMSZT Ljubljana Darinka Klemenc
Glavna medicinska sestra KC Ljubljana Jelka Mlakar
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SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER ZA PODROČJE NEFROLOGIJE, DIALIZE IN TRANSPLANTACIJ
PROGRAM FUNKCIONALNEGA IZOBRAŽEVANJA Z UČNIMI DELAVNICAMI
Edukacija edukatorjev

ZDRAVSTVENA VZGOJA ll\l PREHRANSKO SVETOVANJE PRI KRONIČNIH LEDVIČNIH
BOLNIKIH
Izobraževanje bo potekalo v hotelu Štorman v Celju, 15.,16.,17. aprila 2004.

11:00 - 12:00 Registracija udeležencev
1. dan: pedagogika, andragogika
12:00 - 12:05 Pozdravni govor in nagovor, Mirjana Čalič
12:05 - 12:25 Zdravstvenovzgojno delo pri nefrološkem bolniku - nuja, ki nas priganja, Brigita Rabuzza,

Vlasta Sepaher
12:25 - 12:35 Rezultati zdravstvenovzgojnega dela z bolniki v Šempetru, Gordana Turk
12:35 - 12:55 Priprava za zdravstveno vzgojo bolnika - izdelava načrta, priprava zdravstvenovzgojnih a.v.

pripomočkov, Ema Kos Grabnar
12:55 - 13:35 Oblikovanje in spreminjanje prehranskih navad, Verena Koch
13:35 - 14:30 Odmor (kava, sadje)
14:30 - 16:30 Oblikovanje različnih metod pri delu s posameznikom in s skupino, Stojan Kostanjevec
16:30 - 18:30 Večerja
19:00 - 20:00 Okrogla miza (aktualna prehransko svetovalna problematika po dializnih centrih), Izvajalci

in udeleženci
2.dan: dietetika
09:00 - 09:20 Psihološki vidiki kronične bolezni, Bernarda Logar
09:20 - 09:40 Ogljikovi hidrati - pomemben vir načeloma vame energije, Darinka Panjan
09:40 - 10:00 Beljakovine - življenjsko pomembno hranilo, Svetlana Šarenac
10:00 - 10:20 Maščobe - energija, ki jo toleriramo, Romana Stropnik
10:20 - 10:40 Odmor (kava, čaj)
10:40 - 11:00 Kalij smrtno nevaren mineral, Brigita Rabuzza
11:00 - 11:10 Kulinarične tehnike in kalij, Lavrinec Jože
11:10 - 11:30 Fosfati - tihi uničevalci življenja, Marko Obrovnik
11:30 - 11:40 Natrij - premalo upoštevan, Vlasta Sepaher
11:40 - 11:50 Tekočina, Vlasta Sepaher
11:50 - 14:00 Čas za kosilo
14:00 -14:15 Antropometrija, Svetlana Šarenac
14:15 - 14:30 Standardi prehrane EDTNA/ERCA, Maja Svetlin
14:30 - 14:45 Izračunavanje potreb po hranilih, Lavrinec Jože
14:45 - 15:00 Pomen načrtovanja dnevne prehrane, Gordana Turk
15:00 - 15:20 Shema ledvičnih izbir, Lavrinec Jože
15:20 - 15:45 Kava
15:45 - 16:30 Priprava praktičnega modela za učne delavnice za naslednji dan (preizkusna delavnica),

Izvajalci in udeleženci
16:30 - 17:00 Priprava pripomočkov za delavnice za naslednji dan, Izvajalci in udeleženci
3. dan: učne delavnice
09:00 - 10:00 Preddializno svetovanje: reševanje primerov, Delavnice: Marko Obrovnik Gordana Turk
10:00 - 11:00 Prehransko svetovanje bolnikom ob hemodializi (HD): reševanje primerov, Delavnice:

Brigita Rabuzza Vlasta Sepaher
11:00 - 11:30 Odmor (kava, sadje)
11:30 - 12:30 Prehransko svetovanje bolnikom ob peritonealni dializi (PD): reševanje primerov, Delavnice:

Gordana Turk Lavrinec Jože Borut Karaš
12:30 - 13:30 Bolnik s sladkorno boleznijo in odpoved ledvic: reševanje primerov, Delavnice: Lavrinec Jože,

Marko Obrovnik
Organizacijski odbor:

Mirjana Čalič, predsednica
Mirjana Rep, podpredsednica
Jože Lavrinec, koordinator

Strokovni odbor: Jože Lavrinec, predsednik
Brigita Rabuza, članica

Gordana Turk, član, Marko Obrovnik, član
Mirjana Čalič, član, Vlasta Sepaher, član
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NEVROLOŠKA SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

vabi na strokovno srečanje

CELOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKA S PARKINSONOVO BOLEZNIJO,
ki bo 23. 04. 2004 v Hotelu M (nasproti Zdravstvenega doma Šiška), Derčeva 4, Ljubljana

Program:
PETEK: 23. 04. 2004
08.30 - 09.30 Registracija udeležencev
09.30 - 09.50 Pozdravne besede predsednice sekcije ge.Helene Tušar

Kulturni program
09.50 - 10.05 Pozdravne besede sponzorja sekcije ge. Darje Ribarič

Zdravljenje bolnika s Parkinsonovo boleznijo (PB) z Madoparjem
10.05 - 10.15 Multidisciplinami tim, KO Nevrologija, KC Ljubljana, Lidija Ocepek, dipl.m.s. z usmerjenim znanjem

iz parkinsonizma
10.15 - 10.35 Parkinsonova bolezen - klinična slika in zdravljenje, Doc. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med.
10.35 - 10.55 Vloga medicinske sestre z usmerjenim znanjem s področja Parkinsonove bolezni, Lidija Ocepek,

dipl.m.s.
10.55 -11.15
11.15-11.35
11.35-11.55
11.55-12.15
12.15 -12.30
12.30 -13.00
13.00 -13.20

Fizioterapevtska obravnava bolnikov s PB, Martina Grandovec, dipl. fth.
Delovna terapija pri bolnikih s PB, Mag. Jelka Janša, delovni terapevt
Nepravilnosti požiranja, povezane s PB - disfagija, Dr. sc. Vlasta Zupanc, univ. dipl. def. - logopedinja
Prehrana pri Parkinsonovi bolezni, mag. Ruža Pandel Mikuš, viš.med.ses., prof. soc. ped., predavateljica
Razprava
ODMOR
Nevropsihološke težave in psihoterapevtska podpora bolnikom s PB, dr. Alenka Sever, univ. dipl.
psih., spec. klin. psih.

13.20 -13.40
13.40 -14.00
14.00 - 14.20
14.20 -14.40
14.40 -14.50
14.50 -15.00

Socialna obravnava pri bolniku s PB, Stanka Ristič, dipl. soc. del.
Duševne motnje pri bolnikoh s PB, Aljoša Danieli, dr. med.
Zdravstvena nega bolnika s PB, Veronika Vidmar, dipl.m.s.
Nočne težave bolnikov s PB, Marina Klasinc, dipl.m.s.
Predstavitev Društva bolnikov s PB »Trepetlika«, Šmid Branko, predsednik društva Trepetlika
Razprava

Splošne informacije:

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Kotizacija z DDV znaša za člane 15.000,00 SIT, za nečlane
22.500,00. Prijavnico iz Utripa pošljite na naslov: Helena Tušar, Klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika, 1000
Ljubljana, ali po faksu 522 22 01.
Kotizacijo nakažite na TR NLB-ZDMSZT 02031-0016512314, sklic na številko 00 12034 z obveznim pripisom za
Nevrološko sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Plačilo je možno tudi pred začetkom seminarja. Ob reg¬
istraciji potrebujete člansko izkaznico, potrdilo o plačani kotizaciji in prijavo.
Informacije: Helena Tušar, tel. 01 522 86 40.

Organizacijski odbor: PREDSEDNICA STROKOVNE SEKCIJE

Lidija Ocepek, Maja Medvešček Smrekar, Helena Tušar Helena Tušar

Vljudno vabljeni.
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HEMATOLOŠKA SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

2. SLOVENSKI KONGRES MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
V HEMATOLOGIJI Z MEDNARODNO UDELEŽRO
Portorož Grand Hotel Emona, 23. in 24. april 2004
Organizator: Hematološka sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Organizacijski odbor: Predsednik: Alenka Dobrovoljc, Podpredsednik: Branka Založnik, Člani: Meta Ražman, Zofka
Škoflanc, Dragica Šepetavec, Marjanca Rožič, Milena Drnovšek, Vlasta Slabe, Lidija Ahec, Stanko Rovtar, Milojka Rueh
Programski odbor: Predsednik: Irena K. Škoda, Podpredsednik: Marjana Božjak, Člani: Darja Ovijač, Marinka Purkart
Istočasno in z delno skupno organizacijo bosta potekala tudi naslednja kongresa:
2. KONGRES HEMATOLOGOV IN TRANSFUZIOLOGOV SLOVENIJE Z MEDNARODNO UDELEŽBO
2. KONGRES HEMATOLOŠKEGA DRUŠTVA LABORATORIJSKIH TEHNIKOV Z MEDNARODNO UDELEŽBO
PROGRAM
Petek, 23. april 2004
08.00 - 09.00 Prijava in registracija udeležencev
09.00 - 09.10 Otvoritev kongresa medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov

Delovno predsedstvo: Branka Založnik, Milojka Rueh, Alenka Dobrovoljc
Plenarno predavanje
Raziskava o zdravstveni negi bolnikov, ki prejemajo citostatsko zdravljenje s poudarkom na
zdravstvenonegovalnih problemih - težave v ustih in žrelu, utrujenost, slabost, bruhanje in
bolečina, Nataša Režun, dipl.m.s, Irena Katja Škoda, dipl.m.s.
Zvišanje kakovosti zdravljenja in zdravstvene nege bolnikov z malignimi hemoblastozami,
Marjana Božjak, dipl.m.s., Dragica Penovski-Plevčak, mag. sc., mag. farm.
Razlitje citotoksičnih učinkovin iz žile, preprečevanje, ukrepi in zdravstvenovzgojno delo,
Katarina Lokar, viš.med.ses., prof. zdr. vzg., Daniela Trajkoska, viš.med.ses.
Slabost in bruhanje kot posledica zdravljenja s citostatiki, Alenka Ostanek, dipl.m.s
Zdravstvena nega bolnika, ki prejema citostatsko zdravljenje, Olga Flisar Holcman, dipl.m.s.,
Metka Lipič Baligač, dipl.m.s.
Zdravstvena nega bolnika, ki prejema nepretrgano infuzijo Desferala, Marinka Purkart, dipl.m.s.
Bolečina pri otroku z rakom z vidika zdravstvene nege, Marjanca Rožič, dipl.m.s.
Spremljanje otrok in njihovih staršev na poti umiranja, Alenka Ostanek, dipl.m.s.
Zdrava prehrana in medicinske sestre, Jože Lavrinec, VMT, bolnišnični dietetik
Pomen prehrane pri hemato-onkološkem pacientu, mag. Ruža Pandel Mikuš, viš.med.ses., univ. dipl. soc. ped.
Stres, ki ga doživlja osebje ob otroku z rakom, Marjanca Rožič, dipl.m.s.
Razprava
Skupna otvoritev vseh treh kongresov
Odmor
Satelitski simpozij (Octapharma)
Concentrates for hemofilia treatment

Delovno predsedstvo: Nataša Režun, Zofka Škoflanc
14.30 - 14.50 Plenarno predavanje

Strokovni nadzor kot element zagotavljanja kakovosti v zdravstveni negi hematološkega bolnika,
Alenka Krist, viš.med.ses., univ. dipl. soc. ped.; Mojca Dolinšek, viš.med.ses., univ. dipl. soc. ped.;
Ela Okršlar, viš.med.ses.; mag. Irma Urh, prof. zdr. vzg.
Sestrinska dokumentacija na hematološkom odjelu Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice«,
Gordana Mamič, viš.med.ses., Fadila Jordanič, med.ses.
Procesni pristop k organiziranosti zdravstvene nege na oddelku za hematologijo in hematološko
onkologijo, Petra Kamenšek, univ. dipl. org.
Urejena negovalna dokumentacija zdravstvene nege, naša moč in prihodnost, Vlasta Slabe, viš.med.ses.
Dokumentiranje v zdravstveni negi, Lidija Ahec, dipl.m.s.
Novosti v zdravljenju s presaditvijo krvotvomih matičnih celic, prim. Jože Pretnar, dr.med.
Mini transplantacija, Nurka Rustan, viš.med.ses., Marija Skuliber, viš.med.ses., Ankica Šepak, viš.med.ses.
Odvzem in priprava krvotvornih matičnih celic za presaditev, Andreja Nunar Perko, dipl.m.s.
Vloga medicinske sestre pri bolniku s kožno zavmitveno reakcijo - graft versus host disease
(GVHD) po presaditvi krvotvomih matičnih celic, Nataša Čermelj, dipl.m.s., Ivanka Pupis Škapin,
viš.med.ses.
Izkušnje medicinskih sester pri izvajanju obposteljnega testa pred transfuzijo, Cvetka Gregorc,
viš.med.ses., prof. zdr. vzg.
Hematološki bolnik na Kliničnem oddelku za intenzivno interno medicino (KOIIM), Ida Kušar,
dipl.m.s., Lea Gaspari, viš.med.ses., Bojana Korošec, viš.med.ses.

09.10 - 09.30

09.30 - 09.45

09.45 -10.00

10.00 - 10.10
10.10 -10.25

10.25 -10.35
10.35 -10.50
10.50 -11.05
11.05 -11.20
11.20 -11.35
11.35 -11.50
11.50 -12.00
12.15 -13.00
13.00
13.00 -13.45

14.50 -15.10

15.10 - 15.25

15.25 -15.40
15.40 -15.55
15.55 -16.10
16.10 -16.25
16.25 -16.40
16.40 -16.55

16.55 -17.15

17.15 -17.30
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17.30 Odmor
Delovno predsedstvo: Vlasta Slabe, Metka Ražman
18.00 - 18.15 Zdravstvena nega bolnika s hemofilijo v urgentni ambulanti, Majda Cotič Anderle, viš.med.ses.,

Maruša Brvar, dipl.m.s.
18.15 - 18.30 Poučevanje venskega odvzema krvi na Visoki šoli za zdravstvo Ljubljana, Darja Ovijač, viš.med.ses.,

18.30 -18.45

18.45 - 19.00

19.00 -19.15
20.30

dipl. org.
Raznolikost zdravljenih bolnikov na odseku za hematologijo in revmatologijo Splošne bolnišnice
Celje v letu 2003, Dragica Šepetavec, viš.med.ses.
Izgorevanje zaposlenih v zdravstveni negi ob soočanju z umiranjem in smrtjo bolnika,
Mateja Šimnovec, dipl.m.s.
Razprava
Skupna večerja

Sobota, 24. april 2004
Delovno predsedstvo: Irena K. Škoda, Marjanca Rožič
08.00 - 08.20

08.20 - 08.35

08.35 - 08.45

08. 45 - 09. 00
09.00 - 09.10

09.10 - 09.20

09.20 - 09.30
09. 30

Plenarno predavanje
Zdravstvena vzgoja v hematološki in internistični zdravstveni negi, dr. Silvestra Hoyer, viš.med.ses.,
univ. dipl. ped., mag. Andreja Kvas, viš.med.ses., prof. zdr. vzg.
Zdravstvena vzgoja bolnikov na Kliničnem oddelku za hematologijo, Branka Založnik, ZT,
Dragica Avguštin, SMS
Protokol oskrbe centralnega venskega dovoda (CVK), pri bolnikih z akutno levkemijo,
Alenka Dobrovoljc, dipl.m.s
Prva pomoč pri krvavitvah, Amalija Sazonov, viš.med.ses.,univ.dipl.org.
Zdravstvena nega bolnika po presaditvi krvotvomih matičnih celic - predstavitev diplomske
naloge, Irena Katja Škoda, dipl.m.s.
Pomen zdravstvene vzgoje za svojce dementnih varovancev, diplomska naloga, Metka Bucik,
dipl.m.s.
Razprava
Okrogla miza: Paranteralno dajanje zdravil na domu
Sodelujoči: Irena K. Škoda, dipl.m.s., Branka Založnik, ZT, Jože Faganel, Društvo hemofilikov Slovenije,
Tomislav Sotlar, Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, Ines Kvaternik Jenko, Društvo bolnikov z
Gaucherjevo boleznijo

10.30 -14.00

14.00 -15.00

Moderator: Marjana Božjak, dipl.m.s., prof. Peter Černelč, dr. med., Majda Benedik Dolničar, dr. med.
Razstava posterjev
Zdravstvena nega in citostatiki, Metka Ražman, dipl.m.s.
Ustna nega, Suzana Jakovljevič, ZT, Stanka Bevc, ZT, Julija Grlj, ZT, Manda Jovič, ZT, Irena K. Škoda,
dipl.m.s.
Slabost in bruhanje kot posledica kemoterapije, Iva Pečar, ZT, Alenka Ostanek, dipl.m.s.
Prehrana otroka z rakom, Novak Tamara, ZT, Rejc Mojca, ZT, Kerin Sonja, ZT
Zdravstvena oskrba centralnih venskih katetrov, Irena K. Škoda, dipl.m.s.
Telesna temperatura, Daliborka Jurič, ZT, Helena Bevc Marinčič, SMS, Mojca Huber, ZT,
Vesna Trbovšek, ZT, Vlasta Slabe, viš.med.ses.
Duhovna oskrba bolnika, Irena K. Škoda, dipl.m.s., Božjak Marjana, dipl.m.s., Barbara Žergaj,
dipl.m.s., Stojana Vrhovec, viš.med.ses.
Dajanje s.c. infuzije morfija - preprečevanje bolečine, Rožič Marjanca, dipl.m.s., Purkart Marinka,
dipl.m.s., Ostanek Alenka, dipl.m.s., Goričanec Marina, dipl.m.s.
Pomoč osebju (anketa), Rožič Marjanca, dipl.m.s., Purkart Marinka, dipl.m.s., Ostanek Alenka,
dipl.m.s., Zebec Veronika, dipl.m.s.
Zdravstvena nega bolnika z nevtropenijo, Stanko Rovtar, dipl. zn.
Razprava in zaključek kongresa

Splošne informacije: KOTIZACIJA z DDV za udeležbo na kongresu znaša 40.000 SIT (45.000 SIT po 20. 3. 2004).
Kotizacija zagotavlja udeležbo na predavanjih in razstavi posterjev, promocijsko gradivo, tiskani izvod zbranih predavanj
vseh treh kongresov, osvežitve med odmori in skupno večerjo. Znesek kotizacije nakažite za vsakega udeleženca posebej
na transakcijski račun: NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana - ZDMSZTS št: 02031-0016512314, sklic na številko
številko 00 120 25 s pripisom za hematološko sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.
PRIJAVA - Prijave s prijavnico iz Utripa pošljite do 1. 4. 2004 na naslov: Irena K. Škoda, Klinični center Ljubljana, KO za
hematologijo, Zaloška 7, 1525 Ljubljana.
Informacije: Irena K. Škoda, Alenka Dobrovoljc, Marjana Božjak, Tel: + 386 01 522 35 76, + 386 01 47 46, faks: + 386 01 522 27 22.
NAMESTITEV - pokličite Grand Hotel Emona - služba rezervacij: +386 05 695 51 04 ali 05 695 51 06.

Vljudno vabljeni!
Predsednica strokovne sekcije: Alenka Dobrovoljc
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PSIHIATRIČNA SEKCIJA

Vabi na

Enodnevni strokovni seminar, ki bo 6.maja 2004 v Psihiatrični kliniki Ljubljana

Tema

PROBLEMATIKA OBRAVNAVE FORENZIČNIH PACIENTOV V PSIHIATRIČNIH BOLNIŠNICAH

Program:

08:00 - 08:45

08:45 - 09:00

09:00 - 09:45

09:45 - 10:15

10:15 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:45

12:45 -13:15

13:15 - 14:00

14:00 -14:15

Registracija udeležencev

Pozdravne besede ob otvoritvi seminarja

Kaj je forenzična psihiatrija?, prof.dr. Miloš Kobal, dr. med.

Forenzična psihologija, doc. dr. Bojan Zalar, univ. dipl. psih.

Odmor za kavo

Predstavitev vizije forenzičnega oddelka v R Sloveniji, Olga Perhavc, univ.dipl.pedag.in psih.

Zdravstvena nega pacienta z obveznim ukrepom zdravljenja, Ignacij Balažič, dipl.zdravst.

Zdravstvena nega agresivnega forenzično psihiatričnega pacienta, Barbara Anžur, v.m.s. in

Lidija Rumež Bizjak, dipl.m.s.

Odmor za malico

Prikaz primera iz prakse, Nataša Majcen, dipl.m.s.

Delo v skupinah

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:

Vesna Čuk, Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija.

Kotizacija: 15.000 za člane in 30.000 za nečlane zbornice ZN. 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 izkaznico.

Informacije: Vesna Čuk, tel.: 05 37 34 435, 041 499 161, e - mail vesna.cuk@pb-idrija.si, fax: 05 3773651 ali Marija Gorše

Muhič, PK Ljubljana, tel.: 031 27 74 69, e - mail marija.gorse@psih-klinika.si.

Organizacijski odbor: Vesna Čuk, Marija Gorše Muhič, Barbara Možgan, Ignacij Balažič, Ana Stopar, Slavica Roljiae

Vljudno vabljeni!

PREDSEDNICA STROKOVNE SEKCIJE

Vesna Čuk
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OFTALMOLOŠKA SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

vabi na strokovni seminar

ZDRAVSTVENA NEGA OČESNEGA PACIENTA PRI RAZLIČNIH OPERATIVNIH TEHNIKAH
ZDRAVSTVENA NEGA OČESNEGA PACIENTA Z BOLEZNIJO ŠČITNICE,
ki bo 14. 05. 2004 v predavalnici 1 Kliničnega centra Ljubljana

Program:

08.30 - 09.00

09.00 - 09.30

09.30 -10.00

10.00 -10.30

10.30-11.30

12.00 -12.30

12.30 -13.00

13.00 -13.30

14.00

Registracija udeležencev

Pozdrav udeležencem

Sodobne kirurške tehnike solznih poti, doc. dr. Brigita Drnovšek Olup, dr. med.

Predstavitev dela medicinske sestre inštrumentarke pri kirurških tehnikah solznih poti, Katja Mehle,
dipl.m.s., Jožica Rebolj, viš.med.ses.

Predstavitev novih kirurških metod v kirurgiji sprednjega prekata: globoka lamelama keratoplasti-
ka, minimalno invazivna kataraktna kirurgija, viskokanalostomija in vstavitev intrakomealnega
obročka, asist. mag. Vladimir Pfeifer, dr. med.

Odmor

Vloga medicinske setre pri operativni tehniki viskokanalostomija, Erika Jakulin, dipl.m.s.,
Mojca Blažič, dipl.m.s.

Posebnosti dela medicinske sestre pri operativni tehniki - Ustavitev intrakomealnega obročka,
Bernarda Mrzelj, dipl.m.s.

Predstavitev obravnave bolnika z endokrino oftalmopatijo, Xhevat Lumi, dr. med.

Zaključek seminarja

Splošne informacije:

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje in se upošteva pri napredovanju. Kotizacija za člane znaša
16.000,00 sit. Za nečlane znaša 22.500,00 sit. Pisne prijave na strokovni seminar so obvezne na prijavnici, objavljeni v vsa¬
ki številki Utripa. Prijavnico pošljite na naslov organizatorjem. Kotizacijo nakažite pred začetkom seminarja na TRR
ZDMSZTS pri NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana, številka 02031- 0016512314, sklic na številko 00 12013, s pripi¬
som Oftalmološka sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Kotizacijo je možno poravanti neposred¬
no pred začetkom seminarja v gotovini.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji.

Informacije na telefon: Durda Sima, 01/ 522-1791 in na elktronski naslov djurdja.sima@kclj.si

Prijave zbiramo do 10. 05. 2004 na naslov Milena Suhadolnik, Očesna klinika Ljubljana, Zaloška 29 a, 1000 Ljubljana, tele¬
fon 01/ 522-1762.

Vljudno vabljeni

Organizacijski odbor strokovnega srečanja

PREDSEDNICA OFTALMOLOŠKE SEKCIJE

Durda Sima
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Zbornica zdravstvene nege - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV GORENJSKE Društvo

V okviru 12. maja - Mednarodnega dneva medicinskih sester
Vas vljudno vabimo na strokovno srečanje

medicinskih
sester in
zdravstvenih
tehnikov
Gorenjske

MEDICINSKE SESTRE V PREPOZNAVANJU REVŠČINE

Enodnevni seminar bo potekal v soboto, 15. maja 2004, v veliki predavalnici Zavarovalnice Triglav v Kranju,
Bleivveisova cesta 20.

Sprejem udeležencev bo potekal med 8.30 in 9.00 uro.
Predviden potek strokovnega srečanja je med 9.00 in 15.00 uro.

S strokovnimi prispevki bodo na seminarju sodelovali:

Prof. Viktor Gerkman, klinični psiholog:

Vživetje in sočutje kot princip pomoči bolniku in kot princip osebnega zorenja

Ivana Hartman, viš.med.ses.

Neposredni stik patronažne medicinske sestre z revščino v bolnikovem domačem okolju

Andreja Peternelj, dipl.m.s.

Ali prepoznavamo in kako prepoznavamo revščino v svojem delovnem okolju

Marjan Žagar, dipl.zn.

Socialno ekonomska ogroženost pri bolniku z duševno motnjo in pomen ZN v času zdravljenja

Špela Cvetrežnik in Ana Gartnar, absolventki Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani

Pomoč revnim v Zambiji - »Odprava 2003«

Sklep in zaključek srečanja

Kotizacija seminarja: 2.500,00 tolarjev za člane Društva Gorenjske, 4.000,00 tolarjev za ostale člane Zbornice - Zveze, 5.000,00 to¬
larjev za nečlane Zbornice - Zveze, upokojenci / študenti - brez kotizacije, le prijava
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, odprt pri Gorenjski banki: 07000-
0000110185, sklic na št. 123.

Kotizacija vključuje: predavanje, pogostitev med odmori in potrdilo o udeležbi.

Prijave za člane Gorenjskega društva tako kot vedno sprejemajo člani IO v posameznih zavodih, vsi drugi se lahko prijavite tajnici
Društva ge. Aleksandri Hadžič, na tel. (051) 245-263, ali Splošna bolnišnica Jesenice tel. (04) 5868-365 ali pa preko e-naslova: moni-
ka.azman@siol.net

Vaše prijave sprejemamo najkasneje do 10. maja 2004 oziroma do zapolnitve mest. Število prijav je omejeno, zato vam priporočamo,
da se prijavite pravočasno!

Dodatne informacije so Vam na voljo na spletni strani: www.dmszt-gorenjske-drustvo-si.

Veselimo se skupnega druženja!

PREDSEDNICA DRUŠTVA: Monika Ažman
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PULMOLOŠKA SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

VABILO NA STROKOVNO SREČANJE

PALIATIVNA OSKRBA BOLNIKOV,
ki bo potekal 21. in 22. maja 2004 v hotelu PIRAMIDA v Mariboru.

PROGRAM
PETEK, 21. maj 2004
08.00 - O9.oo Registracija udeležencev
09.oo-09.10 Otvoritev seminarja
09.10 - 09.40 Paliativno zdravljenje - primerjava v tujini in pri nas Uršula Salobir, dr. med.
09.40 - 10.00 Predstavitev predloga nacionalnega projekta s paliativno oskrbo Andreja Peternelj, dipl.m.s.
10.00 - 10.30 Spremljanje in komunikacija težko bolnih in umirajočih bolnikov Nada Wolf, viš.med.ses.
10.30 - 10.40 RAZPRAVA
10.40-11.00 ODMOR
11.00 - 11.30 Kakovost življenja starostnikov, primerjava med Slovenijo in Črno Goro Mag. Danica Železnik
11.30 - 12.00 Paliativna zdravstvena nega v domačem okolju Magda Brložnik, viš.med.ses., spec. patronaže
12.00 - 12.30 Sporočanje slabe novice Urška Lunder, dr. med.
12.30 - 12.40 RAZPRAVA
12.40 - 14.30 ODMOR
14.30 - 15.30 Etične dileme zdravstvenih delavcev in pravice bolnikov v zadnjem obdobju življenja Doc. dr.

Matjaž Zvvitter, dr. med.
15.30 - 16.00 Kontinuirana oskrba bolnika s podkožno protibolečinsko infuzijo Marjana Bernot, viš.med.ses.

Mira Logonder, viš.mes.ses.
16.00 - 16.30 Prehrana težko bolnega bolnika Ana Kozina, ing. živ. teh.
16.30 - 16.40 RAZPRAVA
16.40 - 17.00 Predstavitev sponzorjev
19.30 SKUPNA VEČERJA

SOBOTA, 22. maj 2004
09.00 - 09.15 Posnetek stanja timskega dela v pulmološki dejavnosti Andreja Peternelj, dipl.m.s. Marija Špelič,

dipl.m.s.
09.15 - 09.45 Timsko delo Mag. Suzana Štular
09.45 - 10.30 Duhovna podpora timu Mag. Silvo Šinkovec
10.30 - 11.00 RAZPRAVA
11.00 ZAKLJUČEK SREČANJA

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Kotizacija za dvodnevni strokovni seminar z DDV za člane znaša 32.000,00 sit, za druge/nečlane pa 49.500,00 sit in jo
vplačate na TRR - NLB Ljubljana, ZDMSZTS: 02031-0016512314, sklic na številko 00 120 09, s pripisom »za Pulmološko
sekcijo«, ali pred pričetkom seminarja.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji.
Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v vsaki številki revije UTRIP, pošljite na naslov:
Marija Špelič, Center za pljučne bolezni in alergijo, Klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana. Za informacije
sem na voljo po telefonu 01 522-2329.
Hotelske rezervacije: Hotel PIRAMIDA Maribor, telefon št.: 02/ 23-44-327, faks št.: 02/23-44-360, e-naslov:
piramida@termemb.si

Organizacijski odbor: Izvršilni odbor pulmološke sekcije.

Lep pozdrav in vljudno vabljeni.

PREDSEDNICA PULMOLOŠKE SEKCIJE: MARIJA ŠPELIČ
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SEKCIJA OPERACIJSKIH MEDICINSKIH SESTER SLOVENIJE, Vabi na strokovno srečanje

»PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA«, kibo 21. in 22. maja 2004 v TERMAH ROGAŠKA SLATINA

PETEK, 21. maj 2004
09.00-10.00 REGISTRACIJA

20.00 Večerja

SOBOTA, 22. maj 2004
Sklop D Moderator: Zorica Šuligoj, viš.med.ses.

SPLOŠNE INFORMACIJE: Kotizacija za člane znaša (1 dan 16.000 SIT, za dva dni 32.000 SIT). Za nečlane (1 dan 22.500
SIT, 2 dni 49.500 SIT) in jo nakažete na transakcijski račun: NLB, posl. Tavčarjeva 7, LJ - ZDMSZTS št. 02031 - 0016512314,
sklic na stroškovno mesto SOMSS 0012003. Pisne prijave so obvezne na prijavnici, objavljeni v vsaki številki Utrip-a in
jih pošljite na naslov Manica Rebernik Milič, SB Maribor, Ljubljanska c. 5, 2000 Maribor ali na Zbornico - Zvezo,
Vidovdanska 9, 1000 Ljubljana, najkasneje do 14. maja. Hotelske rezervacije: Terme Rogaška, hoteli in turizem d.o.o.,
Zdraviliški trg 10,3250 Rogaška Slatina, telefon.: 03/811 20 00, faks 03/811 20 12, e-pošta: grand.hotel@terme-rogaska.si

Strokovni odbor SOMSS: Tina Oblak, Ljubinka Popovič, Alenka Slak
Organizacijski odbor SOMSS: Manica Rebernik Milič, Ana Goltes, Natka Murgel, Zorica Šuligoj
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DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVA GORICA iQ

Vas vljudno vabi na ponovitev strokovnega seminarja z učnimi delavnicami

POSKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE
v soboto, 22. maja 2004 ob 8.30 v Srednji šoli Vena Pilona, Cesta 5. maja 12 v Ajdovščini

društvo medicinskih/sester
in zdravstvenih tehnikov
NOVA GORICA

PROGRAM:
08.00-08.30 Registracija
08.30-8.40 Uvodni pozdrav
08.40-09.10 Prikaz rezultatov ankete, Renata Trampuž, dipl.m.s., Bojana Laščak, dipl. m.s.
09.10-09.40 Z gibanjem do zdravja in mladostne svežine - telesna dejavnost, Tea Štrukelj Berginc, dipl. fiziot.
09.40-09.55 Test hoje na 2 km - izkušnje, Slavica Babič, viš.med.ses.
09.55-10.40 Žita za zdravo kuhanje, Emilija Pavlič, kuharica
10.40-10.55 Zdrava prehrana in vzdrževanje telesne teže, Tamara Kofol, dipl.m.s.
10.55-11.10 Odmor
11.10-12.10 Pozitivna samopodoba, Marja Strojin, univ. dipl. psih.
12.10-12.30 Vloga medicinske sestre v procesu spreminjanja vedenja, Irena Velušček, prof. zdr. vzg.
12.30-12.50 Teorija izbire in spreminjanje vedenja, Tanja Krapež, prof. zdr. vzg.
13.50-14.00 Kosilo

Delavnice po programu:
14.00-17.00 Z gibanjem do zdravja in mladostne svežine - skupinsko vodena vadba, Tea Štrukelj Berginc, dipl.

fiziot.
Govorica osebne urejenosti medicinske sestre in zdravstvenega tehnika, Nadja Flajs, prof.
Predstavitev standarda osebnega videza in urejenosti zdravstvenega delavca, Nelida Stergulc Casarsa,
viš.med.ses.
Ličenje kot del osebne urejenosti, KRKA - kozmetika

17.00 Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije:
Prispevek članov Društva (razen upokojenih in študentov) je 3.000,00 sit, nečlanov 10.000 sit, in drugih 13.000,00 sit.
Prispevek nakažite na TRR 04750-0000446833, Področje Nova Gorica, sklic na št. 05/2004. V ceno je vključeno: zbornik
predavanj, prisotnost na predavanjih, udeležba na vseh delavnicah, osvežitev med odmori, kosilo. Udeležba na
strokovnem seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Prijavite se s prijavnico, ki je priložena vabilu, ali s splošno
prijavnico, objavljeno v Utripu. Vsi udeleženci se udeležijo obeh sklopov učnih delavnic. Ob registraciji potrebujete član¬
sko izkaznico in potrdilo o plačanem prispevku. Prijave sprejemamo do 14. maja 2004. Prijavnico pošljite na naslov:
Renata Trampuž, Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina. GSM: 031 590 487.

PROGRAMSKO ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Renata Trampuž, Tamara Kofol, Bojana Laščak, Irena Velušček, Slavica Babič, Nelida Stergulc Casarsa

Vabljeni, naredimo skupaj prvi korak.

PREDSEDNICA DMSZT NOVA GORICA:

Renata Trampuž
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SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER ZA ANESTEZIOLOGIJO, INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO TER
TRANSFUZIOLOGIJO

vabi na 1. simpozij

"ZAGOTAVLJANJE KONTINUITETE ZDRAVSTVENE NEGE/'
ki bo od 27. do 29. maja v Termah Čatež

PROGRAM
Četrtek 27. 05. 2004
08:30-09:30 Registracija udeležencev
09:30-10:00 Otvoritev seminarja

"Raziskovanje in informatika v zdravstveni negi"
10:00 Izobraževanje za raziskovanje v zdravstveni negi, mag. Andreja Kvas prof. zdr. vzg.
10:30 Evidence based nursing v perioperativnem obdobju, Bernarda Hrovat, dipl.m.s., Marija Marolt, prof. zdr. vzg.
10:45 Zdravstvena nega in informatika, Alma Hren, dipl.m.s.
11:00 Oblikovanje klinične poti, Jana Šmitek, prof. zdr. vzg.

"Ocenjevanje kakovosti in vrednotenje v zdravstveni negi"
11:15 Možnost uvajanja primarnega modela zdravstvene nege, Asja Jaklič, dipl.m.s.
11:30 Aplikacija procesno metodološkega pristopa v zdravstveno nego politravmatiziranega bolnika,

Vera Kodila, dipl.m.s.
11:45 Odmor
12:00 Najpogostejše negovalne diagnoze in problemi na oddelku intenzivne terapije, Veronika Jagodic,

dipl.m.s.
12:15 Finančna opredelitev negovalnih intervencij, Rosanda Vujiča, dipl.m.s.
12:30 Kvantitativno vrednotenje dela medicinskih sester, Karmen Pislak, dipl.m.s., Dragica Koletnik, dipl.m.s.
12:45 Ocenjevanje kakovosti zdravstvene nege, Biserka Pajnič, viš.med.ses., Vesna Miklavčič, viš.med.ses.
13:00 Dokumentiranje postopkov in posegov v zdravstveni negi, Marija Kohek, dipl.m.s., Ludvik Vogrinčič, dipl.,zn.
13:15 Razprava
13:30-15:00 Odmor za kosilo

"Zdravstvena nega v intenzivni terapiji - izziv ali obremenitev"
15:00 Medicinska sestra odhaja iz intenzivne terapije, Borislavka Ivanovič, viš.med.ses., Slavica Popovič, SMS,

Ivanka Nartnik, dipl.m.s.
15:15 Psihofizične obremenitve medicinskih sester v enoti intenzivne terapije otrok, Gabrijela Duvjak, dipl.m.s.
15:30 Doživljanje smrti z vidika zdravstvenih delavcev, bolnikov in njihovih svojcev, Bojana Korošec,

viš.med.ses., Suzana Rozman, viš.med.ses., Carmen Jankovec, dipl.m.s.
"Zagotavljanje varnosti bolnika"

15:45 Zagotavljanje varnosti bolnika, Branka Babič, dipl.m.s.
16:00 Zdravstvena nega delirantnega bolnika, Damjana Golobič, dipl.m.s.
16:15 Privezovanje bolnikov - varnost ali omejevanje svobode, Rosanda Vujiča dipl.m.s.
16:30 Priprava urgentnega bolnika na premestitev, Robert Ilič zt., Marija Kohek dipl.m.s., Edita Krpič zt.
16:45 Razprava
19:30 Coctail dobrodošlice
PETEK 28. 5. 2004

"Raziskovalno delo na področju krvodajalstva"
09:00 Krvodajalec včeraj, danes, jutri, prim. dr. Vera Urlep Šalinovič, dr. med., spec. trans, med., Greta Keuc, dipl.m.s.
09:10 Pridobivanje novih krvodajalcev, Vojka Praprotnik, dipl.m.s.
09:20 Izbor krvodajalcev in avtolognih dajalcev, Marjeta Martinčič, dipl.m.s.
09:30 Krvodajalstvo med dijaki in študenti, David Felser, dipl. zn., David Pučko, dipl. zn.
09:40 Motiviranje krvodajalcev za prvi odvzem krvi, Marija Kotnik, dipl.m.s.
09:50 Komuniciranje z varovanci na transfuziološkem oddelku, Amir Bešič, dipl. zn.
10:00 Razmišljanja medicinskih sester o etiki v transfuzijski dejavnosti, Cvetka Gregorc, prof. zdr. vzg.
10:10 Razprava
10:30 Odmor

"Spremljanje hospitalnih infektov"

APRIL 2004 37



Izobraževanja

11:00

11:10
11:20
11:30
11:40

11:50
12:00
12:10
12:30-14:00
14:00-17:30

Vloga zdravstvene nege pri preprečevanju bolnišničnih okužb, Benica Žnidaršič, dipl.m.s., Alenka
Vrabič, viš.med.ses., Klavdija Peternelj, dipl.m.s.
Preprečevanje bolnišničnih okužb pri kritično bolnem novorojenčku,, Zdenka Poljanšek, dipl.m.s.
Preprečevanje okužb pri bolniku z vstavljenim centralnim venskim katetrom, Romana Jokič, dipl.m.s.
Spremljanje pojava MRSA, Ana Rožac, viš.med.ses.
Obvladovanje MRSA, Ingrid Jaklič, dipl. sat. inž., Milka Gorenc, dipl.m.s., Marjeta Martinčič, dipl.m.s.,
Nataša Lakner, dipl.m.s., Danica Mravinec, dipl.m.s.
Naročanje, priprava in aplikacija antibiotikov, Polona Jošt, dipl.m.s., Barbara Roter, dipl.m.s.
Sistem ravnanja z odpadki, Vesna Makuc, dipl. san. inž.
Razprava
Odmor za kosilo
Učne delavnice:

1. Aplikacija kisika
Aspiracija dihalnih poti

2. Uvajanje in prevezovanje perifernega flebokatetra
Prevezovanje centralnega venskega katetra in menjava infuzijskega sistema

3. Odvzem krvi iz centralnega venskega katetra
Priprava in aplikacija terapije preko centralnega venskega katetra

4. Uvajanje želodčne sonde
5. Odtajanje sveže zamrznjene plazme
6. Uporaba enostavnih pripomočkov za vzpostavitev proste dihalne poti

Uporaba alternativnih pripomočkov za vzdrževanje proste dihalne poti
SOBOTA 29. 5. 2004

"Lajšanje bolečine"
09:00 Epiduralna porodna analgezija, Nada Javornik, viš.med.ses., Janja Paradiž, dipl.m.s., Lucija Babič, dipl.m.s.
09:10 Lajšanje porodne bolečine z epiduralnim katetrom, Barbara Kosmina, dr. med.
09:20 Lajšanje porodne bolečine v slovenskih bolnišnicah, Sonja Trafela, dipl.m.s.
09:30 Zdravljenje pooperativne bolečine, Amalija Buhvald, dipl.m.s
09:40 Zdravljenje bolečine z vstavljenimi katetri, Milenka Rustja, viš.med.ses.
09:50 Kakovost življenja bolnika s kronično bolečino, Lidija Borak, dipl.m.s.
10:00 Razprava
10:15 Odmor

"Proste teme"
10:45 Lik medicinske sestre, Biserka Lipovšek, dipl.m.s.
10:55 Vloga medicinske sestre pri psihični pripravi bolnika na operacijo, Irena Šumenjak, dipl.m.s.
11:05 Zdravstvena nega bolnikov v prebujevalnici, Janja Pungartnik, dipl.m.s.
11:15 Trendi v zgodnji enteralni prehrani, Branka Jambrovič, dipl.m.s., Lidija Živič, dipl.m.s.
11:25 Bolnik z želodčno sondo, Radmila Gagič, viš.med.ses., Irena Roškar, zdr. teh.
11:35 Pomen zgodnje defibrilacije, Matej Mažič, dipl. zn., Darja Podsedenšek, viš.med.ses.
11:45 Vloga medicinske sestre pri perikardiocentezi, Slavica Kojanič, viš.med.ses.
11:55 Razprava
12:10 Zaključek simpozija

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Kotizacija za člane Zbornice - Zveze znaša 39.000 SIT, za nečlane 49.500 SIT in jo lahko nakažete na TR NLB - ZDMSZTS:
02031-0016512314, sklic na št.00-122-11 s pripisom "sekcija za anesteziologijo".
Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v vsaki številka Utripa, pošljite do 14. 5. 2004 na naslov: Irena Buček Hajdarevič,
Klinični odd. za anesteziologijo, Klinični center, Zaloška 7; 1000 Ljubljana. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in
potrdilo o vplačani kotizaciji.
Rezervacija prenočišč v hotelih Terme Čatež je možna do 6. 5. 2004 kontaktna oseba: ga. Tatjana Pohar, tel.: 07 49 36
728, faks: 07 49 35 005, e-naslov: tatjana.pohar@terme-catez.si
Dodatne informacije: Irena Buček Hajdarevič, telefon: 011 522 22 32 ali 031 210 635
Organizacijski odbor: Irena Buček-Hajdarevič, Tončka Tokič, Zorica Kardoš, Vida Vitek, Evgen Bunderla
Programski odbor: Vera Čepon, Vida Vitek, Zorica Kardoš, Sonja Bergman, Andreja Nunar Perko

Vljudno vabljeni!

PREDSEDNICA STROKOVNE SEKCIJE: Irena Buček Hajdarevič
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ZDRUŽENJE ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE

SEKCIJA MEDICINKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V SPLOŠNI MEDICINI
KATEDRA ZA DRUŽINSKO MEDICINO
ZAVOD ZA RAZVOJ DRUŽINSKE MEDICINE

organizirajo
V dvorani GIO, Ljubljana, Dunajska 160, 28. in 29. 5. 2004
strokovno srečanje

30. srečanje delovnih skupin

KAKOVOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKA V DRUŽINSKI MEDICINI
(astma, psihiatrija, potovalna medicina, nevrologija, veščine, delavnice)

Generalni pokrovitelj: AstraZeneca UKLimited
Srečanje je namenjeno zdravnikom, medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in fizioterapevtom, ki sestavljajo
strokovno skupino v osnovnem zdravstvu. Program je oblikovan s posebnim poudarkom na skupinskem reševanju
obravnavanih vsebin v obliki predavanj in delavnic.

Organizacijski odbor srečanja:
Asist. mag. Danica Rotar Pavlič, dr. med, Božena Istenič, sms, asist. Nena Kopčavar Guček, dr. med, Davorina Petek, dr.
med, Aleksander Stepanovič, dr. med, Nada Prešeren, dr. med.

Petek, 28. 5.
8.00
8.30
8.45
9.00-10.15

10.20-10.40
10.40-11.00
11 .00-11.10

11.10-11.40

11.40-12.00
12 .00-12.20
12.20-12.40
12.40-13.00
13.00-13.20
13.20-13.30

11.40-12.40
12.40-13.30
13.30-14.30

dopoldne
Prihod in registracija
Otvoritev
Kulturni program
Satelitski simpozij (Astra Zeneca), Astma, KOPB
PSIHIATRIJA
Skupna predavanja za zdravnike in medicinske sestre
Janko Kersnik, Ocenjevanje družine
Zdenka Čebašek Travnik, Družine, ki same ne zmorejo rešiti svojih težav
Razprava
ODMOR
Program za zdravnike
Polona Selič, Prepoznavanje znakov nasilja in zlorab v družini
Danica Rotar Pavlič, Prevalenca in napovedni dejavniki za razvoj depresije
Blanka Kores Plesničar, Značilnosti depresije po starosti, spolu
Urban Groleger, Med benzodiazepini in antidepresivi
Maja Rus Makovec, Motivacija bolnika za terapijo
Razprava
Program za med. sestre in zdr. tehnike
Lepa Pibernik, Prepoznavanje anksioznega in depresivnega bolnika - vloga medicinske sestre
Saša Kadivec, Pravilna uporaba inhalatorjev pri bolnikih z astmo in KOPB
KOSILO

Petek, 28. 5. popoldne POTOVALNA MEDICINA
Predavanja za zdravnike in medicinske sestre

14.30-14.50 Viktorija Tomič, SARS - nevarnosti na potovanju
14.50-15.10 Mojca Matičič, Jani Tomažič , Možnosti okužbe na poti in zaščita
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15.10-15.30
15.30-15.50
15.50-16.10
16.10-16.30
16.30-16.50
16.50-17.10
17.10-17.40
17.40-18.00
18.00-19.00

17.40-18.40

Milan Rajtmajer, Potovalna lekarna - želje popotnikov in naša priporočila
Nena Kopčavar Guček, Standardna oprema za nudenje prve pomoči na letalih
Andreja Čufar, Posvet v lekarni - sodelovanje farmacevta in zdravnika v postopku zdravljenja
Ada Hočevar, Malarija, denga
Franjo Pikelj, Driska na potovanju
Razprava
ODMOR
Pavle Košorok, Obravnava krvavitve iz črevesa
Pfizer simpozij, Kronična bolečina od izvora do rešitve
Mojca Kos Golja Milan Gregorič, Stopenjski pristop k lajšanju revmatična bolečine Nevropatska bolečina:
značilnosti in nove smeri zdravljenja
Predavanja za medicinske sestre
Brigita Valenčič, Aplikacija nizkomolekulamih heparinov

Sobota, 29.5. dopoldne NEVROLOGIJA
Skupna predavanja za zdravnike in medicinske sestre.

9.00-9.20 Anton Mesec, Sindrom navzee in bruhanja - diferencialna diagnoza
9.20-9.40 Marjan Zaletel, Kronični glavobol - presejalni test ID migrena
9.40-10.00 Jana Govc Eržen, Prikaz bolnika
10.00-10.20 Alenka Škerjanc, Delazmožnost bolnika s primarnim glavobolom
10.20-10.40 Razprava
10.40-11.10 ODMOR S PRIGRIZKOM

VEŠČINE
11.10-11.30 Brigita Drnovšek Olup, Pregled očesnega ozadja
11.30-12.00 Bogomir Žižek, Interpretacija EKG
12.00-12.20 Matjaž Fležar, Interpretacija spirometrije
12.20-12.40 Irena Vidic, Kaj mora vedeti napotni zdravnik o UZ preiskavi trebuha
12.40-13.00 Razprava
13.00-15.00 DELAVNICE ZA ZDRAVNIKE IN MEDICINSKE SESTRE

1. Uroš Ahčan: Uporaba laserske terapije za zdravljenje sprememb kože
2. Oskrba kirurške rane s predstavitvijo prevezilnega materiala
3. Mira Slak: Poučevanje sladkornih bolnikov
4. Mojca Močnik, Jana Borštnar: Načela zakonsko-partnerske terapije
5. Urška Lunder: Sporočanje slabe novice
6. Stanka Komazec, Barbara Anžur: Kako naj medicinska sestra ravna z agresivnim bolnikom

Kotizacija:
Kotizacija (DDV ni vključen) za udeležbo na predavanjih za zdravnike znaša 35.000 SIT, za medicinske sestre in
zdravstvene tehnike 20.000 SIT. Kotizacija vključuje napitke in prigrizke med odmori, kosilo v petek in zbornik
prispevkov. Študenti, sekundariji in upokojeni zdravniki so oproščeni plačila kotizacije za udeležbo na predavanjih. Na
voljo je omejeno število mest, zato priporočamo zgodnjo prijavo.
Prijave:
Prijavnico pošljite na Katedro za družinsko medicino, Poljanski nasip 58, p.p. 2218, 1104 Ljubljana, lahko tudi po fak¬
su: 01/438 69 10. Prijavnica mora vsebovati podatke o plačniku (ime, sedež, davčna številka, davčni zavezanec da/ne),
na podlagi prijavnice bo računovodstvo SZD poslalo račun.
Na Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene nege Slovenije sta vloženi prošnji za dodelitev ustreznega
števila kreditnih točk pri podaljšanju licence. O dodeljenem številu točk boste obveščeni na spletni strani
www.drmed.org.
Dodatne informacije dobite na Katedri za družinsko medicino, telefon 01/438 69 10 ga. Artnak, e-naslov:
kdrmed@mf.uni-lj.si in pri kontaktnih osebah: asist. mag. Danica Rotar Pavlič, dr. med., tel. 041 338405 asist. Nena
Kopčavar Guček, dr. med. in Davorina Petek, dr. med., tel. 01 /436 81 93.
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb v programu. Spremembe bodo objavljene na spletni strani
www.drmed.org.
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Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V STERILIZACIJI

OB 10. OBLETNICI DELOVANJA VABI NA DVODNEVNI STROKOVNI SEMINAR
v Terme Zreče, 03. in 04. junija 2004

Program strokovnega seminarja:
Četrtek, 03. 06. 2004
08.30-09. 30 Prijava udeležencev
09.30-09. 45 Pozdravni nagovori in uvod v seminar
09.45-10.15 Sekcija od ustanovitve do danes, Albina Gabrovšek, viš.med.ses.
10.15-10. 45 Dekontaminacija in ročno čiščenje inštrumentov in medicinskih pripomočkov, Vesna Jurkošek, dipl. san-

it. ing.
10.45-11.00 Uporaba encimov v razkužilih, ki čistijo in dezinficirajo hkrati, Maja Zupanc, univ. dipl. kem.
11.00-11.15 Razprava
11.15-11.45 Odmor z osvežitvijo
11.45-12.15 Strojno čiščenje instrumentov in ostalih pripomočkov v centralni sterilizaciji, Ciril Repše, univ. dipl. ing.
12.15-12.45 Termodezinfekcija - evropski normativi, Denis Janušič, dipl. ing. stroj.
12.45-13.30 Harmonizacija standardov na področju kontrole sterilizacije, Helmut Raake, Albert Brown International
13.30-13.45 Razprava
13.45-14.45 Odmor z osvežitvijo
14.45-15.15 Certificiranje sistemov in proizvodov, Antonija Videnšek, univ. dipl. kem.
15.15-15.45 Kontejnerski sistem pakiranja materiala pred sterilizacijo, Žarko Josipovič, Aesculap
15.45-16.15 Finančna, organizacijska in kadrovska izhodišča ob prehodu iz tekstilnih materialov na netkane pripo¬

močke, Helena Peric, viš.med.ses., univ. dipl. org.
16.15-16.30 Razprava
16.30 Sestanek organizacijskega odbora
20.00 Skupna večerja

Petek, 04. 06. 2004
09.00-09.30 Pakiranje materiala pred sterilizacijo, Matjaž Prešeren, viš. zdr. teh., strokovni svetovalec 3 M (East)

AG Ljubljana
09.30-10.00 Značilnosti materialov za enkratno pokrivanje operacijskega polja, Matjaž Prešeren, viš. zdr. teh.,

strokovni svetovalec 3 M (East) AG Ljubljana
10.00-10.15 Razprava
10.15-10.45 Odmor z osvežitvijo
10.45-11.15 Sterilizacija v bolnišnici St. Veit, Burkhard Pugganig, vodja sterilizacije, Barbara Horvat, prof. zdr. vzg.
11.15-11.45 Pokrivanje operativnega polja z materiali za večkratno uporabo, Barbara Horvat, prof. zdr. vzg.
11.45-12.00 Predstavitev Rentex Avstrija
12.00-12.15 Razprava
12.30 Zaključek srečanja
Informacije udeležencem:
Udeležba na seminarju šteje za strokovno izpopolnjevanje in se upošteva pri napredovanju.
Za udeležbo na seminarju je obvezna pisna prijava do 16. 05. 2003 s prijavnico, ki je objavljena v Utripu, na naslov:
Klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika - Centralna sterilizacija, ga. Marija Petek, Šlajmarjeva ul. 3, 1000
Ljubljana.
Dodatne informacije po telefonu: Albina Gabrovšek, Splošna bolnišnica Celje, Centralna sterilizacija 03/423 32 30
Andreja Žagar, Onkološki inštitut 01/ 587 95 24
Kotizacija: za člane znaša za en dan 16.000,00 SIT, za dva dni 32.000,00 SIT; za nečlane znaša za en dan 22.500,00 SIT, za
dva dni 45.000,00 SIT. Nakažete jo na transakcijski račun: NLB, posl. Tavčarjeva 7, LJ-ZDMSZTS št. 02031-0016512314
sklic na številko 00 12024 s pripisom 2za Sekcijo MS in ZT v sterilizaciji.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o plačani kotizaciji.
Rezervacija hotela: Terme Zreče, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, Tel.: 03/757 61 57

V pričakovanju vaše udeležbe

PREDSEDNICA STROKOVNE SEKCIJE: Andreja Žagar in organizacijski odbor
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SEKCIJA MS IN ZT V KARDIOLOGIJI IN ANGIOLOGIJI

Vabi na strokovno srečanje

NOVOSTI PRI ZDRAVLJENJU BOLNIKA Z AKUTNIM MIOKARDNIM INFARKTOM,
ki bo potekalo v Radencih, 4. in 5. junija 2004

PROGRAM:

petek. 4. junija

09.00-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.45

12.45-13.15

13.15-15.15

15.15-15.35

15.35-15.55

15.55-16.15

16.15-16.45

20.30

Registracija udeležencev

Otvoritev
Obravnava bolnika z AKS (akutnim koronarnim sindromom) na terenu - izkušnje nujne medicinske
pomoči Kranj, Barbara Vencelj, dr. med., ZD Kranj, PHE (Prehospitalna enota)

Zdravstvena nega bolnika z AKS na terenu, Jože Prestor, ZT, ZD Kranj, PHE

Razprava in odmor
Zdravljenje bolnika z AKS v bolnišnici, Anja Jazbec, dr. med., KC Lj., KOIIM Klinični oddelek za in¬
tenzivno interno medicino
Primarna PTCA (širjenje koronarnih arterij) pri razvijajočem se srčnem infarktu, doc. dr. Radovan
Starc, dr. med., KC Lj., KO za kardiologijo

Razprava in odmor za kosilo

Zdravstvena nega bolnika med primarno PTCA, Irena Blažič, dipl.m.s.; Metka Mazi, viš.med.ses. KC
Lj., KO za kardiologijo, Kateterizacijski laboratorij

Zdravstvena nega bolnika z AKS po primarni PTCA, Sabina Podlesnik, SMS, KC Lj., KOIIM

Hemodinamska podpora z intraaortno balonsko črpalko, prim. Vojka Gorjup, dr. med., KC Lj, KOIIM

Zdravstvena vzgoja bolnika s koronarno boleznijo, mag. Andreja Kvas, prof. zdravst. vzgoje

Slavnostna večerja

sobota. 5. junija

09.30-10.00 Jutranja kava

10.00-13.00 Delo po skupinah REANIMACIJA

1. skupina MOTNJE SRČNEGA RITMA: prim.Vojka Gorjup, dr. med., Suzana Rozman, viš.med.ses.

2. skupina REANIMACIJA IN REANIMACIJSKI VOZIČEK, mag. Anja Jazbec, dr. med., Sonja Jovanovič,viš.med.ses.,
KC Lj., KOIIM

Informacije:

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Kotizacija z DDV za člane znaša 32.000 SIT, za nečlane pa
49.500 SIT. Navedeni znesek lahko nakažete na transakcijski račun: NLB Ljubljana, ZDMSZTS št.: 02031-0016512314, sklic
na številko 0012031, s pripisom za kardiološko sekcijo.

Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v Utripu, pošljite do 24. maja 2004 na naslov: Klinični oddelek za kardiologijo,
Tajništvo, ga. Irena Orel, Zaloška 7,1000 Ljubljana.

Hotelske rezervacije: Hotel Radin 02 520 27 22, faks: 02 520 27 23, do 20. maja 2004.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Vabljeni!

PROGRAMSKI ODBOR: Metka Mazi, Andreja Kvas, Lidija Marinč
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Slovensko združenje za urgentno medicino
v sodelovanju z
Evropskim združenjem za urgentno medicino
Evropskim svetom za reanimacijo
in
Zbornico zdravstvene nege Slovenije - Zvezo društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJO MED. SESTER IN ZDR. TEHNIKOV URGENTNE MEDICINE IN SEKCIJO REŠEVALCEV V
ZDRAVSTVU

prireja

11. MEDNARODNI SIMPOZIJ 0 DRGENTNI MEDICINI
9.-12. junij 2004, Portorož, Slovenija, Kongresni center Bernardin

NAMEN SIMPOZIJA: Simpozij je namenjen zdravnikom vseh strok, zobozdravnikom, medicinskim sestram in
zdravstvenim tehnikom ter drugim, ki se pri svojem delu srečujejo z urgentnimi primeri ali se želijo za to področje do¬
datno izobraziti in usposobiti oziroma želijo predstaviti svoje dosežke ali ugotovitve.

KRAJ PRIREDITVE: Kongresni center Bernardin, Grand Hotel Emona, Obala 2, 6320 Portorož, Slovenija. Tel. 05/ 695-
0000, faks: 05/ 674-6410, E-naslov: hoteli.bemardin@siol.net, http://www.h-bernardin.si

URADNA JEZIKA: slovenščina in angleščina.

VODSTVO SIMPOZIJA / DODATNE INFORMACIJE
Slovensko združenje za urgentno medicino, Klinični center Ljubljana, Interne klinike, Tajništvo, Zaloška 7,1525 Ljubljana.
Sekretarki simpozija: gospa Irena Petrič in gospa Maja Strajnar
Informacije o prijavi: ga. Maja Strajnar, tel.: 01 522 22 27, faks: 01 522 31 18, e-naslov: maja.strajnar@kclj.si
Ostale informacije: ga. Irena Petrič, tel.: 01 522 53 37, faks: 01 522 24 16, e-naslov: irena.petric@kclj.si

VABILO ZA POŠILJANJE PRISPEVKOV - PROSTE TEME IN PRIKAZI PRIMEROV
Še vedno lahko aktivno sodelujete s prostimi temami in predstavitvami primerov. Izvleček napišite v slovenščini ali an¬
gleščini na 1 stran A4 in ga pošljite po pošti na naslov vodstva simpozija. Izvleček naj bo po možnosti strukturiran kot
članek (uvod, metode, rezultati ...). Označite, ali kandidirate za ustno ali postrsko predstavitev - dokončna odločitev o
tem je v rokah programskega odbora. Programski odbor si pridržuje tudi pravico do odločitve, ali bo sprejeti prispevek
v knjigi objavljen v celoti ali v obliki izvlečka. Na dodatnem listu navedite natančna imena avtorjev, kontaktne naslove
oz. številke ter e-naslove. Jasno označite, s katerim avtorjem naj programski odbor komunicira; ta bo prejel nadaljnja
navodila za pripravo in oddajo prispevka. Izvlečkov in prispevkov ne pošiljajte po elektronski pošti. Rok za pošiljan¬
je izvlečkov: 1. april 2004. Rok za oddajo dokončnih prispevkov: 30. april 2004.

PROGRAMSKI ODBOR za zdravniški del srečanja: A. Bručan (predsednik), P. Aplenc, A. Baraga, M. Bunc, M.
Cimerman, M. Gričar, M. Horvat, M. Hribar-Habinc, I. Kranjec, M. Možina, M. Noč, D. Polh, J. Primožič, P. Rakovec, M.
Tonin, R. Vajd, I. Vidmar, D. Vlahovič, S. Zver, A. Žmavc.

PROGRAMSKI ODBOR za sestrski del srečanja: D. Štromajer (predsednica), V. Anderle, V. Bračko, A. Bručan, M.
Bručan, M. Brvar, I. Buček Hajdarevič, M. Cotič Anderle, A. Fink, Z. Kardoš, S. Klančar, S. Košir, J. Kramar, M. Plančak,
A. Posavec, J. Prestor, Z. Skok, M.Šporar Tomažin

ORGANIZACIJSKI ODBOR: M. Gričar (predsednik), M. Bunc, D. Grenc, T. Ploj, L. Šarc, R. Vajd, L. Žigon.

PRELIMINARNI STROKOVNI PROGRAM
• Reanimacija: Zgodnja defibrilacija
• Memorialno predavanje v spomin dr. Matjaža Marolta
• Akutni koronami sindrom
•• Nekirurško obvladovanje hemostaze pri urgentnem bolniku in poškodovancu
• Travma
• Psihiatrija
• Proste teme / Prikazi primerov
• Urgentna intubacija
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• Torakalna drenaža na terenu
• Poškodbe
• Transkutana elektrostimulacija
• Avtomatska defibrilacija
• Motnje srčnega ritma
• Nevarnosti reanimacijskih zdravil
• Toksikologija
• Imobilizacija
• Venska in intraosalna pot pri otroku
• Temeljni postopki oživljanja
• Dodatni postopki oživljanja
• Satelitski simpozij SIND
• Satelitski simpozij KRKA: Depresija in tesnobnost
• Posterji

PRELIMINARNI STROKOVNI PROGRAM ZA MEDICINSKE SESTERE IN ZDRAVSTVENE TEHNIKE
Multidisciplinami pristop k bolniku pod vplivom opojnih substanc
• Strokovne dileme travmatologa pri obravnavi alkoholiziranega poškodovanca
• Določanje koncentracije opojnih substanc v krvi in urinu in pomen le-tega v sodnih postopkih
• Vpliv alkohola na posledice prometnih nesreč in postopki policije
• Vpliv alkohola na pogostost poškodb - primerjava analiz
• Obravnava zastrupitve z alkoholom in diferencialna diagnoza
• Pristop k bolniku pod vplivom opojnih substanc v predbolnišničnem okolju
• Vloga medicinske sestre pri izdani policijski odredbi za odvzem krvi in urina pri poškodovancu
• Zdravstvena nega bolnika, ki je po vplivom opojnih substanc
• Problem varnosti pri alkoholiziranih poškodovancih
Obravnava urgentnega endokrinološkega bolnika
• Sladkorna bolezen
• Hipoglikemija, hiperglikemija
• Vrste insulinov in ostala terapija sladkorne bolezni
• Merjenje koncentracije sladkorja v krvi na terenu
• Urgentna stanja pri ostalih endokrinoloških boleznih
• Obravnava bolnika z anoreksijo na urgentnem intemističnem oddelku
Poškodbe medenice in spodnjih udov
• Poškodbe medenice in spodnjih udov
• Imobilizacija medenice v predbolnišničnem okolju in priprava na transport
• Imobilizacija poškodb spodnjih udov v predbolnišničnem okolju in priprava na transport
• Obsežne poškodbe medenice, spodnjih udov s terensko amputacijo - prikaz primera amputacije spodnjih udov
• ZN poškodovanca z amputacijo udov v urgentnem kirurškem bloku
• Oskrba poškodovanca s poškodbo medenice
• Zdravljenje bolečine pri poškodovancih

DRUŽABNI PROGRAM
• OTVORITVENA SLOVESNOST: sreda, 9. junij 2004 ob 18.00
• OTVORITVENI COCKTAIL: sreda, 9. junij 2004 ob 20.00
• TEK OB OBALI, četrtek, 10. junij 2004, ob 13.30
• Slavnostna večerja s plesom: četrtek, 10. junij 2004, ob 20.30. Gostja: Natalija Verboten.
• ZABAVA NA OBALI - BEACH PARTY: petek, 11. junij 2004, ob 20.30. Skupina: KINGSTON.

NAVODILA ZA PRIJAVO IN PLAČILO
1. Izpolnite prijavnico, ki jo najdete v prospektu in ima veljavnost predračuna.
2. Najkasneje do 25. maja 2004 nakažite ustrezni znesek na poslovni račun Slovenskega združenja za urgentno medicino
pri Novi Ljubljanski Banki d.d. št. 02014-0019966250. Na nakazilu naj bodo razvidni plačnik ter priimek in ime udeležen¬
ca. OPOZORILO: Prijav po 25. maju 2004 ne bomo sprejemali - registracija in plačilo po tem datumu bosta mogoča le na
recepciji simpozija v Portorožu!
3. Prijavnico in fotokopijo potrdila o plačilu pošljite po pošti na naslov organizatorja najkasneje do 25. maja 2004.
4. Po prejemu plačila bomo plačniku izstavili in poslali avansni račun.
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5. Dokončni račun bomo plačniku izstavili in poslali po zaključku simpozija.

Prijave sprejemamo do zasedbe mest na podlagi vrstnega reda vplačanih kotizacij. Če bo na voljo še kaj prostih mest,
bosta prijava in plačilo kotizacije mogoča tudi na recepciji simpozija. Na recepciji simpozija bomo sprejemali tudi plačila
s kreditnimi karticami Eurocard/MasterCard in Visa.

KOTIZACIJA
Zdravniki
Člani SZUM
Zdravniki sekundariji
Med. sestre, zdr. tehniki
Med. sestre, zdr. tehniki - člani ZZNS
Enodnevna kotizacija

59.000 SIT (250 EUR)
54.000 SIT (230 EUR)
50.000 SIT (210 EUR)
47.000 SIT (200 EUR)
44.000 SIT (185 EUR)
23.000 SIT (95 EUR)

Učne delavnice in pogovori s strokovnjaki so vključeni v ceno kotizacije. Vse cene vsebujejo DDV

KOTIZACIJA ZAGOTAVLJA udeležbo na predavanjih, učnih delavnicah in pogovorih s strokovnjaki, obisk razstave,
zbornik predavanj, osvežitve med odmori ter udeležbo na družabnih prireditvah.

REGISTRACIJA udeležencev bo v Grand Hotelu Emona v preddverju kongresnega centra 9. junija 2004 od 12.00 do
19.30 in nato vse dni simpozija od 7.30 dalje.

HOTELSKA NAMESTITEV: Priporočamo Hotele Bernardin zaradi neposredne bližine kongresnega centra. Na
www.ssem-society.si si oglejte cenik nočitev z zajtrkom (v SIT in v EUR) - posebna ponudba velja le do 25. maja 2004.

HOTELSKE REZERVACIJE: Udeleženci naj sobe rezervirajo pravočasno in neposredno na tel. 05/ 695-5104, 05/ 695-
5106, na faks 05/ 674-6410 ali po pošti na naslov Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož.
E-naslov: hoteli.bemardin@siol.net, internet: http://www.h-bemardin.si

Priporočamo zgodnje rezervacije! Rok za rezervacije: 25. maj 2004.

POMEMBNI ROKI:
- Rok za pošiljanje izvlečkov: 1. april 2004
- Rok za oddajo dokončnih prispevkov: 30. april 2004
- Rok za predčasno prijavo: 25. maj 2004 (po tem datumu prijave in plačila le še na recepciji simpozija)
- Rok za rezervacije hotelskih sob: 25. maj 2004

Obiščite našo spletno stran: www.ssem-society.si

1. SLOVENSKI KONGRES ZDRAVSTENE NEGE V PULMOLOGIJI
Organizator: Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo,

Soorganizator: Zbornica Zveza DMSZT Slovenije, Pulmološka sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije

PRELIMINARNI PROGRAM
Zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi
Okužba kot dejavnik tveganja pri bolniku s pljučno boleznijo
Neakutna obravnava bolnika s pljučno boleznijo
PORTOROŽ, Grand hotel Emona, 20. -22.oktober 2004

Uradna jezika: slovenščina in angleščina.
Rok za pošiljanje izvlečkov: 1. september 2004.
Izvleček napišite v slovenščini in angleščini in pošljite po elektronski pošti.
Poster napišite v angleščini (MS v slovenščini ah angleščini) z dodatnim izvlečkom v slovenščini.
Nastanitev: http://www.h-bemardin.si/eng
Informacije in pošiljanje izvlečkov: Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, 4204 Golnik, tel.:
04 2569111, faks: 04 2569117, e-naslov: irena.dolhar@klinika-golnik.si, spletna stran: http://www.klinika-golnik.si
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DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA, KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška c. 2, LJUBLJANA

DVODNEVNA FLEBOLOŠKA ŠOLA ZA ZDRAVNIKE IN MEDICINSKE SESTRE

KLINIČNI CENTER, Zaloška c. 7, Ljubljana; 7. 5. in 8. 5. 2004, PREDAVALNICA I

Šolo so strokovno podprli: Združenje slovenskih dermatovenerologov, Društvo za oskrbo ran Slovenije in Sekcija
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov

Slovenije v dermatovenerologiji

PETEK: 7.5.2004

REGISTRACIJA ob 8.30 uri

09.00-19.00

1. KRONIČNO VENSKO POPUŠČANJE:
• STROŠKI ZDRAVLJENJA KVP
• DEFINICIJA, PREVALENCA, ANATOMIJA
• ETIOLOGIJA, PATOGENEZA, DEJAVNIKI TVEGANJA
• SIMPTOMI, KLASIFIKACIJA (VVIDMERJEVA, CEAP) S KLINIČNO SLIKO, DIFERENCIALNA DIAGNOZA
• GLOBOKA VENSKA TROMBOZA KOT VZROK INSUFICIENCE POVRHNJEGA VENSKEGA SISTEMA
• NOSEČNOST IN KRONIČNO VENSKO POPUŠČANJE
• RAZPRAVA
KAVA
• DIAGNOSTIČNI ALGORITEM (DOPPLER)
• DIAGNOSTIKA - DUPLEX
• ZAPLETI - TROMBOFLEBITIS IN DRUGI
• ALERGIJE NA UČINKOVINE IN MATERIALE, KI SE UPORABLJAJO V FLEBOLOGIJI
• GLIVIČNE INFEKCIJE KOŽE PRI PACIENTIH S KRONIČNIM VENSKIM POPUŠČANJEM
• RAZPRAVA
HLADNI BIFE
• SKLEROZACIJSKA TERAPIJA (KLASIČNA, S PENO)
• KLASIČNA IN INTRALUMINALNA OPERATIVNA TERAPIJA VARIC
• LASERSKA TERAPIJA VARIC
• INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE ZA LASERSKO TERAPIJO VARIC
• ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTA V FLEBOLOŠKI AMBULANTI
• RAZPRAVA
ODMOR

2. VENSKA GOLENJA RAZJEDA:
• KLINIČNA SLIKA IN DIAGNOSTIKA VENSKE GOLENJE RAZJEDE
• DIFERENCIALNA DIAGNOZA GOLENJIH RAZJED
• PRIPRAVA DNA RAZJEDE IN ANTIBIOTIČNA TERAPIJA
• NEKREKTOMIJA PRI VENSKI GOLENJI RAZJEDI
• RAZPRAVA
KAVA
• TERAPIJA RAZJEDE Z OBLOGAMI IN TERAPIJA OKOLICE RAZJEDE
• POKRIVANJE RAZJED S KOŽNIMI TRANSPLANTATI
• DODATNA TERAPIJA VENSKIH RAZJED IN PREVENTIVA
• TERAPIJA BOLEČINE PRI BOLNIKIH Z GOLENJO RAZJEDO
• ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA Z GOLENJO RAZJEDO
• RAZPRAVA
ODMOR

3. KOMPRESIJSKA TERAPIJA:
• TEORIJE KOMPRESIJE
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• VRSTE KOMPRESIJE
• INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE ZA KOMPRESIJSKO TERAPIJO
• IZVAJANJE KOMPRESIJSKE TERAPIJE
• RAZPRAVA

ODMOR

4. LIMFEDEMI:
• KLINIČNA SLIKA IN DIAGNOSTIKA LIMFEDEMOV
• DIFERENCIALNA DIAGNOZA EDEMOV
• KONSERVATIVNA TERAPIJA LIMFEDEMOV
• OPERATIVNA TERAPIJA LIMFEDEMOV
• ZDRAVSTVENANEGA PACIENTA Z LIMFEDEMOM
• RAZPRAVA

KAVA, PRIGRIZEK

SOBOTA: 8. 5. 2004

9.00 h UČNE DELAVNICE: na Dermatovenerološki kliniki

1. CW DOPPLER: S-F USTJE
2. CW DOPPLER: ABPI
3. KOMPRESIJSKA TERAPIJA Z DOLGOELASTIČNIMI POVOJI
4. KOMPRESIJSKA TERAPIJA Z NELEPLJIVIMI KRATKOELASTIČNIMI POVOJI
5. PRIKAZ MERJENJA IN OBLAČENJA MEDICINSKIH KOMPRESIJSKIH NOGAVIC
6. OSKRBA GOLENJE RAZJEDE
7. PRIKAZ APLIKACIJE LEPLJIVIH KRATKOELASTIČNIH POVOJEV - FIKSNIH POVOJEV
8. PRIKAZ APLIKACIJE ŠTIRIPLASTNEGA SISTEMA

Udeleženci se razdelijo v skupine 45 min za vsako učno delavnico

KAVA, PRIGRIZEK

ANKETA OZ. PREIZKUS ZNANJA; MOJE RAZUMEVANJE KVP

SVEČANA PODELITEV POTRDIL

ZAKLJUČNI GOVOR

Strokovni odbor: asist. mag. A. GODIČ, dr. med.

asist. N. KECELJ LESKOVEC, dr. med.

doc. dr. T. LUNDER, dr. med

asist.T. PLANINŠEK RUČIGAJ, dr. med.

I. PUPIS ŠKAPIN, viš.med.ses.

Organizacijski odbor: asist. N. KECELJ LESKOVEC, dr. med.

doc. dr. T. LUNDER, dr. med.

asist. T. PLANINŠEK RUČIGAJ, dr. med.

Zdravniška zbornica in Sekcija medicinskih sester upoštevata udeležbo na šoli za napredovanje in zato podeljujeta licenčne točke.

Prijave sprejemamo na Dermatovenerološki kliniki, Zaloška c. 2 Ljubljana, tel. 01 522 42 80, do zapolnitve mest, kontaktna oseba ga.
Verica Petrovič.

APRIL 2004 47



Izobraževanja

Združenje zdravnikov družinske medicine Slovenskega zdravniškega društva
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Mariboru
Zavod za razvoj družinske medicine

organizirajo strokovno srečanje

3. MARIBORSKI KONGRES DROŽINSKE MEDICINE
MEDICINSKO TEHNIČNI PRIPOMOČKI
Maribor, petek, 26., in sobota, 27. novembra 2004, Kongresni center Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor

Generalni pokrovitelj: Krka, d.d., Novo mesto
Organizacijski odbor
Stanislava Ban, dr. med.
Darja Belec, dr. med.
asist. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med.
Zora Bojc, dr. med.
Majda Kamenik, dr. med.
Majda Masten, dr. med.
Lidija Praper, dr. med.
asist. Suzana Židanik, dr. med.
Strokovni odbor
prof. dr. Črt Marinček, dr. med., višji svetnik
prof. dr. Igor Švab, dr. med.
doc. dr. Igor But, dr. med.
doc. dr. Dragica Smrke, dr. med.
asist. dr. Lea Dolenc-Grošelj, dr. med.
doc. dr. Janko Kersnik, dr. med.
prim. mag. Aleš Demšar, dr. med.
mag. Vilma Urbančič, dr. med.
prim. Ciril Triller, dr. med.
Srečanje je namenjeno zdravnikom, medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom v osnovnem zdravstvu ter študen¬
tom pri predmetu družinska medicina, sekundarijem, specializantom družinske medicine, upokojenim in drugim
zdravnikom, ki se pri delu s svojimi bolniki srečujejo s predpisovanjem in uporabo medicinsko tehničnih pripomočkov.

PROGRAM
Petek, 26. novembra 2004
08.00 Prihod in registracija
09.00 Slavnostna otvoritev srečanja in pozdravni nagovori
09.30 Diana Blažič, dr. med., Medicinsko tehnični pripomočki v obveznem zdravstvenem zavarovanju
09.50 asist. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med., Kaj naj bi zdravnik družinske medicine vedel o urinski inkontinenci
10.10 doc. dr. Igor But, dr. med., Pristop k obravnavi bolnikov z urinsko inkontinenco v urodinamskem laboratoriju
10.30 Schering-Plough, Detrunorm in zdravljenje urinske inkontinence
10.45 Odmor
11.15 doc. dr. Igor But, dr. med., Nefarmakološko zdravljenje urinske inkontinence
11.35 Drago Perkič, univ. dipl. ekon., Hlačne predloge - merila ZZZS za predpisovanje
11.55 asist. Suzana Židanik, dr. med., Pregled najpogosteje predpisovanih pripomočkov pri urinski inkontinenci v am¬

bulanti zdravnika družinske medicine
12.10 Razprava
12.20 Kosilo
14.00 Dušanka Hajdinjak, dr. med., Predstavitev šole za diabetes v Splošni bolnišnici Maribor
14.15 Marija Škafar, dipl.m.s., Vloga medicinske sestre pri vzgojnoizobraževalnem programu bolnikov s sladkorno

boleznijo
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14.30 Urša Smole, Prikaz glukometra Optium - film in predavanje
14.45 Biba Kodba, z. t., Učenje veščin pravilne uporabe tehničnih pripomočkov pri bolnikih s sladkorno boleznijo
15.00 Andrej Zavratnik, dr. med., Novejša zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni
15.20 Aventis, Lantus - novi insulin
15.35 mag. Vilma Urbančič, dr. med., Diabetično stopalo
15.55 Razprava
16.10 Odmor
16.40 Satelitski simpozij: Krka, Gastroezofagealna refluksna bolezen
19.00 Zaključek prvega dne
19.30 Krka vabi na večerjo

Sobota, 27. novembra 2004
09.00 prim. Ciril Triller, dr. med., doc. dr. Dragica Smrke, dr. med., Zlatko Parač, dr. med., Uporaba sodobnih oblog za rane
09.20 prim. Boris Kralj, dr. med., Sodobno zdravljenje bolnika z golenjo razjedo
09.35 Marjana Harl-Repič, dipl.m.s., Jožica Eder, dipl. med. ses., Vloga medicinske sestre pri oskrbi bolnika z golenjo

razjedo
09.50 Barbara Kovač-Kovačič, dr. med., Oskrba bolnika s preležaninami
10.05 Suzana Majcen-Dvoršak, dipl.m.s., et, Predstavitev oblog za rane
10.20 Razprava
10.30 Odmor
11.00 asist. dr. Lea Dolenc-Grošelj, dr. med., Motnje spanja, nespečnost in apneja med spanjem
11.15 prim. Sašo Letonja, dr. med., Kaj naj bi zdravnik družinske medicine vedel o trajnem zdravljenju s kisikom na domu
11.30 doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., Uporaba merilca pretoka zraka pri bolniku z astmo
11.45 Razprava
11.55 prim asist. Hermina Damjan, dr. med., Pripomočki za gibanje, stojo in sedenje
12.10 prof. dr. Črt Marinček, dr. med., višji svetnik, Novosti v razvoju pripomočkov za gibanje
12.25 prim. mag. Aleš Demšar, dr. med., Zgodnja ambulantna protetična oskrba
12.40 Razprava
12.50 Lahko kosilo
14.00 asist. Miran Koželj, dr. med., Kaj mora zdravnik družinske medicine vedeti o oskrbi bolnika z umetno izpeljan¬

im črevesom
14.15 Suzana Majcen-Dvoršak, dipl.m.s., et, Predstavitev tehničnih pripomočkov pri umetno izpeljanem črevesu in

pri težavah z odvajanjem urina
14.30 Franc Kavčič, Predstavitev dejavnosti Zveze invalidskega društva ILKO Slovenija
14.45 Razprava
15.00 Zaključek srečanja
Prijava
Prijavnico pošljite na naslov: 3. mariborski kongres družinske medicine, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ulica talcev 5 (za Duško Fažmon), 2000 Maribor. Število mest je omejeno. Prosimo, da se prijavite vsaj teden dni pred
srečanjem, možna pa bo tudi prijava ob registraciji na samem srečanju, če bodo še prosta mesta.
Kotizacija
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki 25.000 SIT, zdravniki 35.000 SIT, samo za soboto 20.000 SIT, samo za petek 25.000
SIT, DDV ni vštet. Kotizacija vključuje: predavanja, zbornik, kosilo v petek in soboto, osvežitve med odmori.
Način plačila
Na podlagi prijavnice vam bo Zavod za razvoj družinske medicine v mesecu decembru 2004 poslal račun. Ob prijavi ne
pozabite napisati podatkov o plačniku, da mu bomo lahko izstavili račun: ime in naslov, davčna številka, je davčni za¬
vezanec ali ni. Kotizacijo lahko nakažete tudi na transakcijski račun Zavoda za razvoj družinske medicine pri Novi ljubl¬
janski banki d.d.: 02045-0253583120, s pripisom za 3. mariborski kongres. Račun boste prejeli kasneje.
Informacije
Majda Masten, dr. med., ZD Maribor, Ulica talcev 5, 2000 Maribor, telefon 02 228 63 67, majda.masten@zd-mb.si. ga. Ana
Artnak, Katedra za družinsko medicino, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, telefon 01 43 86 915. kdrmed@mf.uni-lj.si,
Program in informacije so objavljene tudi na spletnih straneh: www.drmed.org in www.drmed-mb.org.
Namestitev
Sobo v hotelu Habakuk lahko rezervirate na naslovu (www.termemb./si/ie/Slovensko/Habakuk/habakuk.html) Hotel
Habakuk, Pohorska ulica 59, 2000 Maribor, telefon 02 300 81 30, e-naslov habakuk@termemb.si ali faks 02 300 81 28.
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Spoštovani,

V okviru projekta »Z znanjem v Evropo prihodnosti« in na željo mnogih
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov vas vljudno vabimo na seminar

DRUŠTVO
MEDICINSKIH
SESTER IN
ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV

MARIBOR

MEDOSEBNA KOMUNIKACIJA IN KONTAKTNA KULTURA V ZDRAVSTVENI NEGI

Enodnevni seminar bo potekal v četrtek 22. aprila 2004 v veliki predavalnici Zavarovalnice Maribor, Cankarjeva ulica
3, Maribor.

Registracija udeležencev bo potekala med 8.00 in 9.00 uro. Pričetek seminarja bo ob 9.00 uri.

V program seminarja bodo vključene naslednje vsebine:
• Pogled vase - samopodoba, pozitiven odnos do sebe in drugih, zavedanje svoje realne vrednosti.
• Prvi vtis - kako nastaja, kakšen vpliv ima na nadaljni potek komuniciranja.
• Osebna urejenost - pripradnost poklicu, sporočanje profesionalnosti, dostopnost in zaupljivost, osebna in službena
merila.
• Obnašanje - prilagajanje ljudem in situacijam, prijaznost, empatija, priznavanje drugačnosti, reševanje konfliktov na
konstruktiven način, strokovnost in pravičnost.

• Odnosi - zrcaljenje odnosov v delu, ustvarjanje in ohranjanje dobrih odnosov s pomočjo zaupanja, zavedanje
medsebojne povezanosti in odvisnosti.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran Društva: http://www.dmszt-maribor-drustvo.si

Kotizacija seminarja: 3600 tolarjev za članice in člane Društva, 4800 tolarjev za ostale članice in člane Zbornice -
Zveze, 7200 tolarjev za nečlane Društva in Zbornice - Zveze.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Maribor na številko:
04515-0000111670 (Nova KBM d.d.)
Kotizacija vključuje: predavanje, priročnik, pogostitev med odmori in potrdilo o udeležbi.

Udeležba na seminarju se upošteva pri napredovanju.

Prijave sprejemamo do 19. aprila 2004 oz. do zasedbe prostih mest. Število prijav je omejeno, zato vam priporočamo, da
se prijavite čimprej.

Na seminar se je potrebno obvezno prijaviti s prijavnico, ki je objavljena v informativnem biltenu Utrip ali preko
ELEKTRONSKE PRIJAVNICE, ki je objavljena na spletni strani Društva.

Natančno izpolnjeno prijavnico pošljite gospe Majdi Medved na naslov: Zdravstveni dom Maribor, Ulica talcev 9, 2000
Maribor, tel: 02 228 65 43, faks: 02 228 65 85, E-pošta: majda.medved@zd-mb.si

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

Izkoristite priložnost in se nam pridružite na seminarju. Z znanjem zmagujemo ...

PREDSEDNICA DRUŠTVA
Mag. Milica Lahe
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ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Služba za zdravstveno nego in oskrbo

PROGRAM TEORETIČNEGA IZOBRAŽEVANJA IZ ONKOLOŠKE ZDRAVSTVENE NEGE IN
ONKOLOGIJE ZA PRIPRAVNIKE - DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE / DIPLOMIRANE
ZDRAVSTVENIKE IN DIPLOMIRANE RABICE/DIPLOMIRANE BABIČARJE
06. 05. in 07. 05. 2004

06. maja
08.00-9.00 Registracija
9.00-9.10 Informacije o poteku seminarja, mag. Brigita Skela Savič, univ. dipl. org.
09.10-09.40 RAZVOJ IN POMEN ONKOLOŠKE ZDRAVSTVENE NEGE, Marina Velepič, viš.med.ses.
09.45-10.15 RAK V SLOVENIJI, prof. dr. Maja Primc-Žakelj, dr. med.
10.20-10.50 DEJAVNIKI TVEGANJA IN PREPREČEVANJE RAKA, Metka Zadnik, dr. med.
10.50-11.20 Odmor
11.20-12.05 OSNOVE KLINIČNE ONKOLOGIJE IN DIAGNOSTIČNE METODE V ONKOLOGIJI,

Doc. dr. Albert Peter Fras, dr. med.
12.10-12.40 ONKOLOŠKA KIRURGIJA, Prof. dr. Marko Snoj, dr. med.
12.45-13.15 OSNOVE RADIOTERAPIJE, Doc. dr. Hotimir Lešničar, dr. med.
13.20-13.50 SISTEMSKO ZDRAVLJENJE RAKA, Prof. dr. Tanja Čufer, dr. med.
13.50-15.00 Odmor
15.00-15.45 ZGODNJE ODKRIVANJE RAKA DOJKE IN SAMOPREGLEDOVANJE, Tatjana Kumar, viš.med.ses.
15.50-16.20 ZDRAVLJENJE RAKA DOJKE, Prof. dr. Tanja Čufer, dr. med.
16.25-16.55 ZDRAVSTVENA NEGA BOLNICE PO OPERACIJI DOJKE, Nataša Knafeljc, viš.med.ses
17.00-17.30 ZDRAVSTVENA NEGA OBSEVANE BOLNICE Z RAKOM DOJKE, Zdenka Erjavšek, dipl.m.s.

07. maj
08.00-08.45 ZDRAVLJENJE GINEKOLOŠKIH RAKOV, Doc. dr. Albert Peter Fras, dr. med.
08.50-09.50 ZDRAVSTVENA NEGA OBSEVANE GINEKOLOŠKE BOLNICE,

Branka Senic, viš.med.ses., Tatjana Pouh, dipl.m.s.
09.55-10.55 ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKOV S CITOSTATSKO TERAPIJO, Peter Koren, dipl. zn.
10.55-11.25 Odmor
11.25-11.55 VARNO DELO S CITOSTATIKI, Darja Musič, viš.med.ses.
12.00-12.45 VPLIV BOLEZNI IN SPECIFIČNEGA ZDRAVLJENJA NA PREHRANO BOLNIKA Z RAKOM,

Denis Mlakar Mastnak, dipl.m.s.
12.50-13.20 ZDRAVLJENJE BOLEČINE, Slavica Lahajnar-Čavlovič, dr. med.
13.20-13.30 Odmor
13.30-14.00 ZDRAVSTVENA NEGA ONKOLOŠKEGA BOLNIKA, KI IMA BOLEČINO,

Mira Logonder, viš.med.ses
14.05-14.50 PRINCIPI PALIATIVNE OSKRBE IN PALIATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE,

Tatjana Zargi, viš.med.ses.
14.50-15.20 VLOGA IN POMEN INFORMIRANJA BOLNIKA Z RAKOM,

mag. Brigita Skela Savič, univ. dipl. org.
15.20-5.30 Zaključek seminarja, mag. Brigita Skela Savič, univ. dipl. org., Gordana Lokajner, dipl.m.s.

Kotizacija za dvodnevni seminar teoretičnega usposabljanja znaša 36.000 SIT.
DDV po stopnji 20 % je vštet v ceno. V kotizacijo so všteti tudi priročnik predavanj, malica in kava. Kotizacijo se nakaže
na na žiro račun Onkološkega inštituta Ljubljana št.: 01100-6030277797, sklicevanje na št. 99 297300, 3 dni pred pričetkom
seminarja. Na virmanu označite številko 11. Kotizacijo je možno z gotovino plačati tudi pred pričetkom seminarja. S se¬
boj imejte davčno številko zavoda. Izobraževanja se lahko udeležijo tudi medicinske sestre in zdravstveni tehniki z že
opravljenim strokovnim izpitom. Možna je tudi enodnevna udeležba s kotizacijo 18.000 SIT
Zaradi evidence pripravnikov in priprave računov vas prosimo, da udeležence pisno (prijavnica Zbornice - Zveze) pri¬
javite na naslov: mag. Brigita Skela Savič, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Faks: 01/58 79 400,
Telefon: 01/58 79 113

Prijave sprejemamo do vključno 28. 04. 2004. Če bo prijavljenih premalo udeležencev, izobraževanje ne bo organizirano.
O tem vas bomo obvestili pisno ali telefonično.

Pomočnica strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege
mag. Brigita Skela Savič
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Prijavnica

PRIJAVNICA
Zavod (podjetje)

ZA STROKOVNA SREČANJA

Poštna številka in kraj

Ulica in hišna številka

Zavezanec za DDV DA NE (obkrožite) ■ Davčna številka
Telefon_Kontaktnaoseba:_

Prijavnica za strokovno srečanje vkraju_dne_
z naslovom_
Organizator

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

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO Št. članske izkaznice v

Kotizacijo z DDV v višini_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

Datumprijave_ Žig Podpis odgovorne osebe:
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Monika Ažman

LJUBEZEN DO SEBE
JE ZRCALO ODNOSA
DO DRUGIH

Društvo
medicinskih
sester in
zdravstvenih
tehnikov
Gorenjske

Nikakršno naključje ni, da smo za
prvo spomladansko strokovno srečanje
DMSZT Gorenjske izbrali mesec marec
in v naslov vpletli še ljubezen. Kaj ni
ravno ta mesec posvečen prav ženskam?
Biti ženska, žena, mati in še medicinska
sestra hkrati. Kaj ni to nekaj, kar si za¬
služi pozornost? Pozornost, ki je 8. mar¬
ca označena celo na koledarju. Pa četudi
morda porečete, da na naš račun služijo
cvetličarji in še mnogi drugi. Pa vendar
se za tem skriva še vse kaj drugega, kot
le zaslužek »štacunarjev«.

Morda ekonomsko izkoriščanje žen¬
sk, saj vse dobro vemo, da opravljamo
tista dela, ki so slabše vrednotena, da
kljub višji izobraženosti še vedno ne
zasedamo vodilnih položajev, da že vsa¬
ka peta ženska pade po stopnicah, da je
prag tolerance nadlegovanja na delovnih mestih prevelik
in še in še. Nenazadnje tudi neuspešen preboj žensk v
politiko.

Res se nismo želeli obremenjevati s tem. Preprosto
smo si želeli le vzeti čas zase in si ob prihajajoči pomladi
podariti lepo sobotno dopoldne. Vse ostalo je prišlo kar
samo.

Prihod na Bled je bil podvig za
vsakogar izmed nas. Od snega do
prometnih nesreč in obvozov. Toda
prav nič nas ni zaustavilo in na
strokovnem srečanju se nas je zbralo
preko 130. V goste smo povabili,
zdaj že veliki večini medicinskih ses¬
ter in zdravstvenih tehnikov poz¬
nano, gospo Klaro Ramovš.

Naslov je obetal, čeprav si je vsak
predstavljal nekaj čisto svojega. Prav
kmalu smo se vsi pričeli zavedati, da
mešamo po svojem kotlu. Po tistem,
notranjem. Le ta je včasih tako pre¬
poln vsega, da kar vre iz njega, in
drugič povsem prazen, da je čutiti
morda le še odmev.

Kako napolniti naš kotel s pravo
vsebino, s pravo mero vsega, da bo
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služil nam in hkrati vsem tistim, ki jih imamo radi, ki jim
želimo pomagati in za katere v našem poklicu tako nese¬
bično skrbimo?

Preprostega recepta ni! Obstaja pa mnogo magičnih
in lepih besed, toplih objemov in drobnih dejanj, ki nas
bogatijo in delajo boljše.

Veliko lažje nam bo, če bomo v odnosu do samega
sebe in do drugih poleg dobre kuhalnice uporabljali tudi
dobra cedila. Tista, Sokratova, ki vedno cedijo le, kar je
pomembno, resnično in koristno ! Če boste ugotovili, da
skozi cedilo ni priteklo nič od tega, si s tem ne belite
glave. Pomembno je edino to, kar imamo zdaj, v tem
trenutku! S polnim kotlom se bomo znali iskreno zahval¬
iti, se iz srca nasmejati in storiti kaj zase.

Pravijo, da vse poti vodijo na cilj. Pa še kako prav
imajo. Mi smo se med drugim naučili tudi to, da ni
pomembno, kakšne cilje imamo, ampak, da jih preprosto
imamo! Pri vseh ovirah na poti, ki nas doletijo, je prav, da
si odpuščamo, in sicer najprej sebi, nato drugim.
Izrečenih je bilo veliko svetlih besed, ujetih veliko toplih
pogledov in tudi solzic sreče. Vse z enim samim na¬
menom, začutiti v sebi toplo ljubezen.

Res jo je bilo čutiti vsepovsod. Z nami so jo delili vsi,
ki so se ta dan družili z nami. Tudi prijateljica Marta in
Coloplast, ki sta nas okrepila z vodo in jabolkom, ter nov¬

inarji, ki so nam bili naklonjeni in so na lokalnih radijskih
postajah objavili vse, kar smo želeli povedati. Vsem bo še
dolgo ostal v spominu dramski vložek čudovitih deklet,
ki so nam na poseben način približale knjigo Lea F.
Buscaglia »Živimo, ljubimo in se učimo«. Vsi udeleženci
so knjigo prejeli kot darilo in prijetno presenečenje.
Verjamem, da bomo iz nje lahko znova in znova črpali
stare resnice in nova spoznanja. Med drugim je pisatelj
zapisal tudi tole: »Veste, vse bolj sem prepričan, da je ed¬
ina beseda, ki lahko razloži pomen ljubezni, »življenje«.
Ljubezen je življenje v vseh svojih porah. Če zamudite
ljubezen, zamudite življenje. Prosim, ne delajte tega.«

Znova smo spoznali, kako pomembno si je vzeti čas
zase, kako pomembno se je družiti zaradi podobnosti in
kako rastemo zaradi različnosti. Vsem, ki v naši družbi
tega žal niste mogli začutiti, se iskreno opravičujemo,
hkrati pa obljubljamo, da bomo s sorodnimi vsebinami
strokovnih srečanj v našem društvu še nadaljevali. Do
takrat vam branje omenjene knjige toplo priporočam.

Ob koncu naj mimogrede še enkrat omenim mesec
marec, s šopkom rož ali brez njega. Bolj ko bomo krepili
svojo notranjo moč, bolj ko bo naš kotel poln, več odgov¬
ornosti bomo čutili do nas samih, do naših varovancev in
stroke oziroma poklica. Morda začutimo tudi odgov¬
ornost do države in sprememb, ki so nujno potrebne.

H mi III«HIT

izdelujemo opremo za bolnice, ambulante in kozmetične salone
- pregledne in terapevtske mize
- vozičke za aparate
- bolniške in servirne vozičke
- okrogle stole
- paravane, stojala za infuzijo in stopnice

Novak M d.o.o.

Brezovce 7

1236 Trzin

Tei: 01 562 1263

internet: www.novak-m.si

e-mail: info@ novak-m.si
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Renata Batas

ZDRAVSTVENA NEGA IN OBVLADOVANJE
BOLEČINE PRI BOLNIKIH Z RAKOM

13. februarja 2004 je potekalo na Onkološkem inštitutu strokovno izobraževanje z učnimi delavnicami na temo
bolečine pri onkološkem bolniku. Prvi del je bil teoretičen, in sicer smo poslušali sklop štirih predavanj, ki so
zajemala pregled razvoja zdravstvene nege onkološkega bolnika z bolečino, mehanizem nastanka bolečine,
bolečinske sindrome pri napredovalem raku ter specifično zdravstveno nego bolnika z bolečino. V drugem delu so
potekale učne delavnice, katerih namen je bil, da znanje osvojimo v praksi in se usposobimo za apliciranje zdravil
ter pravilno uporabo pripomočkov za izvedbo protibolečinskega zdravljenja. Strokovnega usposabljanja se je
udeležilo veliko patronažnih medicinskih sester iz vse Slovenije in tudi medicinskih sester iz splošnih ambulant (tudi
zasebnih).

Strokovno izobraževanje na to temo je bilo sedaj že
četrtič, ker zaradi velikega zanimanja v okviru enega ter¬
mina ni bilo mogoče izvesti delavnic za vse. Obljubili so
nam, da jih bodo še ponovili (dvakrat - predvidoma
marec, maj).

Bolečina je naša spremljevalka skozi vsa življenjska
obdobja, od rojstva do smrti. Za kakovost življenja
posameznika, varovanca, bolnika je zelo pomembno, da
jo obvladujemo.

S pojmovanjem bolečine in njenim zdravljenjem so se
začeli ukvarjati že v antičnih civilizacijah, stari Grki in
Rimljani so razvili teorijo občutenja, v srednjem veku in
v obdobju renesanse (15. in 16. stoletje) so začeli zbirati
dokaze v podporo teorijam o bolečini. V 19. stoletju je
prešla obravnava bolečine s področja filozofije v po¬
dročje znanosti.

Do leta 1973 so veljala načela jemanja analgetikov po
potrebi. Od leta 1980 dalje pa se je, na podlagi
znanstvenih dognanj, uveljavil nov način zdravljenja
bolečine, to je uvajanje rednega jemanja analgetikov ob
točno določeni uri. S tem načinom je postala bolečina bolj
obvladljiva, kar je bistveno izboljšalo kakovost življenja
bolnikov s kronično bolečino. Vzporedno s tem so se
razvile tudi različne tehnike in pripomočki za aplikacijo
zdravil, analgetikov. Za zdravljenje bolečine je izdelala
SZO (Svetovna zdravstvena organizacija) naslednja pri¬
poročila: stopenjsko (slika 1), dodatna zdravila za
nevropatsko bolečino, ob uri in skozi usta. Ko bolnik
zdravil ne more več zaužiti skozi usta, se uporabijo dru¬
gi načini aplikacije (transdermalni obliži, podkožne kon¬
tinuirane infuzije preko elastomernih črpalk, epiduralni
kateter, ...).

Za učinkovito zdravljenje in obvladovanje bolečine
pa ni pomembno le farmakološko zdravljenje, ampak
celostna oskrba posameznika, ki upošteva njegove psi-

Figure 1 . World Health Organization Pain Ladder. 36

Slika 1. Tristopenjska bolečinska lestvica (SZO):

hološke, čustvene, duhovne potrebe ter njegovo kulturo.
Tako ima medicinska sestra pri obvladovanju bolečine
zelo pomembno vlogo, ki je večplastna:

- prepoznavanje in ocenjevanje bolečine (pomagajo ji
lahko številne vrednostne lestvice: številčne, besedne,
vizualno-analogne, obrazna lestvica Wong-Baker);

- medikamentozno zdravljenje po naročilu zdravnika
(pri tem mora slediti smernicam in novostim zdravljenja
bolečine);

- povezovanje s člani negovalnega in zdravstvenega
tima;

- informiranje, poučevanje in svetovanje bolniku in
njegovim svojcem ter medicinskim sestram na vseh
ravneh zdravstvenega varstva.

Predvsem pa se mora medicinska sestra pri svojem
delu z bolnik zavedati naslednjega izreka (Margo
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Slika: Učna delavnica: Mira Logonder, viš.med.ses., o zdravstveni negi bolnikov s spinalno aplikacijo zdravil.

McCaffery, 1999): »Bolečina je prisotna, kadarkoli jo
posameznik opisuje, je prisotna tam, kjerjo opisuje, in je
tako močna, kot jo ocenjuje.«

Po zaključenih predavanjih smo imeli tri učne
delavnice po 45 minut:

1. Zdravstvena nega bolnikov s podkožno infuzijo
zdravil

2. Zdravstvena nega bolnikov s spinalno aplikacijo
zdravil

3. Priprava elastomeme črpalke za aplikacijo proti¬
bolečinske terapije

Učne delavnice so bile zelo dobro organizirane. V
času, ko smo praktično vadile omenjene posege, so hkrati
potekali tudi intenzivni razgovori, izmenjava mnenj,
izkušenj. Še posebej je to področje zdravstvene nege ak¬
tualno za patronažne medicinske sestre.

Celotno strokovno izobraževanje z učnimi delavnica¬
mi je vodila Gordana Lokajner, viš.med.ses., v sodelo¬
vanju s kolegicami: Miro Logonder, viš.med.ses., Branko
Senič, viš.med.ses., Momirko Ačimovič, SMS, Natašo
Knafeljc, viš.med.ses., Ireno Križ, dipl.m.s., Mariko
Horvat, viš.med.ses., Marjano Bemot, dipl.m.s., Petrom
Korenom, dipl.zn. Vse skupaj sem posebej navedla, ker
moram reči, da so se zelo potrudili, tako na strokovni, kot
na organizacijski ravni. Vse pohvale.

Ob zaključku izobraževanja se nam je pridružila mag.
Brigita Skela-Savič, univ. dipl. org., pomočnica
strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege, ki
nam je izročila potrdila o opravljenem strokovnem izo¬
braževanju.

Na koncu bi se še lepo zahvalila ZZNS - ZDMSZTS -
Komisiji za dodelitev sredstev iz Sklada za izobraževan¬
je, ki mi je s plačilom kotizacije omogočila udeležbo na
tem izobraževanju.

Slika: Učna delavnica: "Priprava elastomerske
črpalke za aplikacijo protibolečinske terapije"
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Darja Ratajc

IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA BOLNIŠNIČNIH
OKUŽB ZA ZAPOSLENE V DOMOVIH
ZA NEGO IN VARSTVO ODRASLIH

Udeleženke izobraževanja s predavateljicami

Sodelavci, ki delujemo na po¬
dročju obvladovanja in
preprečevanja bolnišničnih okužb
v Splošni bolnišnici Celje in na
Zavodu za zdravstveno varstvo
Celje, smo 2. in 3. marca 2004 or¬
ganizirali izobraževanje s
področja bolnišničnih okužb.
Izobraževanje je bilo namenjeno
odgovornim osebam za področje
obvladovanja in preprečevanja
bolnišničnih okužb v domovih za
nego in varstvo odraslih in nji¬
hovim namestnikom.

20 udeleženk je v uvodu poz¬
dravil strokovni vodja KOBO,
prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. med., svetnik.
Predstavil je delovanje KOBO v Splošni bolnišnici Celje
in pomen sodelovanja z drugimi zdravstvenimi us¬
tanovami. Sledila so predavanja:
- Načini prenosa mikroorganizmov (Tjaša Žohar Čretnik,
dr. med.),
- Ocenjevanje tveganja za prenos mikroorganizmov
(Tjaša Žohar Čretnik, dr. med.),
- Principi izolacije bolnika (Darja Ratajc, dipl.m.s.),
- Higiena rok - prikaz tehnike umivanja in razkuževanja
(Alenka Petrovec Koščak, dipl. san. inž.),
- Pravilna raba rokavic in drugih zaščitnih sredstev
(Alenka Petrovec Koščak, dipl. san. inž.),
- Odvzem mikrobioloških vzorcev za obvladovanje bol¬
nišničnih okužb (Tjaša Žohar Čretnik, dr. med.).
Drugi dan izobraževanja so temam, ki so bile predstavl¬
jene v teoretičnem delu, sledili praktični prikazi obrav¬
navanih tem. Teoretične so bile predstavljene teme:
- Okužbe prebavil (dr. Alenka Skaza, dr. med.),
- Zaščita pred boleznimi, ki se prenašajo s krvjo; cepljen¬
ja (dr. Alenka Skaza, dr. med.),
- Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni (dr.
Alenka Skaza, dr. med.),
- Bolnišnične okužbe sečil (Romana Jordan, dr. med.),
- Dekolonizacija na MRSA pozitivnega bolnika (Darja
Ratajc, dipl.m.s.),

- Bolnišnične okužbe ran (Tjaša Žohar Čretnik, dr. med.).
V teoretičnem delu je sodelovala tudi gostja iz Službe

za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
Kliničnega centra v Ljubljani, Jana Kolman, dr. med., ki je
predstavila bolnišnične okužbe v domovih oskrbovancev
in izsledke evropske mreže sledenja odpornosti in¬
vazivnih izolatov (EARSS).

V praktičnem delu smo prikazali urinsko kateteri-
zacijo bolnice in ravnanje z urinskim katetrom ter preve-
zovanje rane (Darja Ratajc, dipl.m.s., Darja Plank, VMS -
prof. zdr. vzg.).

V želji, da bodo nova spoznanja pomagala pri
vsakodnevnem preprečevanju in obvladovanju
bolnišničnih okužb, so vse udeleženke prejele gradivo s
povzetki predavanj in Strokovne podlage za pripravo
programa za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih
okužb 2000-2003, ki jih je pripravila delovna skupina pri
Ministrstvu za zdravje.

Prisotne medicinske sestre so teoretični in praktični
del izobraževanja spremljale z zanimanjem. Vsaki temi je
sledilo veliko vprašanj in izmenjava mnenj. Vsi smo se
strinjali, da je informacij o učinkovitih načinih ob¬
vladovanja in preprečevanja bolnišničnih okužb v
slovenskem prostoru premalo. Zlasti ni podatkov za do¬
move za nego in varstvo odraslih.

Dvodnevno izobraževanje smo zaključili zadovoljni
in s sklepom, da bo podobna srečanja v prihodnosti še
potrebno organizirati.
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Darja Žnidaršič

TEŽAVE PRI IZVAJANJU PRAKTIČNEGA POUKA
V PROGRAMU BOLNIČAR - NEGOVALEC
Posebnosti izobraževanja za poklic
bolničar - negovalec

Izobraževanje za poklic bolničar - negovalec traja tri
leta. V tem času se mora bolničar - negovalec usposobiti
za izvajanje pomoči stanovalcem in oskrbovalcem sp¬
lošnih in posebnih socialnovarstvenih zavodih, za po¬
moč in oskrbo na domu ter za pomoč pri gibanju
onemoglih in invalidnih oskrbovancev. Temu je prirejen
tudi predmetnik, ki ga sestavljajo splošnoizobraževalni,
strokovno teoretični predmeti in praktično izobraževanje
(praktični pouk), ki ga šola organizira v domovih za
starejše občane.

Praktični pouk
Praktični pouk poteka od 1. do 3. letnika v obsegu 840

ur, od tega 140 ur v 1. letniku, 280 v 2. in 420 v 3. letniku.
V okviru praktičnega pouka učitelji sledimo zastavl¬

jenim učnim ciljem. Tako dijaki pri praktičnem pouku
spoznavajo organiziranost socialne in zdravstvene de¬
javnosti za starejše, vključujejo se v delovni tim, sodelu¬
jejo z negovalnim timom, spoznavajo značilnosti pomoči,
nege in oskrbe starejših, naučijo se izvajati postopke in
tehnološke elemente nege in oskrbe in ob tem razvijajo
spretnosti, uporabljajo teoretično znanje v praksi in kri¬
tično presojajo teoretična izhodišča z obstoječo prakso,
naučijo se prilagoditi pomoč oskrbovančevim potrebam,
razvijajo moralno-etične vrednote in osebne lastnosti, ki
so potrebne za delo z oskrbovancem.

Praktični pouk torej ne predstavlja samo obsežen, pač
pa tudi pomemben del v času izobraževanja za poklic
bolničar - negovalec.

Praktični pouk poteka v učnih bazah (domovi za
starejše občane) s skupino dijakov pod vodstvom učitel¬
ja praktičnega pouka. V prvem letniku predstavlja
skupino 17 dijakov, v drugem 14 in v tretjem letniku 13
dijakov. Delovne izkušnje kažejo, da je število dijakov v
skupinah preveliko, kar onemogoča kvalitetno delo za
doseganje učnih ciljev, hkrati pa se večajo nevarnosti in
tveganja za oskrbovance in dijake (poškodbe, okužbe).

Obrazložitev
Argumenti, vezani na dijake kot subjekte v procesu

izobraževanja
- V program bolničar - negovalec se vpisujejo učenci,

ki imajo ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja ze¬
lo majhno število točk.

- Učni uspeh je ob koncu osnovnošolskega
izobraževanja največkrat le zadosten, redko dober.
- Nekateri dijaki imajo končano osnovno šolo s pri¬

lagojenim programom.
- Pogoste so stiske dijakov, zlasti prvih letnikov,

povezane s prehodom iz osnovne v srednjo šolo. Stiske
največkrat predstavljajo novosti, na katere se nekateri
težko navajajo, npr. novo okolje, sošolci, drugačen način
poučevanja, učenja, oddaljenost od šole.
- Slabe učne in delovne navade.
- Težave v komunikaciji in vzpostavljanju socialnih

stikov.
- Slabe socialne razmere.
- Pogosta je negativna samopodoba dijakov.
- Strah pred vključevanjem v delo pri praktičnem

pouku, kar povečuje slabše psihofizične in s tem slabše
učne sposobnosti. Pri dijakih programa bolničar - nego¬
valec se strah pogosto izraža kot nemir, zbeganost, nemo¬
tiviranost ali pomanjkanje motivacije za aktivno
vključevanje v izobraževalni proces.

Dijaki, prihodnji bolničarji - negovalci so se odločili
za poklic, v katerem so vezani na tesno delo z ljudmi. Z
njimi stopajo v medsebojne odnose v najintimnejših sfer¬
ah, skozi bolečino in telesno prizadetost, ki pogosto
načenjata oskrbovančevo samopodobo, osiromašita nje¬
govo svobodo in dostojanstvo.

Zaradi zahtevnosti dela je potrebno doseči temeljito
znanje, razvijati dobro komunikacijo, odgovornost, strp¬
nost, razumevanje drugačnosti, življenjski optimizem,
kar ne pomeni zgolj poklicnega dela, temveč tudi način
življenja. Prav zato predstavlja izvedba praktičnega pou¬
ka veliko odgovornost, ki jo imamo učitelji praktičnega
pouka do oskrbovancev, dijakov, njihovih staršev in do
družbe. Vse to zahteva drugačen pristop, metode in ob¬
like dela, ki jih v tako velikih skupinah ni možno izvajati.

Argumenti, vezani na posebnosti
poučevanja praktičnega pouka
- Delo z dijaki pri praktičnem pouku zahteva pri¬

jazen, naklonjen in razumevajoč odnos do vsakega
posameznika. Neposredna prisotnost učitelja praktične¬
ga pouka na dijaka deluje pomirjujoče in mu daje
občutek varnosti, kar tudi sicer vpliva na uspešnost
učenja. Večkrat se izkaže, da je dijaku potrebno ponuditi
pomoč in podporo. S tem učitelji pri dijaku razvijamo za-
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upanje, nudimo občutek psihične varnosti in spodbu¬
jamo razvoj samospoštovanja, ki je pomemben element
osebne in poklicne identifikacije prihodnjega bolničarja -
negovalca.
- Velik del praktičnega pouka poteka ob oskrbovan¬

cih. Zaradi zagotavljanja zasebnosti in dostojanstva
posameznemu oskrbovancu je lahko poučevanje ve¬
likega števila dijakov ob oskrbovancih moralno-etično
sporno.
- V velikih skupinah dijakov učitelj praktičnega pou¬

ka ne more zagotoviti razmer za varno delo in se mu
nalaga prevelika odgovornost za varnost oskrbovanca,
dijakov in lastno varnost.
- Poučevanje dijaka pri praktičnem pouku se razliku¬

je od poučevanja strokovno-teoretičnih predmetov v šoli.
V šoli učne metode temeljijo na simulaciji situacije, pri
praktičnem pouku pa se izvaja poučevanje ob resničnem
bolniku z dijaki, ki imajo različno znanje in so različno
motivirani za delo. Prav zato so pogosto najprimernejše
individualne oblike poučevanja (delo s posameznikom) z

metodo, ki mora biti prilagojena posameznemu dijaku in
trenutnim okoliščinam (npr. demonstracija, razlaga,
eksperiment...), hkrati pa mora način dela oskrbovancu
zagotavljati čim večjo kakovost izvedbe.
- Način dela pri praktičnem pouku mora potekati

tako, da se dijaku omogočijo razmere za razvijanje ust¬
varjalnosti pri izvajanju pomoči in oskrbe. Prav to dijaka
spodbuja k prevzemanju odgovornosti za lastno učenje
in aktivno iskanje priložnosti zanj. Kritično mišljenje in
izrekanje mnenj se rojevata le v takem ozračju, kjer imajo
dijaki priložnost zastavljati vprašanja in nanja dobiti
odgovore, kar pa je ob velikem številu dijakov v
skupinah največkrat neizvedljivo.

Ugotavljamo, da bi morali imeti take razmere, ki bi
omogočale izobraziti sposobne, samostojne, odgovorne
in samozavestne bolničarje - negovalce. Sedanji norma¬
tivi števila dijakov v skupinah pri praktičnem pouku pa
doseganje zastavljenih ciljev onemogočajo, tako na peda¬
goškem področju, kot na področju zagotavljanja varnosti
oskrbovancem, dijakom in svojcem.

Martina Horvat

PREDLOG ZA UVEDBO ZAVAROVANJA ZA
DOLGOTRAJNO NEGO V REPUBLIKI SLOVENIJI

Kot odziv na moje pismo v Sobotni prilogi Dela
"Možnost, da bi starost lahko preživeli na lastnem domu"
in po dogovoru z mag. Tothom na srečanju
Gerontološkega društva Slovenije sem bila 27. februarja
povabljena na neformalno srečanje v zvezi s Predlogom
za uvedbo zavarovanja za dolgotrajno nego v Republiki
Sloveniji. Uvedba tega posebnega zavarovanja naj bi bila
eden izmed načinov, kako zagotoviti čim daljše in bolj
kakovostno bivanje starostnikov v domačem okolju. Sam
predlog zavarovanja že slabi dve leti pripravlja projektna
skupina, v kateri so predstavniki Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Ministrstva za zdravje ter
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Predstavniki zdravstvene nege v tem obdobju, se
pravi v obdobju priprave predloga, v projektno skupino
nismo bili vključeni.

Zavarovanje, ki bi ga urejal poseben zakon, naj bi bilo
obvezno, solidarno, nepridobitno in bi ga financirali iz
prispevkov vseh, ki plačujejo obvezno zdravstveno
zavarovanje. Po besedah mag. Totha bi s takšnim
zavarovanjem zmanjšali sedanjo neenotnost pri dostopu
do oskrbe. Zavarovanje bi namreč vsem, ki zaradi
bolezni, invalidnosti, onemoglosti ali iz drugih vzrokov

ne morejo skrbeti sami zase, zagotovilo enake pogoje in
možnost nege na domu ali v zavodu, je v uvodu pojasnil
naš gostitelj. Posebno zavarovanje za dolgotrajno nego bi
pravičneje porazdelilo sredstva, ki jih Zavod za
zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in in¬
validsko zavarovanje, svojci, občine in drugi namenjajo
za oskrbo na domu in v zavodih.

Delovno gradivo sem prejela le štiri dni pred dogov¬
orjenim srečanjem, se pravi, da je bil čas za naše delo ze¬
lo skopo odmerjen. S pomočjo predstavnic patronažne
zdravstvene nege, zdravstvene nege v socialnih zavodih
ter managementa v zdravstveni negi sem pripravila
nekaj najosnovnejših pripomb, komentarjev, sugestij in
jih na srečanju tudi predstavila. Svoj pogled na
zavarovanje je na srečanju predstavil tudi Boris
Koprivnikar, kot predstavnik socialnih zavodov, pred¬
stavnica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana pa se
srečanja ni udeležila.

Katere so torej tiste stvari, ki bi jih morali že v osnovi
spremeniti oziroma dodati. Natančna definicija dolgotra¬
jne nege je temelj, in bi zato morala biti natančno nave¬
dena že na samem začetku. V nadaljevanju je treba po¬
jme, kot so nega (ne zdravstvena nega), socialna nega,
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zdravstvena nega razložiti ter postaviti jasne definicije
razmejitve. V poglavju, ki govori o storitvah dolgotrajne
nege, ki bi jih krilo zavarovanje, je nujno uskladiti izraze
s tistimi, ki so v zdravstveni negi jasno opredeljeni in
opisani v dokumentu Razmejitev zdravstvene nege, saj
so navedeni izrazi premalo natančni.

Predvideva se, da bo potrebno za pokritje vseh potreb
v obsegu, kot ga predvideva zavarovanje, zaposliti od
3700-3900 izvajalcev, od tega samo 10-15 % zdravstvenih
delavcev. Odstotek slednjih je absolutno prenizek, če
upoštevamo dejstvo, da bo večina upravičencev do dol¬
gotrajne nege potrebovala zahtevno zdravstveno nego.
Avtorji elaborata ugotavljajo, da tega kadra za zdaj ni na
voljo, kljub temu, da smo že večkrat govorili o trenutno
1500 brezposelnih tehnikih zdravstvene nege v Sloveniji.
Kdo bi naj bili neposredni izvajalci dolgotrajne nege, ni
jasno opredeljeno. Govora je o posebej usposobljenem
kadru, negovalnem osebju in podobno. Zanima nas, kdo
je posebej usposobljen kader, kdo in kako ga usposablja,
koliko bazičnega in koliko ostalega šolanja (časovno in
vsebinsko) ima to osebje za seboj.

Popolnoma jasno je, da se bodo morali v skrb za
starostnike na njihovih domovih vključevati strokovnjaki
z različnih področij, prostovoljci in svojci varovancev.
Koordinator vseh mora biti medicinska sestra, ki je edina
sposobna skrbno in celovito proučiti potrebe po
zdravstveni negi, jo načrtovati in ovrednotiti. V elabo¬
ratu se v ta namen omenja tudi »čase manager«. Čeprav
avtorji velikokrat omenjajo kanadski model nege na do¬
mu, kjer so »čase managerji« izključno medicinske sestre,
v Sloveniji vidijo na tem mestu uslužbence območnih
enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje drugih pro¬
filov. Menimo, da bi bilo potrebno medicinske sestre
vključiti tudi v izvedenske in upravne organe nosilca
zavarovanja. Ti bodo odločali o razvrstitvi osebe v
posamezno stopnjo dolgotrajne nege ter ocenjevali in
preverjali upravičenost do dolgotrajne nege. Odgovor
mag. Totha je bil, da nas je premalo, s čimer se ne morem
strinjati, saj bi to lahko delale patronažne medicinske ses¬
tre na svojih terenskih območjih, ki smo kot družinske
sestre sposobne najbolj celovito obravnavati posamezne¬
ga varovanca in že imamo na voljo veliko količino
potrebnih podatkov.

Zelo pomembno je, da se uredi vprašanje podeljevan¬
ja licenc in nadzora nad izvajalci. Če nekaterih storitev,
posegov ter postopkov ne bi opravljala medicinska ses¬
tra, je potrebno definirati, da se izvaja stalen nadzor nad
izvajalci storitev, in upoštevati možnost, da se izvajalec
zamenja, če se stopnja zahtevnosti poveča. Potrebno je
zapisati, da licence za zdravnike podeljuje Zdravniška
zbornica, za medicinske sestre pa Zbornica zdravstvene
nege, ne pa skupaj za zdravstvene kadre, kot je zapisano.
V skladu z zapisanim je nujno urediti, da se Zbornici
zdravstvene nege dodelijo določena javna pooblastila.

Gradivo je veliko preobsežno, da bi lahko v tako
kratkem času, kot nam je bil odmerjen, pripravili us¬
trezen odgovor. Bojim se, da to ni bil niti namen avtorjev,
ki bi nas, če bi se zavedali naše vloge v skrbi za starejše
in njihove družine, k sodelovanju povabili že veliko prej.
Zakon, ki bo to zavarovanje urejal, se bo pripravljal na
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Glede na
dosedanji razvoj dogodkov verjetno ne moremo pričako¬
vati, da bomo enakopravni sogovorniki. Kot vidimo, tu¬
di ni nujno, da se bodo stvari razvijale v skladu s pričako¬
vanji naše stroke in v taki smeri, da bodo varovanci
deležni kakovostne in varne zdravstvene nege in oskrbe.
Ministrstvo za zdravje nas pri naših prizadevanjih ne
podpira dovolj in se pri tem ne zaveda, da na tak način
izgublja področje, ki v sistemu zdravstvenega varstva za¬
vzema pomembno mesto.

Torej je nujno, da pričnemo razmišljati o tem, kako re¬
organizirati patronažne službe na način, da bomo
sposobne celovito poskrbeti za potrebe starostnikov v
domačem okolju. Menim, da to nikakor ne pomeni korak
nazaj, kot mislijo nekatere kolegice. Zaposlovanje
strokovnjakov z drugih področij in tudi zdravstvenih
tehnikov in bolničarjev kot pomočnikov patronažnih
medicinskih sester ne bo zmanjšalo kvalitete celostne
skrbi za varovance, temveč bo le nadgradilo naše
dosedanje delo. Ne moremo si zatiskati oči pred tem, da
lahko kdorkoli ustanovi razne servise, zavode in podob¬
no, kjer so izvajalci nege in oskrbe osebe s tritedenskimi
tečaji. Nadzor nad njimi ni možen. Zato moramo, ne le v
želji za ohranitev stroke, temveč tudi iz moralno-etične
dolžnosti do naših varovancev preseči toge okvirje, v
katere smo vpete, in poiskati nove poti delovanja.
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Zanimivo

Igor Črnic

REŠEVALCI V ZDRAVSTVU
NA SVETOVNEM SPLETU

Pri Sekciji reševalcev v zdravstvu smo si zastavili številne cilje, lani smo v Utripu že pisali
o izobraževanju reševalcev inštruktorjev, projekt nameravamo zaključiti letos z
organizacijo predavateljskih tečajev. Tudi priročnik oz. učbenik »Imobilizacija s
sodobnimi pripomočki«, ki ga pripravlja podskupina za izobraževanje, je že blizu izida.

!«] http://resevald.org/casopis/Casopis/CasopBFrSet.htm f f-"| |$ Internet

V minulem letu smo uspešno uredili vse v zvezi z za¬
menjavo imena in spremembo logotipa sekcije. Novo ime
se tako glasi: »Sekcija reševalcev v zdravstvu«. V lo¬
gotipu smo osemkrako zvezdo zamenjali z mednarod¬
nim znakom urgentne službe, zvezdo življenja. Vsak od
šestih krakov ima namreč določen pomen: »Detection« -
seznanitev z dogajanjem, »Reporting« - klic / obveščan¬
je, »Response« - odziv / odgovor na klic, »On Scene
Čare« oskrba na mestu samem, »Čare in Transit« oskrba
med prevozom, »Transfer to Definitive Čare« predaja
pacienta v dokončno oskrbo. Simbol, ki je v grbu
(Caduceus) in je sestavni del logotipa, je doživel le
manjše lepotne popravke.

Ideja o internetni strani se je razvila v začetku leta
2003 in pred koncem leta se je sekcija pojavila tudi na
svetovnem spletu z vstopno stranjo www.resevalci.org.
Projekta sva se lotila s kolegom Erikom iz Reševalne
službe ZD Tolmin, kmalu je bila registrirana domena in v
pol leta je bila poskusna vstopna stran na spletu. Po
manjših popravkih smo 22. 11. 2004 v Postojni na semi¬

narju »Predbolnišnična obravnava urgentnega in-
temističnega bolnika« vstopno stran uradno predstavili
in isti dan, na 26. redni seji IO, sprejeli pravilnik o njen¬
em delovanju.

Na uvodni vstopni strani so povezave na uporabne in
strokovne strani spletne strani ter povezave na spletni
časopis Reševalec, forum in knjigo gostov. Spletni časopis
je registriran pri NUK-u z uradno poddomeno http://ca-
sopis.resevalci.org in ima dodeljeno številko ISSN 1581-
7520. Najkasneje v aprilu načrtujemo objavo prvih
člankov, ki bodo razvrščeni v tri kategorije: splošne vse¬
bine, urgentna medicina in NMP in ostali strokovni
prispevki.

Forum, ki šteje že čez 50 registriranih uporabnikov in
skoraj 400 objav v različnih temah, je namenjen tudi delu.
Člani izvršnega odbora in delovnih skupin imajo
možnost hitrejše komunikacije in sprotnega reševanja ak¬
tualnih zadev v posebnih, le njim vidnih temah. Tak
način dela bistveno pripomore k znižanju stroškov in
učinkovitejšemu delu, saj je marsikaj možno doreči že
»Online«.

Z Erikom se za podporo pri realizaciji projekta zah¬
valjujeva generalni sekretarki Zbornice - Zveze Petri
Kersnič, za pomoč pri ustvarjanju in logistično podporo
predsedniku sekcije Antonu Posavcu ter za tehnično po¬
moč na področju tehnologije PHP Urbanu Purkatu. Za
tehnično pomoč in svetovanje pri postavitvi vstopne
strani sta nama priskočila na pomoč Marko Milost (allias
McLion) in Jaka Munih (allias Duck), oba člana ekipe
Obala.net. Za brezplačno gostovanje se zahvaljujemo
spletišču Obala.net in podjetju Kelt d.o.o..
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Medicinske sestre v prostem času

Damjan Slabe, Majda Šmit ŽIVLJENJSKA DEKA

ZAČELO SE JE NA KOMNI
Stojiva na vrhu Zelnarice in razočarana zreva v meglo okrog naju.

Ko sva ponoči ob vznožju gore postavljala šotor, je bilo povsem dru¬
gače: polna luna, obdana z morjem zvezd ... Naenkrat zapiha veter, da
naju skoraj prekucne čez rob. Hip zatem se odpre! Pod sabo zagledava
Dolino sedmerih jezer, Ledvička je še globoko pod snegom, nad njo se
blešči Lepo Špičje, v ozadju Krn. Oko poišče prostrani svet Komne. V
tem tumosmučarskem raju se je pred več kot 20 leti začel najin entuzi-
azem obiskovanja zasneženih gora. Takrat je gospa Marjeta Stojan, prof.
telovadbe skupaj s svojimi sodelavci iz »naše« Srednje šole za medi¬
cinske sestre v Ljubljani, organizirala zimovanja za dijake na Komni...

... Vrvež dijakinj in »redkih« dijakov je v Koči pod Bogatinom slišati
še pozno v noč. Kljub celodnevnemu »štamfanju« po kucljih okrog do¬
ma nas utrujenost ne premaga. Preveč je bilo doživetij lepe neokrnjene
zimske narave in prepolna je mera najstniške energije, da bi se umirili.
Za večino od nas je to prva izkušnja obiska visokogorja v zimskem
času. Ponos po uspelem smučanju z vrha Kala, Lanževice nam sije iz
oči. Izkušnja, ki jo doživiš le redkokdaj v življenju, ko zaradi jasnine ne¬
ba in čistosti ozračja iz vrhov gledaš Tržaški zaliv in šteješ ladje v njem,
se preprosto mora zasidrati v mlado dušo. Od sedaj bodo skromni
prihranki namenjeni nakupu »psov«, tumosmučarskih vezi, cepina in
ostalih potrebnih pripomočkov za turno smuko. A čeprav živimo v svo¬
bodni in odprti Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, bo treba
po opremo čez mejo ...

... Naša Marjeta in olimpijec gospod Ciril Praček, avtor prvega
slovenskega priročnika o turnem smučanju, pa nas nista samo nav¬
dušila nad turnim smučanjem in pohajkovanjem po gorah. V srce sta
nam položila, da morajo biti obiski v gorah predvsem vami. K temu je
prispevala tudi planinska sekcija na šoli, kije delovala po mentorstvom
gospe Tatjane Vončina, prof. angleškega jezika ...

... Podvizava se. Snameva pse, pripraviva vezi in zapneva čevlje ...
Spogledava se za vzpodbudo in previdno odvijugava po strminah
Zelnarice. Imava srečo - najbolj izpostavljen del odsmučava na meji
med modrino neba in meglenim morjem pod nama. Potem se spet za¬
pre. Med plesom snežink pospraviva šotor in odsmučava vsakdanjiku
nasproti. Ob čaju v dolini se s hvaležnostjo spominjava najinih učitel¬
jev...

Rojstvo,
življenje,
smrt -
to je življenjska reka
za vsakega človeka.
Bistra, kristalna,
umazana, kalna,
mirna, deroča,
zdrava, bolna,
srečna, nesrečna -
taka je življenjska reka,
taka je usoda človeka.
Luč življenja zagori,
ko človek se rodi.
To je luč sveta,
ki mati jo otroku da.
N/

Življenje teče in se kuje
ali se pa posmehuje.
Taka je življenjska reka,
ki je usodna, odločilna
za vsakega človeka,
dmrt protekcije ne pozna,
merila za vsakega enaka ima.
Ko življenjska ura se ustavi,
noben zdravnik jo ne popravi.
Rojstvo in smrt
sta zakon narave,
samo golo življenje
človeku na zemlji ostane.
v

Življenjska reka:
izvira,
teče,
umira.

Tone Frantar
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Ml MED SEBOJ Obvestila

NOV KAMENČEK V MOZAIKU ŽIVLJENJA
JE Z USPEŠNO OPRAVLJENIM

MAGISTERIJEM
NA FAKULTETI ZA DRUŽBENE VEDE

V LJUBLJANI,
DODAL GOSPOD

DAMJAN SLABE.

IZ SRCA TI ČESTITAMO!

BIVŠE SODELAVKE
ZD LJUBLJANA VIč-RUDNIK

NA VISOKI ŠOLI ZA ZDRAVSTVO
V LJUBLJANI

SMER ZDRAVSTVENA NEGA
JE DIPLOMIRALA

IRENA KOLBL

VESELIMO SE NJENEGA USPEHA
IN JI ČESTITAMO!

KOLEKTIV OTROŠKEGA ODDELKA
SPLOŠNE BOLNIŠNICE JESENICE

ČESTITKA

NA VISOKI ŠOLI ZA ZDRAVSTVO
V LJUBLJANI SO DIPLOMIRALE NAŠE

KOLEGICE

ZDENKA BREŠAR,
MARJETA MAČEK IN
VIDA ŽELEZNIKAR.

ISKRENO JIM ČESTITAMO!

MEDICINSKE SESTRE SZ BGP KRANJ

klinični
center

ljubljana

Medicinske sestre, zdravstveni tehniki, babice in
drugi zaposleni v zdravstveni negi in oskrbi v
Kliničnem centru Ljubljana želimo tudi letos, tako
kot lani, prispevati k prepoznavnosti našega delo¬
vanja, istočasno pa vzpostaviti prijaznejši odnos do
slehernega državljana, ki ga zanima naše strokovno
delo. Zato bomo v okviru mednarodnega dneva
medicinskih sester
v četrtek, 6. maja 2004 od 9.00 do 19. 00 ure v os¬
rednji avli Kliničnega centra Ljubljana za prebi¬
valce ljubljanske regije in okolice priredili

DAN ODPRTIH VRAT ZDRAVSTVENE NEGE
KLINIČNEGA CENTRA LJUDLJANA
Z UVODNO SLOVESNOSTJO 00 9. 00 URI.

Slehernemu obiskovalcu bomo skušali posre¬
dovati naše znanje, strokovne veščine, različne
napotke in navodila za zdrav življenjski slog,
ohranjevanje zdravja in preprečevanje bolezni ter
koristne nasvete s številnih področij zdravstvene
nege in oskrbe.
Predvidevamo postavitev stojnic, posterjev,
različnih demonstracij postopkov in posegov, učen¬
ja negovalnih veščin v domačem okolju in drugo.
Pripravili bomo tudi zdravstveno vzgojno gradivo.
Ob tej priložnosti, ki bo obogatena z odprtjem
likovne razstave medicinskih sester - slikark
Društva medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Ljubljana, bomo prvič v zgodovini našega
zavoda izvedli izbor za naziv »Medicinska sestra
leta Kliničnega centra Ljubljana«. Naziv bomo
podelili trem medicinskim sestram.
Prosimo, da s posredovanjem obvestil o našem do¬
godku pomagate po svojih močeh, saj se mnogi
srečujete z ljudmi, ki jim bo ta informacija koristila.
Istočasno vabimo tudi Vas, spoštovane kolegice in
kolegi, da nas obiščete. Z veseljem Vas pričakujemo.

Jelka Mlakar
glavna medicinska sestra KC Ljubljana

Organizacijski obor:
Darinka Klemenc, mag. Maja Klančnik Gruden, Majda

Kosin, Zdenka Mrak, Tatjana Nendl

APRIL 2004 63



Obvestila

OPUSTI KAJENJE IN ZMAGAJ 2004 Slovenija

V mesecu maju bo potekala 6. mednarodna akcija OPUSTI KAJENJE IN ZMAGAJ. K sodelovanju vabimo vse zdravstvene
delavce, da v akcijo napotijo čim več kadilcev. Če kadite sami, lahko sodelujete tudi osebno. To je akcija opuščanja kajenja za
odrasle od 18. leta naprej. Ljudje z vsega sveta se bodo za 4 tedne, to je od 2. do 29. maja, skušali vzdržati kajenja. Akcijo
podpira SZO. V Sloveniji poteka pod okriljem CINDI Slovenija. Med sodelujočimi v akciji bomo 31. maja 2004 izžrebali in
podelili bogate slovenske nagrade ter glavnega nagrajenca, ki se bo potegoval za mednarodno super nagrado 10.000 USD ali
mednarodno regijsko nagrado 2500 USD. Akciji se lahko pridružite z izpolnjeno prijavnico. Ne pozabite na svoj podpis, sicer
bo vaša prijavnica neveljavna. Če ste v dvomih, da ne boste zmogli sami na poti k opustitivi kajenja, si poiščite pomočnika.
Pomočnik je lahko kdor koli. Njegova naloga je, da vam nudi oporo v času, ko ne boste kadili (4 tedne). Vzporedno z akcijo
bodo v zdravstvenih domovih organizirane delavnice »Da, opuščam kajenje« za skupinsko odvajanje od kajenja. Od 1478
sodelujočih slovenskih kadilcev (56 medicinskih sester) v akciji 2002 jih je po enem letu vztrajalo med nekadilci 20 %.

PRAVILA SODELOVANJA V AKCIJI »OPUSTI KAJENJE IN ZMAGAJ 2004«:
Akcija bo potekala od 2. do 29. maja 2004. 2. maj je dan, ko udeleženci prenehajo kaditi. Pravica do sodelovanja: najmanj 18
let starosti, dokazano redno dnevno kajenje najmanj eno leto pred začetkom kampanje. Udeleženci morajo izpolniti in poslati
podpisano prijavnico najkasneje na dan prenehanja kajenja (2. maj).
Za nagrade se lahko potegujejo prijavljeni sodelujoči, ki v času akcije (4 tedne) niso kadili. V žrebanje nagrad bodo vključeni
le udeleženci, ki so se v akcijo prijavili z veljavno prijavnico do 2. maja in so spoštovali pravila akcije. Ugotavljanje nekajenja
bo potekalo ob zaključku akcije, le med izžrebanimi, s pomočjo prič, navedenih na prijavnici, in s pomočjo biokemičnih testov
(vsebnost CO .v izdihanem zraku in urinski test). Pogoj za sodelovanje v žrebu za mednarodni nagradi je najmanj 100
sodelujočih iz posamezne države.
Maja 2004 in 2005 bo prijavljenim v akcijo 2004 razposlan vprašalnik za ugotavljanje stopnje nekajenja.
V Sloveniji bomo vključili v žrebanje nagrad tudi tiste, ki bodo v akciji sodelovali kot pomočniki. Pomočnikova naloga je, da
pridobi najmanj enega ali več kadilcev, ki naj bi z akcijo opustili kajenje. Največkrat navedenemu pomočniku bo podeljena
privlačna nagrada. Ime in priimek, poklic ter naslov pomočnika morajo biti navedeni na prijavnici v rubriki »K opuščanju
kajenja me je usmeril«. Zdravstvenemu delavcu, ki bo napotil največ kadilcev v akcijo, bo podeljena posebna nagrada:
petdnevno izobraževanje v »Projektu Severna Karelija« na Finskem. Nagrado podarja GlaxoSmithKline.
Posebno akcijo in nagrade namenjamo zdravstvenim delavcem, ki bodo do 2. maja tudi sami prenehali s kajenjem. Tri nagrade
za medicinske sestre, ki opustijo kajenje, so: a) udeležba na 5. kongresu zdravstvene nege, Portorož 19.-21.10.2005 (kotizacija,
potni stroški, bivanje), b) udeležba na strokovnem srečanju strokovne sekcije - po lastnem izboru, c) triletna naročnina
strokovne revije »Obzornik zdravstvene nege«.

PRIJAVNICA ZA AKCIJO »OPUSTI KAJENJE IN ZMAGAJ 2004«

Uporaba drugih tobačnih izdelkov dnevno. Katere (cigare, pipe) in koliko na dan (izpišite):

Kolikokrat ste že poskušali prenehati kaditi (obkrožite)? nikoli 1-2-krat 3 in večkrat

Koliko let že kadite:_. Sodeloval/a bom v akciji zdravstvenih delavcev (obkrožite): DA NE

Potrjujem, da bom v kampanji sodeloval/a in spoštoval/a pravila (podpis):_

Priča

Ime inpriimek:_ Naslov:_Telefon:_Podpis:

K opuščanju kajenja me je usmeril/a (obkrožite): • Zdravstveni delavec (ime in priimek, poklic, naslov)

• Druga oseba (ime in priimek, poklic, naslov)

• Odločil/a sem se sam/a

Prijavnico pošljite do vključno 2. maja 2004 na naslov: CINDI Slovenija, Ul. Stare pravde 2,1000 Ljubljana
Informacije tel.: 01 43 83 480, e-naslov: cindi@zd-lj.si, http://www.cindi-slovenija.net
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Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana,
Sekcija upokojenih medicinskih sester

VABILO
Vabimo Vas, da se udeležite

STROKOVNE EKSKURZIJE V IDRIJO
v četrtek, dne 29. aprila 2004.

Odhod avtobusa bo točno ob 08.00 uri s Kongresnega trga v Ljubljani.

Po prihodu v Psihiatrično bolnišnico v Idriji bo sledil strokovni program:

Pozdrav gostitelja: Prim. dr. Jože Felc: Duševna motnja - kaj je to?

Po predavanju nas bodo gostitelji popeljali po bolnišnici, nato pa nas bo pot vodila na ogled znamenitega mesta
Idrija, njenega gradu, Antonijevega rova in vsemu svetu znanega Muzeja idrijskih čipk.

Dan bomo zaključili z "rudarskim" kosilom na Črnem vrhu nad Idrijo.

Prihod v Ljubljano je planiran med 19.00 in 20.00 uro.

Prijave za udeležbo na strokovni ekskurziji bo sprejemala gospa Anka Čadež samo v torek, 20. aprila med 16. in
17.30 uro na telefon 01 548 1686. Ob prijavi boste prejeli številko sedeža na avtobusu.

Doplačilo za vsako udeleženko je 3000,00 sit.

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije
Cilka Potokar

Onkološki inštitut Ljubljana,
Služba za zdravstveno nego

obvešča, da je na voljo

več prostih delovnih mest
za diplomirane medicinske sestre in diplomirane zdravstvenike na naslednjih področjih dela:

- hospitalna dejavnost,

- operativna dejavnost.

Ponujamo stimulativno delovno okolje z možnostmi izobraževanja in napredovanja.

Prav tako pozivamo absolvente/ke Visokih šol za zdravstvo - smer zdravstvena nega, da se oglasijo v
zvezi z delom preko študentskega servisa z možnostjo zaposlitve po opravljeni diplomi.

Vse informacije dobite na telefonu 01 5879113 in na naslovu bskelasavic@onko-i.si

ravstvem \
tehnikov_
ljubljana
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NOVO NA KNJIŽNIH POLICAH

Vera Hrastnik, Marija Košak

PRVA POMOČ
IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ
Življenje je kratko,
pridobivanje izkušenj dolgotrajno,
ugodna priložnost redka,

izkušnja varljiva,
odločitev pa težka.

(Hipokrat)

NOVO
Kar trije učbeniki v enem:
• učbenik za srednje zdravstvene šole za program
tehnik zdravstvene nege pri predmetu
ZDRAVSTVENA NEGA IN PRVA POMOČ v 3.
letniku,

• za program tehnik zdravstvene nege (PTI) pri
predmetu ZDRAVSTVENA NEGA IN PRVA POMOČ
v 2. letniku,

• za program bolničar/negovalec pri predmetu
POMOČ IN OSKRBA v 3. letniku.
'Nastajal je počasi, iz potrebe po urejenih vsebinah za

pouk/ pravita avtorici v uvodu. 'V času, ko poudarjamo
pomen znanja prve pomoči za reševanje življenj, moramo
slediti tudi novim doktrinam na tem področju. Te pa se
zelo hitro spreminjajo. Tudi zato je tako težko učbenik
predstaviti kot nekaj dokončnega. Predstavljamo ga kot
nek okvir, v katerega bo lahko učitelj, pa tudi dijak, nova
spoznanja dodajal in stara spreminjal.'

Sodobno področje delovanja medicinske sestre ob¬
sega načrtovanje in zagotavljanje številnih diagnostičnih
in terapevtskih postopkov po navodilu zdravnika.
Čeprav je zagotavljanje prve in nujne medicinske pomoči
naloga vseh prebivalcev, se posebej od medicinske sestre
in tehnika zdravstvene nege zahteva popolno teoretično
in praktično znanje tega področja. Prav onadva se naj¬
pogosteje znajdeta ob bolniku, ko je v življenjski
nevarnosti.

Učbenik obsega 20 tematskih sklopov in je prvi na
tem področju. V uvodu so navedene definicije prve in
nujne medicinske pomoči in osnovna etična načela.
Poudarjena je potreba po enotnih doktrinah, postopkih
in ukrepanjih, navedeni so glavni primeri neposredne
življenjske ogroženosti. V nadaljevanju so obdelana
naslednja področja: reševanje ponesrečencev, mehanske
poškodbe, imobilizacija, rane, krvavitve in hemostaza,
šok, oživljanje, termične poškodbe, poškodbe z
električnim tokom in strelo, zadušitve, akutne zas¬
trupitve, nezavest, nenadna nagla zbolenja in RKB

PRVA
nujna
POMOČ

Učbenik za srednje zdravstvene šole za program Tehnik zdravstvene r
pri predmetu Zdravstvena nega in prva pomoč v 3. letniku

in za program Tehnik zdravstvene nege (PTI)
pri predmetu Zdravstvena nega in prva pomoč v 2. letniku

zaščita. Učbenik se zaključi s pregledom zgodovine ter
prve in nujne medicinske pomoči.

Slike in sheme, ki so dodane besedilu, omogočajo ze¬
lo jasno in enostavno predstavitev vsebine in lažje
razumevanje. Vsa tematska področja so predstavljena ze¬
lo sistematično in pregledno, tako da omogočajo jasno
prepoznavanje stanja in pravilno ukrepanje v določenih
okoliščinah. Načela nujne medicinske pomoči so pred¬
stavljena po najnovejših navodilih Evropskega sveta za
reanimacijo.

Avtorici, profesorici na Srednji zdravstveni šoli Juge
Polak v Mariboru, sta uspeli svoje dolgoletne praktične
pedagoške izkušnje strniti v pregleden, natančen,
razumljiv, berljiv in predvsem koristen učbenik, ki je vse¬
binsko in oblikovno zasnovan tako, da ga lahko brez
težav uporabljajo dijaki treh različnih programov.
Učbenik je za vse tri programe potrdil Strokovni svet RS
za poklicno in strokovno izobraževanje.

Format 19 x 26 cm, 100 strani, štiribarvni tisk, brošira¬
no. Cena: 2.500 SIT
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S HUMORJEM JE LAŽJE IN LEPŠE

LEPOTA
"Moj novi fant je rekel, da sem najlepše dekle v našem pod¬
jetju," se hvali Polona.
"Se mi kar zdi, da nisi naletela na pravega," ji odvrne Marjeta.
"Zakaj pa misliš, da ni pravi!"
"Zato, ker ti že na začetku laže in ni iskren," se izvleče Polona.

IZPIT
"Jože, kako je bilo na izpitu? " sprašuje oče sina.
"No, mislim, da kar dobro. Sem pa ugotovil, da je profesor zelo
pobožen. Vseskozi je vzklikal - o, moj bog. Na koncu pa je
rekel hvala lepa."

NOSTALGIJA
"Dragi, ali ne bi bilo krasno, če bi letos šla spet na počitnice,
tako kot pred tridesetimi leti?"
"Ja, ljubica, krasno bi bilo. Kje pa sva že bila pred tridesetimi
leti?"
"Kako pa naj jaz zate vem, saj se še nisva poznala!"

POTRDILO
Učitelj deli šolske naloge iz matematike in pred
Marjanom reče: "Za božjo voljo, kaj si pa delal.
Prepričan sem, da je eden od naju res nor."
Naslednji dan pri uri matematike da Marjan
učitelju modro kuverto. "Kaj pa je to?" ga vpraša
učitelj.
"Gospod učitelj, potrdilo psihiatra, da jaz nisem
nor."

SREČA
"Pepi, ali veš, zakaj je bil Adam najsrečnejši
človek na svetu?" sprašuje Andi pri šanku.
"Ne, tega pa res ne vem," se mota Andi.
"Zato, ker ni imel tašče!"

ZMAGA
"Prosim, kdo ve, kje je zmagal Napoleon?"
sprašuje učitelj zgodovine.
"Pri vaterpolu," se odreže Miha.

REKLI SO - DA BI SPREMINJALI SVET IN LJUDI!

Sreča leži okoli nas, treba jo je samo pobrati.
Remarcjue

Sreče ne spoznaš z glavo, temveč s srcem.
Norveški pregovor

Sreča je kot sonce. Ko je najlepša, zatone.
Ivan Cankar

Vsak srečen človek je lep.
Irski pregovor

ZA VAŠ NASMEH IN ŠE KAJ VEČ se trudi PETRA KERSNIČ

APRIL 2004 67



Strokovne ekskurzije, izleti
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Naše storitve S
POSLOVNI PARTNERJI

Integrirane servisne storitve

Čiščenje:
»dnevno čiščenje in dezinfekcija prostorov in opreme
»Periodično čiščenje
»čiščenje oken

Hrana, pija.a:
»priprava hrane
»razdeljevanje hrane
»avtomati za napitke
»pogostitve

2005]

•* Logistika
■* Urejanje okolja
■* Ravnanje z odpadki
-* Recepcija, varovanje
•» Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija
■* Tehnično vzdrževanje
■* Pranje in likanje perila
-♦ Papirna galanterija

ISS Servisystem d.o.o. Telefon: 02/450 33 00

Ptujska cesta 95 Telefax: 02/450 33 38

2000 Maribor e-mail: higiena@si.issworld.com

www.si.issworid.com Integrirane Servisne Storitve

1. Tens - elektronski stimulator - namestimo na boleče mesto
2. S pritiskom na gumb izberemo program proti bolečinam ali otrplosti

na vratu, ramenih, križu, kolenih, ...
3. Dokazano učinkovito lajša bolečine in zmanjšuje utrujenost mišic

Brez stranskih učinkov!
Enostaven in prijazen za uporabo doma!

Lajša bolečine in sprošča /
Diafit d.o.o., tel. 02/ 674 08 52
Sp. Slemen 6, Selnica

OmROnTENS!
odličen za lajšanje akutnih in kroničnih bolečin, ter sproščanje «X

:: Na voljo tudi v lekarnah in drugih specializiranih trgovinah ::

APRIL 2004 69



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

OBVESTILA
ČLANICAM/OM

Spremembe podatkov v registru članstva
Spremembe delodajalca, statusa (študent, zaposleni, up¬
okojenec), naslova bivanja izobrazbe in strokovnih ter
akademskih naslovov javite pisno - dopisnica ali po e-
pošti - narocnina@zveza-dmszts.si

Porodniški dopust
Prosimo Vas, da nam pisno ali po - e pošti javite začetek
porodniškega dopusta in način, kako boste v tem času
plačevali članarino, kar bomo označili na vašem
stroškovnem mestu. Možnost imate plačevati članarino
vsak mesec, polletno ali celoletno - mesečna članarina je
1.300 sit - na TR NLB 02031 -0016512314 - v sklicu pod
00 navedite številko članske izkaznice.

Pristopna izjava
Ko prejmemo pristopno izjavo (spletne strani
www:zveza-dmszts.si ali jo pošljemo iz tajništva,
člana/ico vpišemo v register članov in o tem obvestimo
regijsko društvo. Na izjavi je rubrika, na kateri se
član/ica izreče o načinu plačila članarine - mesečno z
odtegljajem od osebnega dohodka pri delodajalcu ali po
položnici - mesečno, polletno ali letno - Zbornica -
Zveza pošilja položnice za letno plačilo julija in avgusta.
Če želi član/ica takojšen vpis in izdajo potrdila o
članstvu, mora ob vpisu poravnati članarino za dva
meseca.

Izstopna izjava
Za izstop je potrebna pisna izjava in velja z naslednjim
mesecem od prejema izjave (izstop ni možen za nazaj).
Izjavi je potrebno priložiti člansko izkaznico. Zbornica -
Zveza na podlagi pisne izjave o izstopu obvesti deloda¬
jalca in regijsko društvo.

1. Če je član/ica izstopila in v tekočem letu želi ponovno
vstopiti, mora za ponovni vpis v register članov
Zbornice - Zveze, za izdajo potrdila in članske
izkaznice plačati članarino od izstopa dalje.

2. Če je član/ica prekinila članstvo v preteklem letu ali
letih nazaj, mora za ponoven vpis poravnati članarino
za preteklih šest mesecev.

Zahvaljujemo se vam za upoštevanje obvestil!

Strokovne službe Zbornice - Zveze
Petra Kersnič, generalna sekretarka
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ove Ulmsko obložene tablete Lekadol":
• je lažje pogoltniti, ker so ovalne oblike
• imajo oblogo, zato so brez neprijetnega okusa
• so v pretisnem omotu, ki ga lahko preprosto
pretrgate - pri sebi imate le toliko tablet, kot jih
potrebujete.

Lekadol* poleg glavobola učinkovito lajša tudi:
• bolečine v križu, ki so posledica nepravilne
drže, natega križa ali športnih poškodb

•menstrualne bolečine
• zobobol.

kadol8 je varen za želodec tudi, če pri močnejših bolečinah vzamete dve tableti hkrati. Za lajšanje bolečin
lahko vzamejo tudi bolniki, ki jemljejo zdravila za zniževanje krvnega tlaka in uravnavanje sladkorja v krvi.

EKADOl! Nepopustljiv do bolečine

18 tablet
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Brezplačen nasvet o Lekovih zdravilih brez recepta lahko
dobite vsak delovnik med 12. in 14. uro na številki: (((•J802334)

rtn\ži rlan domino 5anHn7

Lekadol®vsebuje paracetamol. Pred uporabo natančno preberite navodilo!
D t\/pnanin in nP7p|pnih nr.inkih qp nnc\/ptiiitp 7 7rlrax/niknm ali farmarpvtnm
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