
eto XV, številka 2, februar 2007

UVODNIK
Branje strokovne literature je nujnost

PRAZNOVALI SMO
Gorenjci smo upihnili prvih 50 svečk

POROČILA - STROKOVNA SREČANJA
Zdravstvena nega na sejmu Dnevi zdravja v Celj



V skladu s 3. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Pravilnika o priznanjih Zbornice -
Zveze

Upravni odbor s sklepom 19. redne seje z dne 15. 11. 2006 objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV
ZLATEGA ZNAKA ZBORNICE - ZVEZE
ZA LETO 2007

Zbornica - Zveza bo v letu 2007 podelila
do 10 Zlatih znakov.

Kandidatke/kandidate za Zlati znak v skladu s Pravilnikom o priznanjih
Zbornice - Zveze lahko predlagajo posamezni člani, organi in delovna telesa
Zbornice - Zveze.

Kriteriji za podelitev Zlatega znaka:
- uspešno poklicno delo na področju zdravstvene nege,
- kakovostno in učinkovito organizacijsko delo v dejavnosti zdravstvene nege
- prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene nege in
zdravstvenega varstva,

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

- prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva,
- raziskovalno delo,
- pomembno publicistično delo.

Podelitev Zlatih znakov in jubilejnih priznanj bo na osrednji državni proslavi ob 12. maju
Mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki bo v času 6. kongresa zdravstvene in babiške
nege
v Ljubljani.

Predloge za dobitnike Zlatega znaka 2007 je potrebno poslati skupaj z
življenjepisom in utemeljitvijo, ki mora biti skladna z razpisnimi
pogoji, na disketi s priloženim izvodom tiskanega besedila Komisiji za
priznanja na sedež Zbornice - Zveze, Vidovdanska 9, 1000 Ljubljana do
srede, 28. 2. 2007.

Komisija za priznanja bo upoštevala samo predloge, ki bodo
ustrezali razpisnim pogojem in bodo na sedež Zbornice - Zveze
prispeli v razpisanem roku.
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uvodnik O

Branje strokovne literature je nujnost

bralci Utripa!

) Obzorniku zdravstvene nege in
Utripu prebrali, da so se mandatno zamenjali odgovorna
urednica in člani uredniškega odbora strokovne revije
Obzornik zdravstvene nege. Najgloblja sled v minulem letu
urednikovanja je začrtana z lastnim občutkom večje pripad¬
nosti stroki. Nepričakovano, vendar prijetno spoznanje.
Morda je to rezultat komunikacije strokovne javnosti skozi
članke. Velik delež uredniškega dela predstavlja komunikaci¬
ja z avtorji. Uredniški odbor težko hkrati uresniči pričako¬
vanja bralcev in avtorjev, ker se ta pogosto razlikujejo.
Marušič in sod.(2006) navajajo razlike: avtorje zanima
celotni časopis, bralce pa le posamezni članki; avtorjem je
pomemben recenzijski postopek, bralcem pa le enostavna
uporaba; avtorji bi objavili več, bralci bi brali manj. Pa ven¬
dar je časopis v veliki meri odvisen od obeh skupin.
Prizadevamo si za razvijanje kakovosti časopisa. Pot do
napredka pa ni ne hitra ne lahka. Utrip in Obzornik
zdravstvene nege imata vsak svoje poslanstvo, imata pa tudi
veliko skupnega. Skupni obema ste vi bralke in bralci in
pogosto tudi avtorice oziroma avtorji.

Velike spremembe v družbi, razvoj znanosti in informaci¬
jske tehnologije vplivajo na vsak poklic, kar narekuje potrebo
po spremembah. Da posameznik lahko sledi temu se mora
stalno izobraževati. Nedvomno je značilnost našega časa
vseživljenjsko učenje (lifelong learning). To je učenje, ki ima
za cilj izboljšati znanje, spretnosti in veščine (Memorandum
o vseživljenjskem učenju, 2000). Danes izginja koncept ene

same, tako-imenovane do-življenjske službe ali kot jo imenu¬
jejo nekateri avtorji »jobfor Ufe«. Zmotno je razmišljanje, da
smo z diplomo pridobili znanje za delo v poklicu vse do up¬
okojitve. Zaključena formalna izobrazba je izhodišče, neke
vrste vstopnica za nadaljnje učenje, ki je največkrat pre¬
puščeno posameznikovi pripravljenosti, da sprejme nove
izzive. Sledenje novostim je ključ do profesionalnega uspeha.

Novostim v stroki lahko sledimo na več načinov. Branje
strokovne in znanstvene literature sodi med učinkovite
načine pridobivanja informacij. Hladnik (2002) navaja, daje
branje dokazano pomembnejše od poslušanja, torej pomemb¬
nejše od predavanj, saj skozi branje dobimo kar polovico vseh
informacij, s poslušanem pa le 35%, če pustimo tokrat tipan¬
je (10 %) in vohanje (5 %) ob strani. Velika večina novih in¬
formacij je v znanstvenih revijah in kongresnih zbornikih.
Dostopnost do tega znanja je lažja in cenejša v primerjavi z
udeležbo na kongresu. Prednost branja je tudi v lastni izbiri
časa in prostora za izvajanje te aktivnosti.
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V času formalnega izobraževanja se morajo dijaki in štu¬

denti mučiti samostojnega študija literature in iskanja in¬

formacij po različnih virih. Torej je pomembno, da znajo

poiskati relevantno strokovno literaturo in jo kritično

ovrednotiti z vidika vsebine in principov zastarevanja. To

razvija sposobnost in interes za spremljanje strokovne liter¬

ature tudi. v primeru neformalnega in informalnega (pri¬

ložnostnega) učenja v poklicu. Spremljanje novosti je pogoj

za ohranjanje relevantnosti in konkurenčnosti pri delu,

oziroma pogoj za preživetje. Strokovne revije m področju

zdravstvene nege so odlično izhodišče za kontinuirano izo¬

braževanje in posodabljanje prakse zdravstvene nege

(Skinner in Miller,1989; Vickery in Cotugna,1992).

Izhajajoč iz tega je branje strokovne in znanstvene litera¬

ture nujnost medicinskim sestram, babicam in tehnikom

zdravstvene nege.

Številni tuji raziskovalci na področju zdravstvene nege

in babištva so si v preteklosti zastavili ključno vprašanje

povezano z branjem znanstvene in strokovne literature: Ali

medicinske sestre berejo strokovno literaturo? Gessner in

sod. (1990) so ugotovili, da medicinske sestre na teden

porabijo llur in 12 min za branje strokovne literature in

4ure in 48 min za branje splošne (poljudne). To pomeni

lura in 51min na dan, kar je podobno, kot v splošni popu¬

laciji. Izobrazbeni nivo, položaj v službi in članstvo v orga¬

nizacijah so vplivali na to, koliko časa je bilo namenjenega

branju strokovne literature, kar bi lahko vodilo v razvoj in

izboljšanje prakse zdravstvene nege. Raziskava Armstrong

in Gessner (1991) je ugotovila, da medicinske sestre berejo

značilno več splošno literaturo v primerjavi s strokovno.

Podobno sta Gessner in Armstrong (1992) zaključila, da

medicinske sestre dvakrat več berejo splošno literaturo, kot

strokovno. V tej študiji so vprašani izbrali konferenčno izo¬

braževanje kot najljubšo obliko kontinuiranega učenja,

branje pa je bilo m drugem ali celo na tretjem mestu. Nagy

in sod. (1992) ugotavljajo, da je strokovno časopisje bolj

brano, če je dosegljivo na oddelku. 50% vprašanih redno

bere strokovne časopise, 30% občasno in 20% jih ne bere. V

isti študiji so ugotovili, da 10 % vprašanih pogosto prenese

raziskovalne izsledke v prakso, 44% pa tega ne stori nikoli.

Iz omenjenih raziskav lahko sklepamo, da medicinske ses¬

tre strokovno časopisje ne uporabljajo kot preferenčno za

vseživljenjsko učenje in, da malo znanja iz tega vira prene¬

sejo v prakso. Ob tem se vsiljuje vprašanje o uporabi tekoče

periodike med medicinskimi sestrami, babicami in tehniki

zdravstvene nege v Sloveniji.

Prijetno branje strokovne literature vam želim.

Literatura:

- Armstrong ML, Gessner BA. Is reading part of the life-
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21 -6 .

- Gessner BA, Armstrong ML. Reading activities of staff
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ing education. J Contin Educ Nurs 1992; 23: 66-80.

- Gessner BA, Armstrong ML, Chang AS. Reading aktivi-

ties ofregistered nurses.J Contin Educ Health Prof 1990;

10: 245-56.

- Hladnik M. Praktični spisovnik ali Šola strokovnega

ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske

književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske

književnosti (6., spremenjena izdaja). Ljubljana:

Filozofska fakulteta., 2002 dosegljivo na: (COBISS )

http://www.iis.si/lit/spisovn.html-l2 (COBISS). (datum

dostopa 03.02.07)

- Memorandum o vseživljenjskem učenju - delovno gradi¬
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Andreja Mihelič Zajec,

odgovorna urednica Obzornika zdravstvene nege
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6. KONGRES ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE
"ZDRAVSTVENA IN BABIŠKA NEGA - KAKOVOSTNA, UČINKOVITA IN VARNA "

Kongresni center Domina, Ljubljana, Dunajska 154

PROGRAM KONGRESA

Namen kongresa: Delovanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov se usmerja k človeku, ki postaja osrednji
in najpomembnejši subjekt v njihovi obravnavi. Pacienti so danes vse glasnejši in zahtevajo spoštovanje svojih pravic,
kakovostno in varno obravnavo. Ker se izvajalci zdravstvene in babiške nege teh zahtev zavedajo, se usmerjajo k razvoju
stroke, ki bi naj temeljila na načelih sodobne zdravstvene in babiške nege.

ČETRTEK 10. maj 2007
08.00 - 9.00 PRIJAVA UDELEŽENCEV

9.00 OTVORITEV RAZSTAVE POSTERJEV

10.00-10.15 OTVORITEV KONGRESA

10.15-11.00 Judith Oulton
INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES - ICN

11.00 - 11.30 Dr. Andrej Robida - Ministrstvo za zdravje
VARNOST PACIENTOV - GLOBALNI, EVROPSKI,
NACIONALNI IN LOKALNI IZZIV

11.30 - 11.40 Razprava

11.40 - 12.00 Odmor za kavo

12.00 - 12.20 Marina Brumen
EKONOMSKI KAZALNIKI UČINKOVITOSTI
ZDRAVSTVENE NEGE

12.25- 12.45 Anita Prelec
KORAK ZA KORAKOM DO SAMOSTOJNOSTI
SLOVENSKIH BABIC

12.50 -13.10 Doc.dr. Olga Šušteršič, prof.dr. Vladislav Rajkovič,
mag. Uroš Rajkovič
Z E-DOKUMENTACIJO DO KAKOVOSTNEJŠE
ZDRAVSTVENE NEGE

13.10-13.20 Razprava

13.20 - 14.30 Odmor za kosilo

DVORANA I - 10.5.2007
Tematski sklop: Praksa zdravstvene in babiške nege

14.30- 14.45 Ljudmila Par
PREDSTAVITEV FINSKEGA MODELA ERGONOMIJE
V ZDRAVSTVENI NEGI

14.50 - 15.05 Edvard Jakšič
DOŽIVLJANJE PREOBREMENJENOSTI IN STRESA
NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE

15.10-15.25 Liljana Verbič
OSEBNOSTNA RAST IN RAZVOJ MEDICINSKE
SESTRE V PROFES IONALNEM SMISLU

15.30 - 15.45 Otilija Mertelj, Zdenka Kramar
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN KAKOVOSTI PRI
PACIENTIH, KI SO OGROŽENI ZA NASTANEK
RAZJEDE ZARADI PRITISKA

15.50 -16.05 Tjaša Pečnik Vavpotič, Helena Uršič, Robert Trbovšek,
Vesna Ostrožnik, Katarina Lokar,
mag. Brigita Skela Savič
RAZJEDA ZARADI PRITISKA - IZBIRA ORODJA ZA
OCENO OGROŽENOSTI

16.10 -16.25 Otilija Metrelj, Zdenka Kramar
VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OSKRBI Z V.A.C.
SISTEMOM

16.25 -17.00 Odmor za kavo

17.00-17.15 Jože Prestor
DELO REŠEVALCEV V TIMU PREDBOLNIŠNIČNE
NUJNE MEDICINSKE POMOČI

17.20- 17.35 Viktor Zrim
VLOGA MEDICINSKE SESTRE - ZDRAVSTVENIKA V
SLUŽBI NUJNE MEDICINSKE POMOČI MURSKA
SOBOTA

17.40 - 17.55 Lojzka Prestor, Katja Pivk
KAZALCI KAKOVOSTI PRI ZDRAVSTVENI NEGI
PACIENTA S TUBERKULOZO

18.00 -18.15 Branka Alič, Branko Bregar, Mojca Kralj
VPLIV SKRBI ZASE NA KAKOVOST IN
UČINKOVITOST ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA,
ODVISNEGA OD DROG

e UTRIP 02/07



o delo zbornice - zveze

DVORANA II ■ 10.5.2007
Tematski sklop: Izobraževanje

14.30 - 14.45 Alojzija Fink, Elizabeta Pikovnik
UČINKOVITI PRISTOPI PRI POUČEVANJU
ZDRAVSTVENE NEGE

14.50 - 15.05 Gordana Lokajner, Andreja Žagar
SMO PLANIRALI IZOBRAŽEVALNE NALOGE
DOBRO?

15.10-15.25 Mag. Vida Gone
E - IZOBRAŽEVANJE - NUJNOST ALI MODNA
MUHA?

15.30 - 15.45 Mag. Radojka Kobentar
SPREMLJANJE DELA MENTORJEV - PRISPEVEK H
KAKOVOSTI

15.50 -16.05 Barbara Donik, Mateja Lorber
ALI ŠTUDENTI ZDRAVSTVENE NEGE VZŠ UNIVERZE
V MARIBORU ZNAJO KRITIČNO RAZMIŠLJATI?

16.10 -16.25 Klaudi[a Čuček Trifkovič
KLINIČNE VAJE ŠTUDENTOV VISOKE
ZDRAVSTVENE ŠOLE UM V TUJINI - PRISPEVEK K
DVIGU KAKOVOSTI ŠTUDIJA ZDRAVSTVENE NEGE

16.25 - 17.00 Odmor za kavo

17.00- 17.15 Martina Bizjak
VPLIV ODNOSOV MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI
NA ODNOSE DO PACIENTOV

17.20 - 17.35 Adela Kelhar, Ljuba Lednik
MEDICINSKA SESTRA V ODNOSU DO DELA IN DO
PACIENTA ZAGOTAVLJA KAKOVOST, VARNOST IN
UČINKOVITOST

17.40 - 17.55 Barbara Donik, Boris Miha Kaučič, Mateja Lorber,
Barbara Perič, Milena Pišlar
POMEN KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN IN
MEDOSEBNIH SPRETNOSTI V KLINIČNI PRAKSI ZA
ŠTUDENTE VZŠ UNIVERZE MARIBOR

18.00- 18.15 Irena Trobec
VPLIV ČUSTEV NA KAKOVOST ZDRAVSTVENE
NEGE

DVORANA III - 10.5.2007
Tematski sklop: Kakovost

14.30 - 14.45 Katarina Lokar, mag. Brigita Skela Savič
METODOLOGIJA SPREMLJANJA KAKOVOSTI
ZDRAVSTVENE NEGE

14.50- 15.05 Darinka Klemenc
NENEHNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI V
ZDRAVSTVU S POMOČJO MEDNARODNEGA
STANDARDA ISO 9001: 2000

15.10 -15.25 Nika Škrabi, Sanja Arnautovič
TEORETIČNA IZHODIŠČA KAKOVOSTI V
STORITVENI DEJAVNOSTI IN PRIMERJAVA S
KAKOVOSTJO V BOLNIŠNICAH

15.30 - 15.45 Darinka Žargi, Marko Kiauta
MEDICINSKA SESTRA V SISTEMU KAKOVOSTI

15.50 -16.05 Andreja Vovk
KAKOVOSTNA ZDRAVSTVENA NEGA ALI KAJ
POMENI BITI KOORDINATORICA ZA KAKOVOST ZA
PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE NA
GINEKOLOŠKI KLINIKI V LJUBLJANI

16.10 -16.25 Katja Vrankar, Petra Pazlar
SPREMLJANI KAZALCI KAKOVOSTI NA ODDELKU
ZA INTENZIVNO TERAPIJO IN NEGO BOLNIŠNICE
GOLNIK-KOPA

16.25 - 17.00 Odmor za kavo

17.00 -17.15 Peter Koren, mag. Brigita Skela Savič
IZKUŠNJE PACIENTOV V SPECIALISTIČNO
AMBULANTNI OBRAVNAVI NA ONKOLOŠKEM
INŠTITUTU LJUBLJANA

17.20 - 17.35 Aleksander Jus
KAKOVOST V DELU CENTRA ZA NUJNO
MEDICINSKO POMOČ

17.40- 17.55 Beisa Žabkar
VPLIV ODNOSA IN DELA MEDICINSKE SESTRE NA
ZADOVOLJSTVO STARŠEV V DISPANZERJU ZA
PREDŠOLSKE OTROKE V AMBULANTI ZA BOLNE

PETEK , 11 . MAJ 2007
DVORANA I - 11.5.2007
Tematski sklop: Praksa zdravstvene in babiške nege

09.00 - 09.15 Nina Žvab, Darja Rajgelj
VARNOST PACIENTA V OPERACIJSKEM BLOKU

09.20 - 09.35 Milena Prosen
KAKOVOSTNA, UČINKOVITA IN VARNA
PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA

09.40 - 9.55 Valerija Svilar, Izza Repe
HEMODINAMSKI MONITORING - PRISPEVEK K
VARNOSTI IN KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE NEGE

10.00 -10.15 Prof.dr.V. Ilijev, Dobrila Trifunova, Tanja Dimova,
Ana Maneva
MINIMALNA INVAZIVNA HIRURGIJA U
UROGINEKOLOGIJI

10.20- 10.35 Jana Lukeševič
VASKULARNI PRISTUPI ZA HEMODIJALIZU

10.40 - 10.55 Mag. Maja Klančnik Gruden, Alenka Roš, Anica Marolt,
Asja Jaklič, Durda Sima, Jana Šmitek, Maja Medvešček
Smrekar, Minja Petrovič, Nada Vigec, Nataša Čermelj,
Carmen Bobnar Sekulič
DEJAVNIKI TVEGANJA ZA PADEC V KLINIČNEM
CENTRU LJUBLJANA

11.00-11.15 Bojana Zemljič, Ivan Tandler, Vesna Korat
UGOTAVLJANJE TVEGANJA ZA NASTOP PADCA PRI
PACIENTIH V BOLNIŠNICI S POMOČJO
MODIFICIRANE MORSE - LESTVICE PADCEV (MLP)

11.15-11.45 Odmor za kavo

11.45 - 12.00 Nevenka Marinšek
VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI
PREPREČEVANJU PADCEV

12.05 - 12.20 Maja Svetlin, Urška Korošec, Erna Jovanovič,
Mirjana Čalič, Aleksandar Pavlovič
UČINKOVITOST SODELOVANJA MED PATRONAŽNO
SLUŽBO IN CENTROM ZA TRANSPLANTACIJO
LEDVIC V SLOVENIJI

12.25 - 12.40 Jožica Trstenjak
NAŠ CILJ-VAREN OTROK

12.45 - 13.00 Mag. Albina Bobnar
PALIATIVNA OSKRBA V BOLNIŠNICI KOPA GOLNIK
V ZADNJIH 48 URAH

13.05-13.2 Mag. Albina Bobnar
BOLEZEN, IMENOVANA UMIRANJE
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13.20 - 14.30 Odmor za kosilo

Tematski sklop: Babiška nega

14.30 - 14.45 Mag. Teja Zakšek
ALI LAHKO V SLOVENIJI GOVORIMO O
KAKOVOSTNI IN UČINKOVITI BABIŠKI NEGI ?

14.50- 15.05 Gordana Njenjič
BABIŠKI POROD

10.40 - 10.55 Marjana Bratkovič
USPEŠNOST ZDRAVSTVENOVZGOJNEGA DELA PRI
PACIENTIH S TUBERKLULOZO V BOLNIŠNICI
GOLNIK - KOPA

11.00 -11.15 Tanja Hovnik Markota, Katjuša Mravljak, Vesna Korat
IZDELAVA ZDRAVSTVENOVZGOJNEGA GRADIVA
(ZLOŽENKE) ZA PACIENTE S HEMATOLOŠKIM
OBOLENJEM, KI PREJEMAJO KEMOTERAPIJO

15.10 -15.25 Lucija Matič, Barbara Jurše
ETIČNE DILEME V GINEKOLOGIJI IN PORODNIŠTVU
- CELOSTNA OBRAVNAVA IN INFORMIRAN
PRISTANEK

15.30 - 15.45 Anže Čeh, Saša Matko
STRAH PRI PORODNICAH PRED, MED IN PO
PORODU

15.50 -16.05 Patricija Hafner Trajkovski, Mateja Kljun
ZAGOTAVLJANJE PSIHIČNE VARNOSTI PORODNICI
OB NENADNEM PORODU

16.05 - 16.30 Odmor za kavo

16.30 - 16.45 Erika Marin, Ivica Stramec, Verena Jurše
IZPOLNJENE ŽELJE PORODNIC - POT DO
UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI

16.50- 17.05 Cvetka Skale
POOBLAŠČENI SVETOVALEC ZA LAKTACIJO
(IBCLC) - STANDARD ZA ZAŠČITO, SPODBUJANJE
IN PODRORO DOJENJU

17.10-17.25 Mira Kočar
ZDRAVSTVENA NEGA PREZGODAJ ROJENIH
OTROK

17.30 - 17.45 Barbara Čadež, Katja Zupan, Polona Jankovec
PREDSTAVITEV ANKETE ZADOVOLJSTVA
OTROČNIC IN PORODNIC KOT KAZALEC
KAKOVOSTI NA GINEKOLOŠKO PORODNIŠKEM
ODDELKU SPLOŠNE BOLNIŠČNICE JESENICE

DVORANA II - 11.5.2007

11.15-11.45 Odmor za kavo

11.45 - 12.00 Dr. Silvestra Hoyer, mag. Andreja Kvas
ZNANJE O SKRBI ZA ZDRAVJE PRI ŠTUDENTIH
PREDŠOLSKE VZGOJE

12.05- 12.20 Zdenka Gomboc
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

12.25 - 12.40 Veronika Pretnar Kunstek
ALI JE ZDRAVSTVENI TURIZEM PRIHODNOST?

12.45- 13.00 Marjetka Anderle
POMOČ KADILCEM PRI ODVAJANJU OD KAJENJA V
KOPA GOLNIK

13.05 - 13.20 Nedeljka Luznar
PREVENTIVA IN TERAPIJA DEBELOSTI V OKVIRU
PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI

13.20 - 14.30 Odmor za kosilo

Tematski sklop: Teorija - raziskovanje

14.30 - 14.45 Dr. Majda Pajnkihar, mag. Milica Lahe
INTEGRACIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
ZDRAVSTVENE NEGE ZA KAKOVOSTNO,
UČINKOVITO IN VARNO OBRAVNAVO PACIENTA

14.50- 15.05 Lucija Matič
CELOSTNA ZDRAVSTVENA NEGA

15.10 -15.25 Darja Ovijač, Nika Škrabi, Patricija Kobilšek,
doc.dr. Majda Pahor
ZNAČILNOSTI MEDPOKLICNIH RAZMERIJ V
ZDRAVSTVU

Tematski sklop: Zdravstvena vzgoja

09.00 - 09.15 Urška Korošec, Maja Svetlin, Erna Jovanovič,
Mirjana Čalič, Aleksander Pavlovič
CELOSTNA ZDRAVSTVENA VZGOJA KOT
ZAGOTOVILO VARNOSTI PACIENTA

09.20 - 09.35 Nataša Vidnar
ZADOVOLJSTVO PACIENTOV V DELAVNICAH
PROMOCIJE ZDRAVJA

09.40 - 9.55 Branislava Kavčič, mag. Marija Zaletel
VLOGA ZDRAVSTVENE NEGE PRI UVAJANJU
NORDIJSKE HOJE ZA PREVENTIVO TEŽAV, KI JIH
IMAJO ŽENSKE V ČASU MENOPAVZE

10.00 -10.15 Mirjana Čalič, Erna Jovanovič, Maja Svetlin,
Aleksander Pavlovič, Urška Korošec
CELOSTNA IN UČINKOVITA ZDRAVSTVENA VZGOJA
PACIENTA ZAGOTAVLJA VARNOST PACIENTA PO
PRESADITVI LEDVICE

10.20 - 10.35 Milena Milinkovič, Metka Vlaj, Zdenka Gomboc,
Lidija Ouček Farkaš
UČNE DELAVNICE KOT UČINKOVITA OBLIKA DELA
Z ŽENSKAMI, KI IMAJO TEŽAVE Z NEHOTENIM
UHAJANJEM URINA

15.30 - 15.45 Mag. Andreja Kvas, dr. Barbara Domajnko, mag. Klelija
Štrancar, Nina Bojc, doc. dr. Majda Pahor
MEDPOKLICNO SODELOVANJE MED SLOVENSKIMI
MEDICINSKIMI SESTRAMI IN ZDRAVNIKI:
KVALITATIVNI POGLED

15.50 -16.05 Andreja Mihelič Zajec, Patricija Kobilšek, Martina Horvat
KAJ SO O MEDPOKLICNEM SODELOVANJU
NAPISALE MEDICINSKE SESTRE IN KAJ ZDRAVNIKI
V OBDOBJU 1995 - 2005 V SVOJIH STROKOVNIH,
PERIODIČNIH ČASOPISIH?

16.05 - 16.30 Odmor za kavo

16.30- 16.45 Mojca Trček
SVETOVALNA SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN
NJENA USPEŠNOST V INTERAKCIJI Z
ZDRAVSTVENO NEGO NA KLINIČNIH ODDELKIH

16.50 - 17.05 Mateja Repinc, Monika Ažman
ZAUPANJE PACIENTA, KLJUČ V ZAGOTAVLJANJU
VARNE IN KAKOVOSTNE ZDRAVSTVENE NEGE

17.10 -17.25 Mag. Maja Klančnik Gruden, Ivanka Pupis Škapin,
prof.dr.Bojana Beovič, Mojca Dolinšek, Erna Kos
Grabnar, mag. Marko Zebec Koren, Barbara Andrejaš,
Monika Pajk, Nika Škrabi, Andreja Vovk
POTEK NACIONALNE ANKETE O IZKUŠNJAH
PACIENTOV V KLINIČNEM CENTRU LJUBLJANA
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17.30- 17.45 Martina Horvat
OCENA SPOSOBNOSTI SAMOOSKRBE PACIENTA
NA DOMU - TEMELJ NAČRTOVANJA AKTIVNOSTI
DOLGOTRAJNE OSKRBE

17.50- 18.05 Klaudija Peternelj
KONCEPT VESTI PRI MEDICINSKIH SESTRAH V
SLOVENIJI

DVORANA lil - 11.5.2007
Tematski sklop: Organizacija - varnost

09.00 - 09.15 Mag. Jožica Peterka Novak
SPREMEMBE PRI VODENJU V ZDRAVSTVENI NEGI V
SODOBNEM ČASU

09.20 - 09.35 Marjana Bernot
PRIKAZ INOVATIVNEGA VODENJA ODDELKA IN
DELA Z ZAPOSLENIMI

09.40 - 9.55 Marija Zrim
VLOGA SREDNJEGA MANAGEMENTA
ZDRAVSTVENE NEGE PRI UVAJANJU IN
SPREMLJANJU KAZALCEV KAKOVOSTI V PRAKSI

10.00-10.15 Metka Lipič - Baligač
IZKUŠNJE NA PODROČJU VODENJA ZA
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI V
PRAKSI ZDRAVSTVENE NEGE

10.20 - 10.35 Jože Šimenko, Maja Frangež
TUDI NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JE
ELEMENT KAKOVOSTI

10.40- 10.55 Mag. Saša Kadivec
ZAKAJ ZDRAVSTVENA NEGA POTREBUJE SISTEM
VODENJA KAKOVOSTI?

11.00 -11.15 Mag. Brigita Skela Savič, Katarina Lokar
VARNOSTNE VIZITE VODSTVA ZDRAVSTVENE
NEGE: PRISTOPI IN PRVI REZULTATI

11.15-11.45 Odmor za kavo

11.45- 12.00 Darja Musič
TIMSKO DELO V ZDRAVSTVU

12.05 - 12.20 Boris Miha Kaučič, mag. Bojana Filej
DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA USPEŠNO TIMSKO
DELO V ZDRAVSTVENI NEGI

12.25 - 12.40 Andreja Peternelj
NAČRTOVANJE IN VODENJE ODPUSTA - DEJAVNIKA
ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI CELOSTNE
OBRAVNAVE PACIENTA

12.45 - 13.00 Marta Kavšek, dr. Boštjan Gomišček
SMERNICE KATEGORIZACIJE ZA IZBOLJŠANJE
KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V
DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV

13.05- 13.20 Irena Vidmar
KATEGORIZACIJA PACIENTOV V AMBULANTI
SPLOŠNE MEDICINE

13.20 - 14.30 Odmor za kosilo

14.30 - 14.45 Natalija Galinec, Sabina Bricelj Čelan
VZPOSTAVITEV SISTEMA RAZPOREJANJA KADRA
GLEDE NA KATEGORIJO PACIENTOV ZA
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V SPLOŠNI
BOLNIŠNICI DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

14.50 - 15.05 Slavica Popovič
KLINIČNA POT - VARNA ZDRAVSTVENA NEGA

15.10 -15.25 Irena Špela Cvetežar, Monika Ažman
POT K NIČNI TOLERANCI DO NASILJA - VARNOST V
ZDRAVSTVENI NEGI

15.30 - 15.45 Dušan Dumič, Jasmina Kamenčič
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV NA
GLOBALNI RAVNI

15.50 -16.05 Zdenka Kramar, Sandra Tušar
KAKOVOST JE VARNOST ZA PACIENTA

16.05 - 16.30 Odmor za kavo

16.30- 16.45 Jelka Mlakar
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV,
ZAPOSLENIH, OBISKOVALCEV IN DRUGIH V
KLINIČNEM CENTRU LJUBLJANA

16.50- 17.05 Aljoša Lapanja
NEŽELENI DOGODKI - KAZALNIK KAKOVOSTNE,
UČINKOVITE IN VARNE PSIHIATRIČNE
ZDRAVSTVENE NEGE

17.10-17.25 Andrej Bračič
VARNOST PRI APLIKACIJI ZDRAVIL V ENOTI
INTENZIVNE TERAPIJE

17.30 - 17.45 Magda Brložnik
DELOVNA OBLEKA PATRONAŽNE MEDICINSKE
SESTRE, UPORABA ZAŠČITNIH SREDSTEV NA
PACIENTOVEM DOMU IN RAVNANJE Z ODPADNIM
MATERIALOM, KI NASTANE PRI IZVAJANJU NEGE
PACIENTA NA DOMU

Programski odbor si pridružuje pravico do sprememb programa.

Programski odbor: Mag. Bojana Filej, mag. Danica Železnik, Andreja
Mihelič Zajec, Darinka Klemenc, Peter Požun

Organizacijski odbor: Petra Kersnič, Monika Ažman, Irena Buček
Hajdarevič, Renata Trampuž, Mirjana Čalič

SPLOŠNE INFORMACIJE
Prijavnico iz Utripa ali spletne strani www.zveza-zbornica.si pošljite na
naslov organizatorja: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije, Vidovdanska 9,1000 Ljubljana, tel/fax 01 231 6055 ali po
elektronski pošti.

KOTIZACIJA

Prijava in plačilo do 31.3.2007: člani 270 eur, nečlani 350 eur

Prijava in plačilo po 31.3.2007: člani 350 eur, nečlani 420 eur

Aktivni udeleženci - prvi in drugi avtor referata in posterja: 130
EUR

Udeležba en dan: člani 100 eur, nečlani 170 eur

Upokojenci in študentje: 50 eur

Če se kongresa po prijavi ne boste mogli udeležiti, je dobrodošel
nadomestni udeleženec, ki mora predložiti pisno pooblastilo
registriranega udeleženca. Za pisne odpovedi z datumom do
1.5.2007 bomo povrnili 75% vplačane kotizacije, po tem datumu
odpovedi ne bomo več upoštevali. Kotizacija zagotavlja udeležbo
na predavanjih in razstavi posterjev, promocijsko gradivo, Zbornik
predavanj in posterjev 6. kongresa zdravstvene in babiške nege in
osvežitve med odmori. Znesek kotizacije nakažite na TR ZZBN-
ZDMSBZTS NLB - posl. Tavčarjeva 17-št. 02031- 0016512314 sklic
na številko 00 120 01 z oznako “6. KONGRES” in pripis imena in
priimka udeleženca.

REGISTRACIJA bo potekala v avli kongresnega centra 10.5.2007 med
8. in 9.45 ter v času odmorov.
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Kronika dogodkov v januarju
Petra Kersnič

Vmesecu januarju kot da je v deželo prišla pomlad. In
z njo tudi nov zagon države za zakonodajne ureditve.
S polno paro se je začela razprava o dveh predlogih

zakonov - Zakon o koncesijah za izvajanje zdravstvene
službe v zdravstveni in lekarniški dejavnosti in o svobodnih
zdravnikih specialistih ter Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih
izdelkov. Predlogi so bili posredovani v strokovno javnost s
pozivom na razpravo in posredovanjem pripomb. Splošna
razprava v številnih medijih odpira številne dileme tudi
znotraj naše stroke ter hkrati daje tudi različne odgovore, za¬
to pozivamo naše članstvo, da zakonodajno pobudo skrbno
prebere in glede na realno stanje v vsakdanji praksi in pred¬
log rešitev podaste svoje mnenje. Razprava je na pritisk na¬
jrazličnejših sredin podaljšana v mesec februar.
V medijih smo zasledili tudi obvestilo, da se širi mreža

oddelkov za izobraževanje tehnikov zdravstvene nege. Ker
smo na to temo že opozarjali tako Ministrstvo za zdravje kot
Ministrstvo za šolstvo in šport, smo ponovno pisno obvestili
ministra za zdravje z našim stališčem.

Ministrstvo za zdravje
Mag. Andrej Bručan, dr. med., minister
Štefanova 5
1000 Ljubljana

Spoštovani gospod minister, v imenu Upravnega odbora
Zbornice - Zveze in Nacionalne koordinacije organizacij, ki
povezujejo medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike Vam
ponovno sporočamo naše ne strinjanje do širjenja mreže Srednjih
zdravstvenih šol oziroma oddelkov za izobraževanje tehnikov
zdravstvene nege. Vsem nam je znano, da se potrebe po tehnikih
zdravstvene nege v praksi zmanjšujejo, izobraževalni sistem pa jih
izobražuje. Ob tem je pomembno tudi dejstvo, da šolanje teh
kadrov zahteva specifične pogoje za izvedbo teoretičnega programa
in kabinetnih vaj, kakor tudi ustrezno učno bazo za prakso. V že
obstoječih šolah v Sloveniji so vsi ti pogoji že postavljeni in so na
visoki strokovni ravni.
Novica v Večeru (priloga), da se v Zagorju ustanavlja v sklopu

Srednje šole Zagorje oddelek za izobraževanje tehnika zdravstvene
nege, nas je presenetila, zato prosimo, da pri mnenju Ministrstva
za zdravje upoštevate tudi naše mnenje kakor tudi mnenje
Skupnosti Srednjih zdravstvenih šol Slovenije, ki ga Zbornica -
Zveza v celoti podpira.
Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in Vas lepo pozdravljamo!
V vednost:
Darja Cibic, Ministrstvo za zdravje
Tatjan Valant Veličkovič, Skupnost Srednjih zdravstvenih šol

Slovenije

Predsednica Zbornice - Zveze
Mag. Bojana Filej

Zbornica - Zveza se pripravlja na izvedbo izredne
skupščine, ki bo omogočila sprejem aktov oziroma
Pravilnikov o registru izvajalcev, Pravilnika o strokovnem
nadzoru s svetovanjem in Pravilnika o licencah izvajalcev
dejavnosti, ki bodo kot zadnje dejanje omogočili začetek iz¬
vajanja javnih pooblastil, ki jih je skladno s kandidaturo na
razpis prejela 1.7.2005. Pomemben dosežek usklajevanja ak¬
tov je zagotovo to, da bodo za samostojno delo in kot dokaz
strokovne usposobljenosti prejeli licenco vsi profili v
zdravstveni negi, kar pomeni pomembno dejanje v regulaciji
poklicev v zdravstveni in babiški negi.
Spoštovani,
Na Zbornico - Zvezo se je v zadnjih dneh obrnilo kar nekaj

članov, ki sprašujejo, kako je z plačilom pripravniškega staža
za diplomirane medicinske sestre, ki se je lani plačevalo iz
proračunskih sredstev, letos pa so jim delodajalci rekli, da jih
ne bodo zaposlovali, ker za njih ne prejmejo več kritja s
strani države. Za odgovor smo zaprosili Ministrstvo za
zdravje in prejeli naslednji odgovor:

»Financiranje plač, nadomestil plač in stroškov dela pripravnikov
sekundarijev, zobozdravnikov in pripravnikov ostalih zdravstvenih
poklicev se je preneslo s 01. 01. 2007 v skladu z določili 43. člena
predloga Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2007 in 2008
na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Pripravila: Vladka Škerl Jenko, podsekretarka
Tatjana Drnovšek Zavšek po pooblastilu ministra vodja Sektorja
Sodelavka za investicije II za ekonomiko javnega zdravstva »

Kje smo bili in kaj smo še delali:

9. januar 2007

- 4. seja Statutarne komisije

11.januar 2007
- 8. seja Častnega razsodišča

26. januar 2007
- 6. seja Komisije za izobraževanje

29.januar 2007
- 8. seja Odbora strokovnih sekcij
Dnevni red:
1. Pregled in sprejem zapisnika 7. seje OSS-a z dne
13.11.2006

2. Pregled aktivnosti
3. Obravnava predloga Rokovnika opravil za izvolitev
predsednika strokovne sekcije in članov IO strokovne
sekcije

4. Aktualne zadeve
5. Predlogi in pobude

31 .januar 2007
- 2. seja programskega odbora 6. kongresa
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aktualno

Začetek novega načina vrednotenja dežurstva - mnenje

Zaradi številnih vprašanj v zvezi z začetkom novega
načina vrednotenja dežurstva, ki jih prejemamo na
Ministrstvo za zdravje, vam v zvezi s tem v nadalje¬

vanju pošiljamo naše mnenje.
Dne 24. maja 2006 je začel veljati Zakon o spremembah in

dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-D), ki je
spremenil do tedaj veljavni 42. člen in določil, da je dežurst¬
vo posebna oblika dela, s katero se zagotavlja 24-umo
zdravstveno varstvo. Sestavljeno je iz aktivnega dela, ko
zdravnik v času dežurstva opravlja svoja dela in naloge, in
neaktivnega dela, ko je zdravnik v času dežurstva zgolj pris¬
oten na delovnem mestu. Vse ure v dežurstvu se s stališča
pravice do odmorov in počitkov štejejo v delovni čas.
Aktivne in neaktivne ure v okviru polnega delovnega časa
pa se vrednotijo kot delo prek polnega delovnega časa.
Neaktivne ure dežurstva, ki jih zdravnik opravi prek polne¬
ga delovnega časa, se štejejo v delo prek polnega delovnega
časa in se vrednotijo enako kot delo v okviru polnega de¬
lovnega časa. Če predstavljajo neaktivne ure manj kot 50 %
celotnega časa dežurstva, se vse ure dežurstva prek polnega
delovnega časa štejejo in vrednotijo enako kot delo prek pol¬
nega delovnega časa. Aktivne in neaktivne ure se določijo
glede na evidentirano količino dela v tekočem mesecu oziro¬
ma v povprečju preteklih mesecev. Te določbe se uporablja¬
jo za vse zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce ter
druge zaposlene v zdravstveni dejavnosti, ki so vključeni v
zagotavljanje 24-umega zdravstvenega varstva.

Nova določba 42. člena zakona ni natančneje opredelila
aktivnih in neaktivnih ur dežurstva, temveč v zvezi z merili
za njihovo opredelitev ter za določanje njihovega obsega
napotuje na urejanje z vladno uredbo.
Dne 9. septembra 2006 je skladno z navedenim začela vel¬

jati Uredba o merilih za opredelitev in za določanje obsega
aktivnih in neaktivnih ur dežurstva zaposlenih v
zdravstveni dejavnosti (UL RS št. 94/06). Do dokončne vz¬
postavitve sistema aktivnih in neaktivnih ur dežurstva, za
kar je po uredbi rok 1.3. 2007, je v prehodni določbi določila,
da se v zavodih ta čas kot aktivne oziroma neaktivne ure
štejejo tiste ure, ki so se na dan 24. maja 2006 štele za efek¬
tivne oziroma neefektivne. S to prehodno določbo je uredba
začasno definirala aktivnost oziroma neaktivnost v času
dežurstva in s tem omogočila, da se že od dneva njene uvel¬
javitve naprej za dežurstvo uporablja novela zakona.
Skladno z 68. členom Zakona o zdravniški službi - uradno

prečiščeno besedilo (UL RS št. 72/06) se način plačevanja po¬
drobneje ureja s kolektivnimi pogodbami.
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Televizija in delovno mesto - gledanje programa med
delovnim časom
Marina Velepič, Vera Štebe

Na Zbornico - Zvezo je bilo naslovljeno pismo, kakšno
je stališče Zbornice - Zveze do gledanja televizijskih
programov med delovnim časom. Vprašanje se je

nadaljevalo, ali gledanje televizijskih programov na
bolniških oddelkih lahko predstavlja kršitev etičnih načel.
Vprašanje ni lahko, še posebej ne zato, ker vsi poznamo
potek vsakdanjega življenja in se nas dotika tako na de¬
lovnem mestu kot tudi v vlogi uporabnika zdravstvenih
storitev. Vprašanje je v obravnavo prejelo Častno razsodišče
in se odločilo, da opravi majhno raziskavo po oddelkih
zdravstvenih zavodov, računajoč, da bodo odgovori poma¬
gali pri oblikovanju stališč in mnenj o tem vprašanju. Skupaj
z generalno sekretarko Petro Kersnič je bila v mesecu marcu
in aprilu 2006 izvedena anketa z vprašalnikom, ki je bil
poslan na naslove 135 glavnih medicinskih sester slovenskih
bolnišnic in socialnih zavodov. V dogovorjenem času je bilo
vrnjenih več kot 75 odgovorov, tako da lahko govorimo
55,56-odstotnem uspehu ankete.
Pred odgovorom na vprašanje poglejmo nekaj rezultatov

male raziskave, ki je v anketnem vprašalniku vsebovala 7
vprašanj. Na seji Častnega razsodišča je njegova članica Vera
Štebe podala analizo odgovorov, ki prikazujejo naslednjo
sliko:
- V 74 zavodih imajo TV sprejemnike, v 1 ga nimajo.
- Skupno število TV sprejemnikov je 393, od tega jih je 177
osebna last stanovalcev v socialnih zavodih, 15 last za¬
poslenih, 56 last zavoda, 25 pa je podarjenih.

- 5 TV sprejemnikov je v delovnih prostorih za osebje
zdravstvene nege, 19 v prostorih za rekreacijo osebja, 25
v dežurni sobi medicinske sestre; iz tega sklepamo, da so
TV sprejemniki v glavnem namenjeni bolnikom oziroma
stanovalcem v socialnih zavodih. Nameščeni so na odd¬
elkih oziroma v enotah, večinoma v bolniških sobah, 15
jih je v enotah intenzivne nege, 11 pa v enotah intenzivne
terapije.

- Na vprašanje o spremljanju TV programa med delovnim
časom je 57 vodilnih medicinskih sester odgovorilo, da
osebje gleda TV program, 18 pa, da ne. Odgovori pove¬
do, da je največja »gledanost« v nočnem času - 52 odgov¬
orov - ter ob praznikih in nedeljah ponoči - 51 odgov¬
orov.

- Na vprašanje osebnega stališča do spremljanja TV pro¬
grama na delovnem mestu se je 39 odgovorov ali 52,00 %
glasilo »sem proti spremljanju«, kar so podkrepili z
besedami neprimerno, nedopustno, ni možno, ni časa,
neumestno, nedovoljeno, se ne strinjam, ni sprejemljivo,
prisotnost TV je škodljiva ..., 7 odgovorov ali 9,33 % se
strinja s spremljanjem TV programa, vendar le v sodelo¬
vanju s stanovalci ali z bolniki. 27 odgovorov ali 36,00 %
pravi, da dopušča gledanje TV v času dežurstva in
ponoči.

- Dostop do interneta je omogočen v 65 zavodih, v 10 pa ni
mogoč.

- 5 zavodov od 75 ima akt, ki ureja gledanje TV programa
med delovnim časom.
Na podlagi dobljenih odgovorov so članice Častnega raz¬

sodišča razpravljale in zavzele naslednje stališče:
1. Spremljanje TV programov v rednem delovnem času v

lastno zabavo je nesprejemljivo ne le z etičnega, temveč tudi

s strokovnega vidika. Če pogledamo Kodeks etike medicin¬
skih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, so s tem
kršena načela I., V., VI., in VII.
Pri tem je bilo poudarjeno, da le redko razmišlja, da gre pri

tem za kršitev etičnih in strokovnih načel. Dejstvo je, da je to
poleg tega tudi problem managementa. »Kakšen občutek
odgovornosti pa ima takšna medicinska sestra, ki namesto
strokovnega dela na oddelku čas preganja z gledanjem tele¬
vizije?« je vprašala gospa Verena Tschudin, ena od najbolj
znanih svetovnih avtoritet na področju etike v zdravstveni
negi, ko smo jo med njenim obiskom v Sloveniji povprašali
za mnenje.
Razmišljajmo naprej. Ali ste se kdaj vprašali, kako bi se

odzvali svojci bolnikov ali celo starši dojenčkov ali majhnih
otrok, ko bi medicinsko sestro namesto ob bolnikih našli
pred televizorjem? In kako bi se odzvalo vodstvo, če bi zara¬
di tega prišlo do strokovne nepazljivosti ali celo napake
medicinske sestre, ki bi nepravočasno opazila grozeč zaplet
pri bolniku, ki ji je zaupan? Sobolniki nas niso dolžni klicati,
da ne govorimo o dojenčkih in majhnih otrocih, ki so še to¬
liko bolj dovzetni za nenadne, življenje ogrožajoče dogodke.
Zavedati se moramo, da so bolniki zaupani nam! Zanje smo
odgovorni! Zlasti v nočnem času, ko je odgovornost še toliko
večja, saj v enotah intenzivne nege in na oddelkih pogosto ni
zdravnika.
Televizijski program ponoči nedvomno vzpodbudno ak¬

tivira medicinske sestre in zdravstvene tehnike v urah, ko jih
premaguje utrujenost, vendar bi zaradi tega vzroka težko
opravičevali zanemarjeno skrb za tiste, ki jim je nočno delo
osebja zdravstvene nege namenjeno. Prav vodilne medi¬
cinske sestre so tiste, ki bi morale strokovno delo na oddelk¬
ih in enotah razporediti tako, da bi bila omogočena koristna
izraba delovnega časa zaposlenih v zdravstveni negi. In one
so tudi tiste, ki morajo proces dela nadzirati in posedanje
pred televizorji in računalniki, kadar ne gre za strokovno de¬
lo, onemogočiti.
Naj zaključiva z razmišljanjem gospe Verene Tschudin:
»Naše ravnanje (drža) je odvisno od naših vrednot. Kaj so

naše vrednote, je precej težko definirati, saj niso stabilne in
se spreminjajo zaradi različnih okoliščin. Ugotavljam, daje
pogosto tudi medicinskim sestram potrebno pomagati, da
spoznajo, katere vrednote so njihove, da jih obrazložimo in
povemo, zakaj so pomembne. Mogoče smo izgubili
zmožnost jasnega govorjenja o vrednotah in to je resna
izguba.«
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praznovali smo

Gorenjci smo upihnili prvih 50 svečk
Monika Ažman

Prejemnice Srebrnega znaka (od leve proti desni): Marija Bistan, Damjana Stroj, Špela Urh in Marinka Čebulj

Pogled skozi okno nudi pravo zimsko pravljico. Zunaj
sije sonce, toda mraz brije in nič ni bolj prijetnega, kot
je klepet na toplem. Toda skrajni čas je tudi za pisanje

poročil, načrti za tekoče leto so seveda že oddani.
Pravzaprav se je težko odločiti, kateri od dogodkov je bil v

letu 2006 za Gorenjce najlepši. Kateri med njimi je bil tisti, ki
je še posebej zaznamoval 50-letnico delovanja našega
društva.
Priprave na pomembno obletnico so se pričele že leto

poprej. Izdali smo prvo predstavitveno zloženko in jo
opremili s povabilom na Bled. Nato se je pričelo dogajati
zares. Zbirali nismo le prispevkov za prvi zbornik, zbirali
smo tudi prepotrebna donatorska sredstva, iskali zveze in
poznanstva pri vseh, ki bi nam kakorkoli lahko pomagali, da
bi 12. maja lahko vsem pričarali nepozaben večer. Po vseh
odmevih sodeč nam je to tudi uspelo. Pohval smo bili
deležni tudi od ministra. Seveda pa še dolgo časa ne bomo
pozabili, kako je gospod župan odpiral lokalno cesto in z
nekoliko zamude prišel na našo prireditev ter prijazno
popestril svečanost. Zbornik »50 let v skrbi za človeka« je
pregled delovanja zdravstvene nege na vseh področjih, kjer
so bili in smo dejavni tako zdravstveni tehniki kot babice in
medicinske sestre širom gorenjske pokrajine.
Druga polovica leta je minila v znamenju priprav na

sklepno regijsko svečanost. Tokrat smo se zbrali v večna¬
menski dvorani Vitranc v Kranjski Gori. Čeprav smo zako¬
rakali v veseli december, pokrajina s svojo podobo tega še ni

izkazovala. Nas je pa dvorana pričakala praznično urejena,
nekaj posebnega je bilo čutiti tudi med povabljenimi, ki so se
vabilu odzvali v velikem številu. Posebno pozornost smo na¬
menili vsem nagrajenkam. Tokrat jih je bilo pet. Priznanje
»srebrni znak« smo podelili že četrtič. Tako kot se za poseb¬
ne obletnice spodobi, smo izrekli tudi posebno priznanje.
Prva častna članica našega društva je postala gospa Mirjam
Belič. Prav ona je bila tista, ki je skupaj z drugimi napredni¬
mi medicinskimi sestrami 18. novembra 1956 zasnovala
temelje današnjega društva. Takole smo zapisali
obrazložitev ob prejemu častnega naziva:
Mirjam Belič je leta 1953 Ministrstvo za zdravstvo

Slovenije po temeljiti presoji napotilo na delo v Okrajni
zdravstveni dom Radovljica. Iz Radovljice jo je službena pot
vodila na Jesenice, od tod pa v Kranj najprej na Okrajni ljud¬
ski odbor Kranj in nato na Okrajni zdravstveni zavod Kranj.
Področje, ki ji je bilo zaupano, je bilo usmerjeno predvsem v
organizacijo zdravstvenosocialnega varstva žena in otrok na
Gorenjskem.
Povojni čas, ko je bilo vse razrušeno, sta revščina in

skrajna preprostost ljudi botrovali vsakemu koraku. Analiza
stanja zdravja prebivalstva je narekovala, da je potrebno dati
prednost delu na področju varstva žena in otrok, ker je bila
smrtnost dojenčkov zelo velika.
Ustanavljati so začeli posvetovalnice za žene in otroke,

kjer so dodatno delale tudi medicinske sestre in babice s
terena.
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ipraznovali smo

Mirjam Belič, prva predsednica in Monika Ažman, aktualna predsednica

Istočasno je bilo uvedena tudi evidenca obiskov v
posvetovalnicah. Na podlagi zapisanih podatkov so
medicinske sestre skupaj s sodelavci lahko pričele meriti
rezultate svojega dela. Analize so pokazale, da je bilo delo
strokovno in pravilno, saj se je že v kratkem pokazalo
pomembno znižanje smrtnosti mater in otrok.
Veliko volje in truda je bilo potrebno vložiti tudi v

organizacijo tečajev za zdravo prehrano - gospodinjske
tečaje, o higieni in negi otroka, o negi porodnice ter o
družinski vzgoji.
Odgovornost in program dela ter vsebine nalog so se širi¬

le iz leta v leto. Ena pomembnejših nalog je bila uvedba po-
livalentne patronažne službe z namenom zaščite celotne
družine.
Posebej pomemben je bil začetek sodelovanja na zdravst-

venovzgojnem področju z Rdečim križem. V sodelovanju z
republiškim odborom Rdečega križa so organizirali predv¬
sem večtedenske tečaje za nego bolnika na domu.
Skupaj z Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj

so izvajali programe zgodnjega odkrivanja raka pri ženskah
in z dobljenimi rezultati, ki so presegali pričakovanja, poskr¬
beli za zdravje žensk na Gorenjskem.
Zaradi velikega števila abortusov v takratnem času je bila

vključena v program patronažne službe vzgoja družine in
partnerjev za zaščito pred nezaželeno nosečnostjo. To je bila
ena težjih nalog tako za zdravstvene delavce kot za družino.
Vendar je prosvetljenost ljudi postajala vse širša in
nenazadnje posluh stroke je vzpodbudil proizvodnjo
pripomočka - diafragme, ki so jih pričeli izdelovati v Savi
Kranj.
Pri svojem delu je gospa Mirjam Belič vedno želela nekaj

več, ga izboljšati in posodobiti, kar je bilo mnogim težko
razumljivo.
Povezovanje, iskanje rešitev, želja po boljšem in dobrem

strokovnem delu so bili generator za začetek združevanja in
glavno vodilo društvenega dela. Deset let je gospa Mirjam
Belič v sodelovanju s kolegicami soustvarjala današnje
društvo, na kar je, kot sama pravi,"zelo ponosna!"
Vsi tisti, ki zdaj soustvarjamo podobo in delovanje

društva, smo ob vsem napisanem dodali še tole:

O
Naj bo naziv"častna članica" Društva medicinskih ses¬

ter, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske skromna a
iskrena zahvala za vse napore, ki jih je gospa Mirjam Belič
pred 50 leti skupaj s kolegicami vložila v oranje ledine na
področju povezovanja in združevanja medicinskih sester
in babic na Gorenjskem. Naj bo to tudi zahvala za vse
odlične programe, ki so bili temelj sodobni zdravstveni
negi na Gorenjskem!
Nič manj svečane niso bile besede, ki smo jih zapisali in

izrekli vsem štirim nagrajenkam, ki so prejele »Srebrni
znak«.

Marija Bistan
Marija Bistan se je pred 27 leti zaposlila v Bolnišnici

Golnik. Ves ta čas je opravljala svoje delo v treh izmenah kot
srednja medicinska sestra. Prva leta je službo opravljala na
različnih bolniških oddelkih in tako spoznala delo v celotni
bolnišnici. Od leta 1984 pa dela na Kliničnem oddelku za
obravnavo bolnikov s pljučnim rakom. Bolnike spremlja
tako v času diagnostike, zdravljenja kot tudi v končnih fazah
bolezni. Pri svojem delu postavlja v ospredje individualno
obravnavo bolnika in skrb za njegovo telesno, duševno, so¬
cialno in duhovno počutje.
Od leta 2003 sodeluje v krožku kakovosti, za preprečevan¬

je padcev. Zaveda se, da je eden izmed najmanj želenih
zapletov, do katerega lahko pride med zdravljenjem bolnika,
prav padec bolnika.
Kot vodja krožka si prizadeva zagotoviti varnost bolnikov,

zmanjšati število padcev in morebitnih škodljivih posledic,
ki lahko nastanejo. Kot članica krožka je sodelovala pri
pripravi informativnih zloženk za bolnike in svojce in se ak¬
tivno vključuje tudi v poučevanje bolnikov in njihovih svo¬
jcev o poznavanju preventivnih ukrepov za zmanjševanje
možnosti padca.
Na področju zagotavljanja varnosti bolnikov sodeluje v

raziskovalnih projektih (uporaba pasu segu-fiks) in
pripravlja redne mesečne analize, ki pomagajo vsemu nego¬
valnemu osebju in vodilnemu managementu za strokovne in
ekonomske usmeritve na tem področju.
Sodeluje tudi pri izvajanju raziskave o »Predstavah in in¬

formiranosti o bolezni ter duševni stiski pri bolnikih v pro¬
cesu diagnostike zaradi suma na rakaste spremembe v
pljučih in po znani diagnozi«. Ker gre za raziskavo, ki od iz¬
vajalcev zahteva veliko razumevanja, strpnosti in osebne
občutljivosti v odnosu do bolnikov, je njena pomoč pri izva¬
janju projekta še posebej dragocena. Vrsto let je tudi mentor¬
ica zdravstvenim tehnikom pripravnikom.
Njen pristop do bolnikov je profesionalen: je zavzeta,

skrbna, zanesljiva, topla, prijazna, nežna, a tudi odločna v
svoji skrbi za bolnike. Sicer pa jo zaznamujejo praktičnost,
dobra organiziranost pri delu ter vesel nasmeh, s čimer
prispeva predvsem k dobrim odnosom v timu.

Damjana Stroj
Damjana Stroj se je po zaključeni srednji zdravstveni šoli

zaposlila v Domu Petra Uzarja v Tržiču. Že polnih 22 let
opravlja delo srednje medicinske sestre in se rada pošali, da
si že zasluži inventarno številko. Od rane mladosti živi v
podeželskem okolju, kjer se vsak dan srečuje s starejšo pop¬
ulacijo. Prav zato ji je delovno okolje toliko bolj domače.
Dejavna je v organih zavoda kot predsednica disciplinske
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komisije in precej časa tudi kot predsednica sveta zavoda. V
Domu Petra Uzarja je nekaj časa vodila skupino stanovalcev
s sladkorno boleznijo. Z zdravstveno vzgojo diabetikov je
bistveno pripomogla k urejenosti in preprečevanju kasnih
zapletov sladkorne bolezni. V času odsotnosti ambulantne
medicinske sestre jo enakovredno nadomešča. Je kritičen in
zahteven mentor številnim sodelavkam in sodelavcem, ki
njeno delo ocenjujejo kot strokovno, odgovorno in objek¬
tivno.
S svojo voljo, skromnostjo, predanim delom in razvitim

čutom za ljudi si je v teh letih službovanja pridobila tudi
naklonjenost stanovalcev. Vsi vedo, da je zaupanja vredna
oseba, na katero se lahko zanese vsakdo, ki jo prosi za po¬
moč ali nasvet. Vedno, ko ji pohajajo moči, jo znova napolni¬
jo z novo energijo ljudje, ki potrebujejo njeno pomoč. Ko
začuti, da so ji ljudje, ki jim kakorkoli pomaga, hvaležni, je to
zanjo dokaz, da je izbrala pravi poklic.
Sodelavci vidijo Damjano poleg izredno strokovne in tople

medicinske sestre še kot duhovito in zabavno. Je enkratna,
izjemna in nepogrešljiva. Vsak izmed nas ji dolguje kakšen
Hvala. Eni od nas kakšnega več. Zato v svojem in v imenu
vseh sodelavcev: »Hvala Damjana! Hvala, ker si, kakršna si
in ker si z nami!!!!«

Elizabeta Špela Urh
Elizabeta Špela Urh se je jeseni leta 1984 zaposlila v

Splošni bolnišnici Jesenice kot babica v porodni sobi in pri
babiški negi. S svojo predanostjo, sposobnostjo in poklicnimi
veščinami je pomagala velikemu številu novorojenčkov, da
so zdravi prijokali na svet.
Njena vloga je vidna pri vključevanju v zdravstvenovzgo-

jna področja na ginekološko-porodniškem oddelku. Je babi¬
ca, ki z velikim zanosom in predanostjo poklicu najlepše
trenutke začetka življenja prenaša tudi na dijake in študente.
Poleg tega je izredna sodelavka in mentorica številnim
kolegicam, ki so pričele svojo poklicno pot v porodni sobi je¬
seniške porodnišnice.
Njeno sodelovanje je bilo zelo aktivno pri dvakratnem

projektu in podelitvi naziva Novorojenčku prijazna porod¬
nišnica, na katerega so ponosne tudi njene najožje sodelavke.
Leta 2000 je Špeli za las ušel naziv "slovenska babica leta". V
akciji, ki jo je vodila revija MAMA, je po mnenju zadovoljnih
staršev zasedla več kot odlično 2. mesto!
Delo babice je lepo in plemenito, je pa tudi zelo naporno in

zahteva veliko znanja ter iznajdljivosti v kritičnih trenutkih.
Vse to Špela ima in še veliko več.
Odlikujejo jo izredna prijaznost in toplina do mater in

novorojenčkov. Ob še tako hudih trenutkih vedno najde za
mamico pravo besedo in tolažbo, vodi jo čez vse nevidne
ovire med porodom in kasneje skrbi za mamice in novoro¬
jenčka.
Sama pravi, da ni lepšega nasmeška, kot je nasmešek, ki se

razlije po materinem obrazu, ko prvič zasliši jok svojega
otroka, ki predstavlja začetek novega življenja. Biti babica
pomeni Špeli tudi to, ko v jutranjih urah zapušča porodno
sobo po naporni nočni izmeni s prijetno zavestjo, da je v kn¬
jigo svojega poklica ponovno vpisala novo življenje.
Nekoliko hudomušno dodajamo, da je s svojo toplino in

nežnostjo morda na svoj način pripomogla tudi k dvigu na¬
talitete Gorenjcev.
Špela Urh prejme priznanje srebrni znak komaj mesec dni

po uradnem preimenovanju društva kot prva babica na

praznovali smo

Gorenjskem. Naj bo to na poseben način priznanje za
plemenito delo vsem gorenjskim babicam!

Marinka Čebulj
Prvo delovno mesto je nastoplia v Bolnišnici za

ginekologijo in porodništvo v Kranju. V Dom starejših
občanov v Preddvor, takrat Dom Andreja Drolca, je prišla
leta 1984 na delovno mesto glavne medicinske sestre. V
težkih razmerah, ki so tedaj vladale v domovih, je uvajala
novosti in posodobitve pri organizaciji dela, negi in oskrbi
stanovalcev. Napredovanje v vseh smereh je bilo vidno takoj
po njenem prihodu in je potekalo kontinuirano vse do zdaj.
Njen življenjski moto je bil napredovanje zdravstvene nege v
domu. Sodelovala je s proizvajalci, ki so po njenih idejah
izdelali prvo hidravlično negovalno posteljo, skrbela je za
izobraževanje medicinskih sester, organizirala strokovna
srečanja v zavodu, prva sklenila dogovor z ZZZS za
odobritev inkontinenčnih pripomočkov na Gorenjskem. Bila
je tudi prva, ki se je spopadla z računalnikom in vpeljala
računalniški program za zdravstveno nego v socialno¬
varstvenih zavodih. Osem let je aktivno delovala v društvu
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Gorenjske.
Izkazovala je odličen odnos do medicinskih sester in
ustvarila zaupanje in spoštovanje, spodbujala dobre
medsebojne odnose, ki so temeljili na profesionalnosti,
spoštovanju in pomoči.

Poštenost je vrlina, ki jo ne najdeš pogosto, zato je pri
Marinki še toliko bolj cenjena. Vedno je bila pripravljena po¬
magati. Tudi v prostem času je bil "Dom" in zaposleni v
njem njena prva skrb.
S svojo pokončnostjo in neuničljivo energijo, ki je bila nale¬

zljiva, je premostila marsikatero težavo, ki je bila v začetku
videti nerešljiva. Pri svojem delu je vedno težila k izboljšan¬
ju razmer za delo za zaposlene in večje zadovoljstvo
stanovalcev. Njen etični odnos, znanje in profesionalnost se
odražajo na vseh področjih dela. Brez odvečnih besed vedno
seže v bistvo problema in poiče ustrezno rešitev.

Po šestintridesetih letih neutrudnega dela in odrekanj je še
vedno polna energije, a njena poklicna pot se uspešno za¬
ključuje. Pred njo je nova, še lepša in samo njena!
Takole so za Marijo, Damjano, Špelo in Marinko zapisali

njihovi najtesnejši sodelavci, ki so jih tudi predlagali za priz¬
nanja.
Da bi bilo vse še bolj v pričakovanju in polno presenečenj,

je Marinka priznanje prejela tik pred odhodom v pokoj in
brez njene vednosti, seveda pa v sodelovanju vseh, ki imamo
s tem kaj opraviti.
Naj na počitnicah za nedoločen čas maksimalno uživa!
Sledile so izbrane besede pomembnih in močnih žena, pa

tudi besede podpredsednika Zbornice - Zveze, Petra
Požuna, ki mu je bil zaupan svečani nagovor.
V zahvalah je bilo slišati: pogum, požrtvovalnost, znanje,

priznanje in pošteno plačilo. Vsi smo si bili enotni, da si bo¬
mo vse to morali izboriti izključno sami.
Tega se prav dobro zavedamo tudi Gorenjci, ki ver¬

jamemo, da do cilja vedno vodi več poti. Pomembno je le to,
da si cilj zastavimo.
Izpolnili smo veliko zastavljenih ciljev, se med tem tudi že

nekoliko utrudili, toda še zdaleč nismo rekli zadnje. Ob rit¬
mih Nuše Derende ob njeni »Energy« smo vsi v dvorani
vedeli, da jo še imamo, vsaj še za naslednjih 50 let!
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s humorjem je lažje in lepše O
»TV«

Za vaš nasmeh in kaj več se trudi Petra Kersnič

»Draga Zofi, rešil sem problem, sedaj imava vsak svojo televizijo, da se ne bova
prepirala, kaj bo kdo gledal!«

MODRICA
»Janez, kaj si pa delal, da imaš tako modrico na levem
očesu,« sprašuje Sreča prijatelj Marjan.
»Nič posebnega, iz vode sem reševal neko dekle,« pove
Srečo.
»In kaj potem, te je za zahvalo nabasala na uč?« sprašuje
Marjan naprej.
»Ah, kaj bi, to je zgodba. Na uč me je žena, ki je nepričako¬
vano stopila v kopalnico, ko sem jaz reševal dekle,« zaključi
svojo zgodbo modri Srečko.

PRI ZDRAVNIKU
»Gospod dohtar, jaz vidim zadnje čase vse dvojno, pa ver¬
jemite, da nisem pijan!« pripoveduje Lojze psihiatru.
»Dobro, gospod Koren. Bova pogledala. Lezite prosim na
posteljo!« ga pomiri psihiater.
»Prav, ampak na katero, levo ali desno?«

TORTA
»Gospa Fani, lepo prosim eno čokoladno torto za rojstni dan
moje žene,« naroča priletni Andrej v slaščičarni.
»Seveda, gospod Andrej. Kaj pa svečke, koliko jih damo?«
»Draga Fani, kot vsako leto, 35, prosim,« dokonča svoje
naročilo Andrej.

VZGOJA
»Dragi moji otroci, živali poginejo, mnogi po domače rečejo
crknejo,« razlaga učiteljica Mira svojim učencem v tretjem
razredu.
»A je potem naš televizor žival? Naš oče je včeraj rekel, da je
ta hudič crknil,« sprašuje Matej.

ROP
»Denar ali življenje,« ustavita sredi noči roparja gospo
Koren.
»Fanta, dam vama 500 evrov, kaj ne vidita, da pri svojih de¬
vetdesetih letih težko hodim in sem tako rekoč že na pol mrt¬
va,« rešuje svoje življenje Korenova.

NASVET
»Ljudje bi morali vsak dan prehoditi deset kilometrov,«
promovira hojo za šankom eden od gostov.
»Pozdravljam to idejo. A ste vi zdravnik, da to veste?« se
zanima Joško.
»Ne, jaz sem čevljar,« se odreže gost.

ŠOLA
»Oči, a niso tebe po krivici vrgli iz šole?« zaslišuje očeta
Matic.
»Ja, sine moj, saj sem to že neštetokrat povedal, da so mi
naredili veliko krivico, ampak sem kljub temu zrastel in
postal šofer,« opravičuje svoje početje oče.
»No, oči, vidiš, in kot reče mami, zgodovina se ponavlja.
Tudi jaz nimam več šole,« pove očetu svojo zgodovinsko
zgodbo Matic.

MORDA STE ŽE KDAJ SLIŠALI
ALI PREBRALI - ČE NE, JE DANES PRVIČ

- da je posamezen las močen kot železna žica, saj se
strga šele, ko nanj deluje moč, enaka 60 kilogramom
in ko se raztegne za približno 70 %

- da je barva las odvisna od melanofor. Lasne
korenine vsebujejo celice melanina, ki tvori črn
pigment. Melanofora je kromatofora in ta novemu
lasu da pigment, če ga da, je las bolj temen

- da je lahko skok bolhe 350-krat daljši kot je dolgo
njeno telo - to je tako, kot če bi človek preskočil
dolžino nogometnega igrišča
- da naj bi ime vina šipon nastalo v času Ilirskih
provinc, ko so Napoleonovi vojaki in celo on sam
ob pitju žlahtne kapljice v jeruzalemskih goricah
vzklikali »Si bon« - Tako dober, domačini pa so to
slišali kot Šipon in ime je ostalo je do zdaj

REKLI SO - DA BI SPREMINJALI
SVET IN LJUDI!

Človeku prinaša zadovoljstvo predvsem delovanje
v skladu s svojimi čustvi in občutki, ki dajejo

energijo, kadar človeku uspe uloviti njihovo smer.
Alojz Ihan

V nujnih rečeh je potrebna sloga, v dvomljivih
svobodna odločitev, v vseh pa dobrohotno

potrpljenje.
Rimski rek

V slogi majhne stvari rastejo, v neslogi največje
razpadejo.
Salustij
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izobraževanje
O

Slovensko društvo hospic
vabi na strokovno izobraževanje - učne delavnice

CELOSTNA OBRAVNAVA UMIRAJOČIH
BOLNIKOV IN NJIHOVIH SVOJCEV V ČASU
HUDE BOLEZNI, UMIRANJA IN ŽALOVANJA,

28. februarja 2007
v prostore društva: Slovensko društvo hospic,
Območni odbor Maribor, Partizanska 12/11.

Program:
8.30-9.00 Registracija udeležencev
9.00-16.00 BITI SOČUTEN NEGOVALEC PRI

UMIRAJOČEM BOLNIKU
- narava sočutnega odnosa
- soočanje s trpljenjem drugih
- kako lahko pomagam

12.00-13.00 ODMOR

Delavnico izvaja:
Marija Cehner, viš. med. ses., Slovensko društvo hospic

Izobraževanje je namenjeno: medicinskim sestram,
zdravstvenim tehnikom, delovnim terapevtom, fizioterapevtom,
zdravnikom, socialnim in svetovalnim delavcem in drugim, ki
se z umirajočim bolnikom in njegovo družino srečujejo v času
hude bolezni, umiranja in žalovanja.

Delavnica je verificirana pri Zbornici zdravstvene
nege.
Kotizacija, ki vključuje DDV ter osvežitev s pijačo in malico v
odmoru znaša 105 EUR. Nakažete jo na transakcijski račun:
05100- 8010047155, sklic 1100.

Prijave pošljite do 26. 02. 2007
- pisno: Slovensko društvo hospic, OO Maribor, Partizanska
c. 12, 2000 Maribor
- e-naslov: hospic.mb@siol.net
- faks: 02 / 25 25 575

Informacije^ Slovensko društvo hospic, tel.: 02 25 25 570,
ga. Vesna Žigon

Slovensko društvo hospic
najavlja v marcu 21. in 22. 3. 2007
seminar z učnimi delavnicami za strokovne delavce na
področju zdravstva in socialnega varstva.
Tema izobraževanja je,

KAKO LAHKO POMAGAM.

Seminar bo vodil v Sloveniji že znan strokovnjak,
psiholog Frank Ostaseski, ki s svojim delovanjem, ne
samo v ZDA, ampak tudi Evropi, pomaga spreminjati odnos
do umirajočih in uči sočutno oskrbo.
Informacija o kraju in času izobraževanja bo objavljena na
spletni strani društva:
www.drustvo-hospic.si
Podrobnejši program bo objavljen tudi v naslednji številki
Utripa.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER V VZGOJI IN
IZOBRAŽEVANJU

VABI NA STROKOVNO SREČANJE z naslovom

ROKOVANJE - HANDLING -V ZDRAVSTENI
NEGI ZDRAVEGA OTROKA IN OTROKA Z
OKVARO CENTRALNEGA ŽIVČNEGA SISTEMA
učna delavnica

Srečanje bo potekalo 10. 03. 2007 na Srednji zdravstveni
šoli Maribor .Trg Miloša Zidanška 3 , Maribor

Program :

09.30- 10.15 Registracija udeležencev
10.15-10.30 Pozdravni nagovor predsednice
10.30-12.00 Gibalni razvoj otroka do prvega leta

starosti
Dejavniki tveganja za nastanek
centralne motorične prizadetosti
Pomen pravilnega rokovanja
Odmor

Učna delavnica
Prikaz pravilnega rokovanja
Zgodnje vključevanje staršev v
program dela
Odmor

14.30 Učna delavnica
Položaji otroka za vzpodbujanje
pravilnih vzorcev drže in gibanja
Razprava

Zaključek strokovnega srečanja

Strokovno srečanje bo vodila Anka Nabernik,
višji fizioterapevt

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Kotizacija za člane Zbornice-Zveze znaša z DDV, 95 evrov,
za nečlane 125 evrov in jo nakažete na TR - NLB Ljubljana,
ZDMSZTS št.: 02031-0016512314 sklic na številko 001210
s pripisom "Za sekcijo medicinskih sester v vzgoji in
izobraževanju".
Udeležba na seminarju se upošteva pri napredovanju.
Pisne prijave na prijavnici objavljeni v vsaki številki Utrip-a
pošljite ao 08. 03. 2007 na naslov: Darinka Babič, Srednja
zdravstvena šola Maribor, Trg Miloša Zidanška 3,
2000 Maribor.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o
plačani kotizaciji.

Strokovni seminar je namenjen vsem učiteljem v zdravstvenim
šolah (srednje in visoke) in delavcem, ki se profesionalno
ukvarjajo z negovanjem otrok.

Število udeležencev: 15

Organizacijski odbor: Darinka Babič, Marija Rozman,
Srednja zdravstvena šola Maribor, Trg Miloša Židanška 3,
2000 Maribor, tel: 02/320-51-67; faks: 02/331-28-72

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije: Darinka Babič

UTRIP 02/07O



o izobraževanje

Združenje zasebnih patronažnih medicinskih sester
Dolenja vas pri Krškem 148, 8270 Krško
E-naslov: info@patronaza.si
Spl. stran: www.patronaza.si

Vas vljudno vabi na

strokovno srečanje

15:30-17:00 Pravilna izbira oblog za oskrbo rane
- golenje razjede
Asist. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med.,
Dermatovenerološka klinika KC

17:00-17:15 Podelitev potrdil in zaključek srečanja

1 7:15-1 8:00 Zbor članic združenja ZZPMS

Srečanje je namenjeno vsem izvajalcem zdravstvene nege,
posebno pa patronažnim medicinskim sestram in tistim, ki
delajo v primarnem zdravstvu - na področju zdravstvene nege
v lokalni skupnosti - v splošni/družinski medicini. Kotizacija
za člane ZZPMS znaša 40 evrov, za nečlane 60 evrov in jo
nakažete na TRR 03155-1000422425, sklic 00 6-3-2007 ali
jo poravnate ob registraciji. V ceno je vključena organizacija
seminarja, Zbornik predavanj, kosilo in napitki med odmori
ter izdaja potrdil. Organizatorji si pridržujemo pravico do
sprememb programa.

Program strokovnega srečanja je v postopku vpisa v Register
strokovnih izobraževanj pri Zbornici - Zvezi.

Prijavite se lahko do vključno 2. 3. 2007 na e-
naslov: stanislava.krajnc@amis.net ali
majda.nesic@gmail.com oziroma po telefonu:
Stanislavi Krajnc: 04 7 207255 ali Majdi Nešič: 03 7
207 022 ali na naslov Združenja ZPMS.

Organizacijski odbor:
Stanka Krajnc, Majda Nešič, Albina Drevenšek,

Aleksandra Mernik Merc

Predsednica združenja
Slavica Molan

Bolnišnica Golnik
Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo

vabi na tečaj, ki bo 9. in 10. marca 2007 na Golniku

ŠOLA ZA OBSTRUKTIVNE BOLEZNI PUUČ

Tečaj je namenjen medicinskim sestram, ki obravnavajo
bolnike z astmo ali KOPB, sestavljen je iz predavanj in vaj.
Po tečaju bodo udeleženci opravili praktični in pisni izpit,
po izpitu prejmejo potrdilo o uspešno zaključenem tečaju.

Izobraževanje se šteje za strokovno izpopolnjevanje, ki je
vpisano v register izobraževanj pod št. 419/2006.
Število udeležencev tečaja je omejeno (25). Kotizacija znaša
150 EUR. Po prejemu prijavnice vam bomo poslali predračun.

Prijava: Program in prijavnico najdete na spletni strani
www.klinika-golnik.si (strokovna srečanja). Dodatne
informacije lahko dobite po e-naslovu:
majda.pusavec@klinika-golnik.si
ali na telefon 04/ 25 69 119.
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izobraževanje
O

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V PEDIATRIJI

Vabi na strokovno srečanje

MEDICINSKA SESTRA PRI DELU Z OTROKI S
POSEBNIMI POTREBAMI V CENTRU ZA
USPOSABLJANJE INVALIDNIH OTROK JANKA
PREMRLA VOJKA VIPAVA,

ki bo 09. 03. 2007 v Vipavi, Vipavski hram
Vinarska cesta 5, 5271 Vipava.

PROGRAM:

8.30-9.30 Registracija

9.30-10.00 Kulturni program in pozdravni govor

10.00-10.20 Zakaj potrebujemo medicinske sestre
dodatna znanja iz zdravstvene nege
otroka s posebnimi potrebami?
Beisa Žabkar, dipl. m. s., univ. dipl. org.

I. SKLOP: OTROK S CEREBRALNO PARALIZO

10.20-10.40 Otrok s cerebralno paralizo
Karapandža Jurij, dr. med., spec. ped.

10.40-11.00 Sprejem otroka s cerebralno paralizo
v Center
Tadeja Krapež, dr. med., spec. ped.

11.00-1 1.20 Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

Predstavitev Centra Janka Premrla
Vojka Vipava
mag. Erna Žgur

11.20-1 1.30 Razprava in zaključek teme

11.30-11.40 Odmor

II: SKLOP: CELOSTNA OBRAVNAVA OTROK S
POSEBNIMI POTREBAMI V OKVIRU ŽIVLJENJSKIH
AKTIVNOSTI

11.40-11.50 Plesno gibalna terapija pri otrocih s
cerebralno paralizo
Katja Bucik, plesni ter.

11.50-12.00 Predstavitev terapevtskega programa
v Centru (logopedija, delovna
terapija, fizioterapija)
Klavdija Krušeč, dipl. fiziot.

12.00—1 2.10 Zdravstvena nega otroka s cerebralno
paralizo
Mirosanda Vovk, viš. med. ses.

12.10-12.20 Delo s starši
Lilijana Tomažič, dipl. soc.

12.20—1 2.35 Razprava in zaključek teme

12.35-14.00 KOSILO

14.00-17.00 Ogled Centra in potek dela v
spremstvu odgovorne medicinske
sestre Mirosande Vovk, viš. med. ses.

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje.
Kotizacija z DDV za člane znaša za 1 dan 95 EUR, za
nečlane pa za 1 dan 125 EUR.

Poravnate jo lahko na ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02031-
0016512314, sklic na 00 12205 (s pripisom za Pediatrično
sekcijo), ki je odprt pri NLB d. d., poslovalnica Tavčarjeva 7,
1 000 Ljubljana.

Prijavnico iz UTRIPA s točnimi podatki pošljite
najkasneje do 05. 03. 2007 na naslov: Beisa
Žabkar, ZDRAVSTVENI DOM KOPER,
DELLAVALLEJEVA 3, 6000 KOPER ali faks: 05 66 47
200 ali e-naslov: beisa.zabkarŽzd-koper.si.

REGISTRACIJA

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o
plačani kotizaciji.

ORGANIZACIJSKI ODBOR: Andreja Černetič, Doroteja
Dobrinja, Kati Marsetič, mag. Erna Zgur in Beisa Žabkar.

INFORMACIJE:
Beisa Žabkar, Zdravstveni dom Koper, Predšolski
dispanzer, Dellavallejeva 3, 6000 Koper,
tel.: 05/ 66 47 272 ali faks: 05/ 62 73 771.
Doroteja Dobrinja, Splošna bolnišnica Izola, Otroški
oddelek, Polje 35, 6310 Izola, tel.: 05 66 06 133.

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije
Beisa Žabkar

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN BABIC

Obveščamo vas, da bo zaradi velikega zanimanja širše
strokovne javnosti na temo

»ROJSTVO - porodnišnice za današnji čas«,

organizirano ponovno strokovno srečanje s predavanji in učni¬
mi delavnicami, v katerih bomo sodelovali vsi udeleženi.

Strokovno srečanje bo 16.03.2007 v Novem Mestu,
gostišče Pugelj Ždinja vas 6. Dokončna vabila z izdelan¬
im programom in drugimi navodili boste prejeli na oddelke po
pošti. Prijava udeležbe bo potekala preko splošne prijavnice iz
Utripa, ali preko spletnega naslova ali na naslov sedeža
Zbornice - Zveze, Ljubljana Vidovdanska 9.

Vljudno vabljeni!

Predsednica strokovne sekcije
Gordana Njenjič
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o izobraževanje

Onkološki inštitutu Ljubljana,
Dejavnost zdravstvena nega in oskrba
Vabimo vas na strokovni seminar, ki bo 14. 03. 2007 v veliki
predavalnici Onkološkega inštituta Ljubljana

»KAJ MORA MEDICINSKA SESTRA VEDETI O
SISTEMSKEM ZDRAVUENJU RAKA IN
ZDRAVSTVENI NEGI?«

Predavanja so namenjena vsem zaposlenim v zdravstveni
negi, ki pripravljajo in aplicirajo sistemsko terapijo ter se
srečujejo z bolniki, ki prejemajo sistemsko terapijo. Namen
strokovnega izobraževanja je seznaniti in usposobiti slušatelje
za varno in strokovno delo pri pripravi in aplikaciji sistemske
terapije ter kakovostno zdravstveno nego bolnikov, ki
prejemajo sistemsko terapijo. V učnih delavnicah se bodo
slušatelji seznanili s standardnimi pripomočki za varno delo s
citostatiki in drugimi zdravili, ki se uporabljajo za sistemsko
zdravljenje raka, samim procesom priprave zdravil in zaprtim
sistemom aplikacije sistemske terapije. Udeleženci se bodo
usposobili za izvajanje specifične zdravstvene nege
onkoloških bolnikov, ki prejemajo sistemsko terapijo.

8.30-9.00 Registracija
9.00-9.10 Predstavitev izobraževalnega programa

Mag. B. Skela Savič, univ. dipl. org.

I. Sistemsko zdravljenje in zdravstvena nega
09.10.-09.30 Vpliv sistemske terapije na razvoj zdravstvene

nege
Mag. B. Skela Savič, univ. dipl. org.

09.30-10.10 Osnove sistemskega zdravljenja raka
dr. J. Ocvirk, dr. med.

10.10-10.40 Pomen poznavanja farmakokinetike in
farmakodinamike sistemske terapije za
medicinske sestre
prof. dr. T. Cufer in M. Sonc, mag.
pharm. spec.

10.40-10.45 Predstavitev sponzorjev
10.45-10.50 Odmor

II. Neželeni učinki sistemskega zdravljenja in
zdravstvena nega

10.50-12.25 Neželeni učinki citostatskega zdravljenja
(učinki na GIT - slabost, bruhanje, stomatitis,
diareja, zaprtje;
zavora delovanja kostnega mozga; neželeni
učinki na organe)
Asis. mag. B. Pajk, dr. med., in
M. Bernot, dipl. m. s., univ. dipl. org.

12.25-12.35 Odmor
12.35-13.00 Neželeni učinki hormonskega zdravljenja

Asis. mag. B. Pajk, dr. med., in Z.
Mavrič, viš. med. ses.

13.00-13.30 Neželeni učinki bioloških zdravil
dr. J. Ocvirk, dr. med., in Z. Mavrič,
viš. med. ses.

13.30-13.50 Kronična utrujenost
O. Cerar, dr. med., in Denis Mlakar
Mastnak, dipl. m. s., spec. klin. diet.

13.50-14.00 Odmor
14.00-14.30 Aplikacija sistemske terapije

(poti vnosa sistemskih zdravil, venski dostopi -
periferna izbira žile, CVK itd.)
S. Umičevič dipl. m. s.

14.30-14.45 Lokalni zapleti sistemske intravenozne terapije
K. Lokar, prof. zdr. vzg.

14.45-15.00 Etične dileme, povezane z aplikacijo
sistemske terapije
T. Pečnik Vavpotič, prof. zdr. vzg.

15.00-15.05 Predstavitev sponzorjev

15.05-16.00 KOSILO

III. Varno delo s citostatiki
16.00-16.15 Zakonska zaščita osebja, ki je v stiku s

citostatiki
(zakonodaja, pravilniki, sistematski pregledi,
zaščitna sredstva)
S. Pavšek, dipl. var. inž.

16.15-16.30 Priprava in uporaba pripomočkov,
shranjevanje in transport citostatikov
(centralna in necentralna priprava citostatikov)
M. Sonc, mag. pharm., spec.

16.30.-16.45 Ravnanje s telesnimi izločki in perilom,
ravnanje z odpadki, ukrepi ob razlitju
citostatika, ukrepi ob stiku s citostatikom
D. Musič, viš. med. ses., spec.
pedagog

16.45-17.00 Razprava

17.00-17.15 Odmor

IV. Praktični del
Uvodna predstavitev : G. Lokajner - Obravnava
bolnika s sisitemsko terapijo (7 min)

17.15-1 8.30 Ogled in predstavitev zaščitnih sredstev in
pripomočkov za pripravo citostatikov, zaprt
sistem priprave in aplikacije citostatikov
(simulacija)
V učni delavnici sodelujejo:
S. Umičevič, M. Bernot, Z. Mavrič,
M. Horvat, N. Gorenc, S. Bučar, G. Lokajner

18.30-19.00 Zaključek izobraževanja
Mag. B. Skela Savič, K. Lokar, A.
Žagar, G. Lokajner

Strokovno izobraževanje bo potekalo v prostorih Onkološkega
Inštituta Ljubljana v predavalnici stavbe C 14. 03. 2007 od
09.00 do 1 8.30 ure.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izobraževanju
(vključeno tudi pisno gradivo) je 130 EUR brez DDV.
Kotizacijo nakažete na TR Onkološki inštitut Ljubljana št.:
01 100-6030277797, konto 299500 3 dni pred pričetkom
izobraževanja.
Zaradi omejenega števila udeležencev Vas prosimo za pisno
prijavo do 12. 03. 2007 na naslov:
Ga. Cvetka Švajger
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana
Faks: 01/58 79 400, telefon: 01/58 79 113

Pomočnica strokovnega direktorja
za področje zdravstvene nege

mag. Brigita Skela Savič, univ. dipl. org.
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Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v vsaki
številki UTRIP-a, pošljite na naslov:
Sergeja Košir-Jošt, Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek
za revmatologijo, Bolnica dr. Petra Držaja, Vodnikova 62,
1000 Ljubljana ali po faksu: 01 522-55-98.
Prijavite se najkasneje do 9. marca 2007.

Kotizacija: Za člane znaša skupaj z DDV ..., za nečlane ...
V kotizacijo so všteti zbornik predavanj, kosilo in osvežitev
med odmorom. Kotizacijo nakažite na TRR: NLB, posl.
Tavčarjeva 7, Lj-ZDMSZTS št. 02031-0016512314, sklic na
št. 00 1 2029, s pripisom »za internistično-infektološko
sekcijo«.
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Potrdila bomo izdali ob zaključku strokovnega srečanja.

Dodatne informacije: Martina Brecelj,
GSM: 031-365-186 ali Marta Zorko,
tel.: 01-522-5615, e- naslov: marta.zorko@kclj.si

Organizacijsko-programski odbor:
Marta Zorko, Martina Brecelj, Sergeja Košir-Jošt, Milena
Pavič-Nikolič, Barbka Huzjan

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije: Jolanda Munih
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12. leto funkcionalnih izobraževanj z učnimi
delavnicami

»ZDRAVSTVENA NEGA IN SLADKORNA
BOLEZEN 2007«

Slovensko osteološko društvo

Na funkcionalnih izobraževanjih, ki so potekala v letih od
1996 do 2006, je bilo veliko udeležencev. Ker je zaradi
načina izobraževanja število udeležencev omejeno, bomo na
željo številnih, ki so se želeli udeležiti izobraževanja, pa smo
jih žal zavrnili, 16. in 17. marca 2007 na Bledu v
hotelu Kompas ponovno organizirali funkcionalno
izobraževanje.
Udeleženci izobraževanja se bodo podrobno seznanili s
sladkorno boleznijo. Spoznali bodo diagnostiko in
epidemiologijo sladkorne bolezni. Prav tako bodo podrobno
spoznali pripomočke za vbrizgavanje insulina, tehniko
vbrizgavanja insulina, pripomočke za merjenje sladkorja v
krvi, tehniko izvajanja meritev, zdravo prehrano,
preprečevanje sladkorne bolezni itn. Velik poudarek bo na
sodobnih smernicah glede preprečevanja in zdravljenja
sladkorne bolezni.

STROKOVNI VODITELJICI:
Milena Bohnec, viš. med. ses., prof. soc. ped.,
Mateja Tomažin-Sporar, viš. med. ses.
UDELEŽENCI :
V tej obliki strokovnega izpopolnjevanja lahko sodelujejo
medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki izvajajo
zdravstveno nego sladkornega bolnika v bolnišničnem
zdravljenju, v zdravstvenih domovih, domovih za ostarele ali
pa izvajajo zdravstveno nego sladkornih bolnikov na domu
(patronažna služba).
Na izobraževanju lahko sodelujejo učitelji v šolah, kjer se
ukvarjajo s poučevanjem učencev na področju zdravstvene
nege sladkornega bolnika. Izobraževanje je primerno za
zaposlene v lekarnah, ki se neposredno srečujejo s
sladkornimi bolniki in svetujejo pri izdaji pripomočkov za
zdravljenje sladkorne bolezni.
Program je vpisan v register izobraževanj pri
ZZNS. Izobraževanje se upošteva pri
napredovanju, za kar Vam izdamo potrdilo.

Program:

PETEK, 16. 03. 2007
08.00-09.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
MODERATOR: Milena Bohnec
09.00-09.10
09.10-09.45

Pozdravni nagovor udeležencev
Definicija, diagnoza, klasifikacija in
epidemiologija sladkorne bolezni
Prim. Franc Mrevlje, dr. med.

09.45-10.20 Zdravljenje sladkorne bolezni -
Zdrava prehrana -
Mateja Tomažin-Sporar, viš. med. ses.

10.20-10.50 Debelost, bolezen ali razvada
današnjega sveta -
Dr. Tina Sentočnik, dr. med.

10.50-11.35 ODMOR - KAVA - PRIGRIZEK - OGLED
RAZSTAVE (organizator)

MODERATOR: Mateja Tomažin-Sporar
11.35-12.10 Zdravljenje sladkorne bolezni z

zdravili -
Prim. Franc Mrevlje, dr. med.

12 10-12.50 Praktični vidiki insulinskega
zdravljenja -
Milena Bohnec, prof. soc. ped.

12.50-13.20 Preprečevanje, prepoznavanje in
pomoč pri hipoglikemiji -
Jana Klavs, viš. med. ses.

13.20-15.00 ODMOR
MODERATOR: Jana Klavs
15.00- 15.35 Samokontrola sladkorne bolezni -

Ranka Durdevič-Despot, dipl. m. s.
15.35-16.00 Telesna dejavnost in zdravljenje

sladkorne bolezni -
Prim. dr. Matjaž Vrtovec, dr. med.

16.00-16.30 Zapleti sladkorne bolezni -
Asis. dr. Jelka Zaletel, dr. med.

16.30-17.00

17.00-17.20

Ukrepi pri nenadnem poslabšanju
sladkorne bolezni -
Prim. Franc Mrevlje, dr. med.
ODMOR

MODERATOR: Elizabeta Stepanovič
17.20-17.40 Srčnožilna ogroženost sladkornih

bolnikov -
Doc. dr. Andrej Janež, dr. med.

17.40-18.10 Diabetična retinopatija, slikanje
očesnega ozadja -
Elizabeta Stepanovič, SMS

18.10-18.40 Diabetična nevropatija -
Mag. Vilma Urbančič-Rovan, dr. med.

18.40 Voden sprehod - Zaželena športna oprema
20.30 SVEČANA VEČERJA - ZABAVNI VEČER S

PLESOM

SOBOTA 17. 03. 2007
MODERATOR: Mira Slak
08.30-09.10 Posebnosti osebne higiene in nega

nog pri sladkornem bolniku -
Mira Slak, SMS

09.10-09.30

09.30-09.50

09.50-10.10

10.10- 10.40

10.40-11.45

Preprečevanje in zdravstvena nega
sladkornega bolnika z razjedo zaradi
pritiska - Slavica Vujičič, SMS
Kakovost življenja sladkornih
bolnikov po amputaciji spodnjega
uda -
Prim. dr. Marjeta Prešern Štrukelj, dr. med.
Nosečnost in sladkorna bolezen -
Doc. dr. Marjeta Tomažič, dr. med.
Zdravljenje sladkorne bolezni z
insulinsko črpalko -
Doc. dr. Marjeta Tomažič, dr. med.
ODMOR, KAVA - SOK (organizator)

MODERATOR: Melita Hočevar
11.45-12.15

12.15-12.45

12.45- 13.15

13.15-13.45

13.45- 14.30

Vpliv samopodobe na odločitve in
dogodke v življenju - Sandi Kofol
Pravice do tehničnih pripomočkov pri
zdravljenju sladkorne bolezni
Mag. Alenka Škrjanc, dr. med.
Psihosocialni vidiki sladkorne bolezni
Prim. doc. dr. Maja Ravnik Oblak, dr. med.,
svetnica
Pomen dobre komunikacije med
zdravstvenimi sodelavci in bolniki -
Boštjan Romih
ODMOR, KAVA - SOK (organizator)
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UČNE DELAVNICE (POTEKAJO V ŠTIRIH SKUPINAH)

14.30-15.30

15.30-16.30

16.30-17.30

17.30-18.30

Seznanitev s pripomočki za
vbrizgavanje insulina (peresniki,
vbodna mesta, shranjevanje,
insulinska črpalka) -
Metka Fister, dipl. m. s.,
Katarina Peklaj, dipl. m. s.
Katarina Krašovec, dipl. m. s.
Seznanitev s pripomočki za
samokontrolo (testni lističi, merilniki
glukoze v krvi, CGMS) -
Ranka Durdevič Despot, dipl. m. s.
Standardi za kapilarni in venozni
odvzem krvi in test OGT -
Elizabeta Stepanovič, SMS.
Načrtovanje zdrave prehrane, prikaz
priprave zdravega jedilnika -
Melita Hočevar, prof. zdrav, vzg., dipl. teol.,
Mojca Urbančič, dipl. m. s.
Predstavitev pripomočkov in
materialov, ki se uporabljajo za nego
diabetičnega stopala -
Mira Slak, SMS, Slavica Vujičič, SMS.

ZAKUUČEK Z DISKUSIJO, PODELITEV POTRDIL

KOTIZACIJA:
Kotizacija znaša 280 EUR + DDV - Za funkcionalno
izobraževanje "Zdravstvena nega in sladkorna
bolezen 2007", in vključuje stroške predavateljev,
organizacije, prostor izvedbe izobraževanja, svečano
večerjo, nov in celovit priročnik »Sladkorna bolezen«, 900
strani, trda vezava in spremni material za učne delavnice.
Splošno prijavnico, ki vam je na voljo v Utripu, z vsemi
točnimi podatki pošljite na naslov:
Klinični center, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes
in presnovne bolezni, Ambulante za diabetike, Spela Jekovec,
Milena Bohnec, Zaloška c.7, 1000 Ljubljana

Po prijetju prijavnice Vam bomo 8 (osem) dni pred pričetkom
funkcionalnega izobraževanja poslali račun.

Kontaktni osebi za dodatne informacije sta
Špela Jekovec in Milena Bohnec na direktni
tel./faks: 01-522-25-16 ali tel: 01-522-23-77.
Število prijav je zaradi načina izobraževanja omejeno.
Uvrstitev na izobraževanje ne bo možno brez predhodne
najave oziroma poslane natančno izpolnjene in žigosane
prijavnice.
Rezervacija prenočišča: Prenočišča smo rezervirali v
hotelu Kompas na Bledu, sami pa potrdite rezervacijo pod
šifro: "Funkcionalno izobraževanje - diabetes 2007" na tel.:
04 -5782100, faks: 04-5782499.

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVA GORICA
Vas vljudno vabi na strokovni seminar z učno delavnico

IZGOREVANJE - STISKA ALI IZZIV

ki bo potekal 24. marca 2007 v Srednji šoli Vena Pilon,
Cesta 5.maja 12, Ajdovščina

PROGRAM:

08.00-08.50
08.50-09.00
09.00-10.30

10.30-11.00

11 .00-11.10
11.10-11.40
11.40-12.00

12.00-12.45

12.45-13.30

13.00-13.40
13.40-14.30
14.30-16.30

16.30-17.30

17.30

Registracija udeležencev
Uvod
Kvaliteta življenja kaj je to: Problemi
ali njihovo reševanje?,
Doc. dr. Zlatka Rakovec - Felser, spec. klin.
psih.
Izgorevanje in delovne obremenitve
medicinskih sester, Vesna Čuk, prof. zdr.
vzg., Stanka Gnezda, dipl. m. s.
Razprava
Odmor (kava, sok, sendvič, sadje)
Medicinska sestra skozi prizmo časa,
Petra Kersnič, prof. zdr. vzg.
Medicinska sestra med službo in
družino, Miha Kramli, družinski terapevt
Pomen supervizije pri oblikovanju
poklicne distance,
Mag. Darja Thaler, predavateljica
Razprava
Kosilo
Učna delavnica na temo supervizije,
Mag. Darja Thaler, predavateljica, Martina
Bizjak, univ. dipl. soc., predavateljica
Poročanje skupin in sklepna
razmišljanja
Podelitev potrdil in zaključek
seminarja

Splošne informacije:
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Prijavite se lahko tudi s splošno prijavnico objavljeno v Utripu
na naslov: Renata Trampuž, Zdravstveni dom Ajdovščina,
Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina ali po e-pošti:
info@drustvo-mszt-novagorica.si z vsemi podatki (zavod,
plačnik, način plačila, ID za DDV).
Prijave sprejemamo do 21. 3. 2007 oz. do zasedbe
mest.
Prispevek članov društva MSBZT Nova Gorica je 25 EUR,
članov ostalih društev 40 EUR, nečlanov Zbornice - Zveze 65
EUR. Prispevek nakažite na TRR 04750-0000446833 Nova
KBM, sklic na št. 03/2007.
Prispevek vključuje prisotnost med predavanji, zbornik,
osvežitev med odmorom in kosilo.

Vljudno vabljeni!

Predsednica Društva MSBZT Nova Gorica
Renata Trampuž
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V ONKOLOGIJI
Program 34. strokovnega seminarja:

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00- 11.30

11.30- 11.50

11.50-12.10

12.10-12.25

12.25-12.35
12.35-13.00
13.00-13.30

13.30-13.50

13.50-14.20

14.20-14.40

14.40-14.50

Organizatorji si
programa.

Predsatvitev sponzorjev
Odmor
Zenske, moški in rak debelega
črevesja (mag. Erik Škof, dr. med.)
Operacija s pospešenim okrevanjem
(fast track) in vloga zdravstvene nege
(Lara Kaligarič, dipl. m. s.)
Protokol prehrane pri pripravi
pacienta z rakom na črevesju na fast
track operacijo
(mag. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.)
Predstavitev primera - obravnava
pacienta pri fast track operaciji
(Boštjan Jovan, dipl. zdrav.)
Razprava
Odmor
Rak prostate in vpliv na kvaliteto
življenja (doc.prim.dr. Ciril Oblak, dr.med.)
Zdravstvena nega pri kirurškem
zdravljenju raka prostate
(Svarunja Ferš, viš. med. ses., univ. dipl. org.,
Irena Špela Cvetežar, dipl. m. s.)
Zdravstvena nega pri hormonskem in
biološkem zdravljenja raka prostate
(Marjana Bernot, dipl. m. s., univ. dipl. org.,
Snežana Umičevič, dipl. m. s.)
Vloga zdravstvene nege pri
zdravljenju raka prostate z
obsevanjem (Biserka Petrijevčanin, viš.m.s.,
Nataša Šegš, dipl.m.s.)
Razprava
Zaključek seminarja
pridržujemo pravico do manjših popravkov

Splošne informacije: Udeležba na seminarju se šteje za
strokovno izpopolnjevanje. Potrdila bomo izdali ob zaključku
seminarja.
Kotizacija: Za člane Zbornice zdravstvene nege Slovenije
znaša skupaj z DDV 160 EUR, za nečlane pa 200 EUR.
Enodnevna udeležba za člane znaša skupaj z DDV 95 EUR,
za nečlane pa 125 EUR. Kotizacije so oproščeni študentje in
upokojenci. V kotizacijo sta všteta večerja in zbornik
predavanj. Plačate jo na TRR NLB - Ljubljana, ZDMSZTS:
02031-0016512314, sklic na številko 00-120-16, s pripisom
»za Sekcijo MS v onkologiji«, ali pa jo boste poravnali pred
pričetkom seminarja.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o
plačani kotizaciji - virman, če se ne boste predhodno pisno
prijavili, pa tudi izpolnjeno prijavnico za seminar z vsemi
ustreznimi podatki (predvsem davčno št. zavoda).
Pisne prijave: Pošljite jih na prijavnici, objavljeni v vsaki
številki revije UTRIP, na naslov:
Denis Mlakar-Mastnak, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2,
1000 Ljubljana ali
Tajništvo PSD-ZN, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2,
1000 Ljubljana.
Informacije po telefonu
01/58 79 679 (Denis Mlakar-Mastnak)
01/58 79 1 13 (Cvetka Švajger)
Rezervacije prenočišča: Terme Zreče
Vse informacije dobite pri gospe Bredi Einfalt.
tel. 03 / 75 76 163 ali na elektronski naslov:
breda.einfalt@ unior. si
Rezervacije nakasneje do 1. 3. 2007.

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije: Denis Mlakar-Mastnak
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V ENDOSKOPIJI

vljudno vabi medicinske sestre in zdravstvene
tehnike na strokovni seminar:

»SKRB ZA VARNOST PACIENTOV V
ENDOSKOPIJI - TEORIJA IN PRAKSA«

z mednarodno udeležbo,

ki bo 22. in 23. marca 2007 v Termah Dobrna

PROGRAM

DELAVNICA II:
Čiščenje upogljivih endoskopov
Vodje delavnice:
Popovič Stanka, Petrinec Primožič Marija,
OLYMPUS, JOHNSON &JOHNSON

DELAVNICA lil: Higiena rok
Vodje delavnice:
Gjergek Tatjana, Dolinšek Mojca,
HENKEL ECOLAB, SANOLABOR

Tri skupine udeležencev se bodo izmenjale v vseh delavnicah.
Vmes bodo odmori za kavo.

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Dvodnevna kotizacija z DDV znaša za člane 160 EUR, za
nečlane 200 EUR in jo lahko nakažete na TR - NLB, posl.
Tavčarjeva 7, U - ZZBNS - ZDMSBZTS št. 02031-
0016512314, sklic na številko 0012019, s pripisom Za
sekcijo MS in ZT v endoskopiji. Možna je tudi enodnevna
kotizacija, ki znaša za člane 95 EUR in za nečlane 125 EUR.
Kotizacija vključuje: zbornik predavanj, sodelovanje pri
delavnicah, kavo v odmorih ter skupno večerjo.
Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v vsaki številki Utripa,
pošljite na naslov: Lučka Kočevar, Klinični center, Klinični
oddelek za urologijo, Zaloška 7, 1000 Ljubljana,
faks.: 015223233 ali e-naslov: lučka.kocevar@kclj.si

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico ter potrdilo o
plačani kotizaciji

Kontakti:
Stanka Popovič, tel.: 015223520 ali 015222677,
ter Lučka Kočevar, tel.: 015225319.
Posebno opozorilo! Vljudno prosimo, da se
prijavite do 9. marca 2007 zaradi lažje
organizacije delavnic.

Rezervacija sob najkasneje do 09. 03. 2007
Hotel Vita, Terme Dobrna, Dobrna 50, 3204 Dobrna,
tel.: 03 78 08 000,
ali e-naslov: info@terme-dobrna.si

Cene namestitev - 1 -krat polpenzion v EUR za leto: 2007
Hotel Vita, Vila Higiea
Enoposteljna soba 56,96 EUR
Dvoposteljna soba 49,66 EUR, 38,39 EUR

Strokovni in organizacijski odbor:
Stanka Popovič, Lučka Kočevar, Avguština Rajič,

Tatjana Melanšek in Tatjana Gjergek
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Onkološki inštitut Ljubljana
Služba za zdravstveno nego in oskrbo

vljudno vabi na strokovno izobraževanje z učnimi delavnicami

»STANDARDNI POSTOPKI MEDICINSKIH
SESTER V ZVEZI Z VENSKIM PODKOŽNIM
PREKATOM - VENSKA VALVULA«

28. 03. 2007 ob 09.00 uri

Predavanja so namenjena vsem zaposlenim v zdravstveni
negi, ki se srečujejo z bolniki z vstavljenim podkožnim
venskim prekatom, preko katerega prejemajo terapijo. Namen
strokovnega izobraževanja je seznaniti in usposobiti slušatelje
za pravilno oskrbo in izvedbo medicinsko-fehničnih posegov,
vezanih na podkožne prekate - venske valvule, ter za bolj
kakovostno izvajanje zdravstvene nege. V učnih delavnicah se
bodo slušatelji seznanili s standardnimi medicinsko-tehničnimi
postopki: punkcija, aplikacija zdravil oziroma infuzij in
heparinizacija venskih podkožnih prekatov. Hkrati pa se bodo
usposobili za izvajanje specifične zdravstvene nege
onkoloških bolnikov z vstavljenim venskim podkožnim
prekatom.
Strokovno izobraževanje bo potekalo v prostorih Onkološkega
Inštituta Ljubljana v predavalnici stavbe C 28. 03. 2007 od
09.00 do 16.00 ure.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izobraževanju
(vključeno tudi pisno gradivo) je 130 EUR brez DDV.
Kotizacijo nakažete na TR Onkološki inštitut Ljubljana, št.:
01100-6030277797, konto 299500, 3 dni pred pričetkom
izobraževanja. Udeležba se upošteva pri napredovanju.
Zaradi omejenega števila udeležencev Vas prosimo
za pisno prijavo najkasneje do 26. 03. 2007 na
naslov:

Ga. Cvetka Švajger
Onkološki inštitut Ljubljana,
Zaloška 2, 1000 Ljubljana
Faks: 01/58 79 400
Telefon: 01/58 79 113

I. Teoretični del:
09.00-09.10 Informacije o poteku izobraževanja

mag. Brigita Skela Savič, univ. dipl. org.,
pomočnica strokovnega direktorja za
področje zdravstvene nege (10 min.)

09.10-09.25 Indikacija vstavitve podkožnega
venskega prekata
doc. dr. Barbara Jezeršek Novakovič, dr.
med. (15 min.)

09.25-10.25 Podkožni venski prekati - tehnične
značilnosti, kirurška tehnika in
komplikacije
Franc Pompe, dr. med (60 min.)

10.30-11.00 Preprečevanje okužb - podkožnih
venskih prekatov
Milena Kerin - Povšič, dr. med (30 min.)

Odmor - 15 min.

11.30-11.45

1 1.50-12.05

12.05-12.20

12.20-12.30

Punkcija venskega podkožnega
prekata in aplikacija terapije
Snežana Umičevič, dipl. m. s. (15 min.)
Prebrizgavanje in heparinizacija
venskega podkožnega prekata
Metka Zajc, dipl. m. s. (15 min.)
Odvzem krvi iz venskega
podkožnega prekata
Brigita Prijatelj, dipl. m. s. (15 min.)
Predstavitev sponzorja

Odmor - 60 min.

13.30-15.00 II. Usposabljanje:

UČNE DELAVNICE:
Slušatelji bodo razdeljeni v tri skupine. V vsaki skupini bo
lahko največ 10 slušateljev.

Punkcija venskega podkožnega
prekata,
Heparinizacija venskega podkožnega
prekata
Odvzem krvi iz venskega
podkožnega prekata
Predavatelji na učnih delavnicah:
Snežana Umičevič (dipl. m. s.)
Nataša Gorenc (dipl. m. s.)
Metka Zajc (dipl. m. s.)
Brigita Prijatelj (dipl. m. s.)
Marjana Bernot (dipl. m. s., univ. dipl. org.)
Gordana Lokajner (dipl. m. s., univ. dipl. org.)

15.00-16.00 Razprava, evalvacija znanj, zaključek
seminarja
Andreja Žagar, viš. med. ses., dipl. oec.
Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Pomočnica strokovnega direktorja
za področje zdravstvene nege

mag. Brigita Skela Savič, univ. dipl. org.

11.15-11.30 Standardni posegi medicinskih sester
v zvezi z venskimi podkožnimi
prekati - tehnika dela in pripomočki
Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.
(15 min.)
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V SOCIALNIH ZAVODIH

vabi na dvodnevno strokovno srečanje,

ki bo v četrtek, 12., in petek, 13. aprila 2007
v TERMAH ČATEŽ

Tema srečanja:

VARNO IN PRIJETNO DELOVNO OKOUE -
ZADOVOLJSTVO STAROSTNIKA IN
MEDICINSKE SESTRE

PROGRAM:

PETEK, 13. april 2007
09 00-9 45 TVEGANJE ZA LEGIONELOZO V

SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH
dr. sci. Alenka Skaza, dr. med.

09.45-10 30 ZAŠČITA ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN
STANOVALCEV PRED OKUŽBAMI
Alenka Petrovec, dipl. sanit. inž.

10.30-10.45 Odmor
10.45-1 1 30 KATEGORIZACIJA ZDRAVSTVENE NEGE

KOT POGOJ KAKOVOSTI V
INSTITUCIONALNEM VARSTVU
Marta Kavšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

11 30-12 15 SMEH IN POSLOVNA KOMUNIKACIJA
Tomislava Kordiš, dipl. m. s.

12 15-13 00 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA
DELOVNEM MESTU
mag. Ljiljana Leskovic

13.00-13.30 Zaključek strokovnega srečanja

ČETRTEK, 12
09.00-10.00
10.00-10.30
10.30-1 1.15

11.15-1 1.40

11.40-12.00

12.00-12.15
12.15-13.00

13.00-14.30
14.30-15.15

15.15-16.15

16.15-17.00
17.00-17.30
19.00

april 2007
Registracija udeležencev
Otvoritev strokovnega srečanja
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI -
GLOBALNI IN LOKALNI VIDIKI
Jolanda Munih, prof. zdr. vzg.
SKRB ZA SVOJ KRIŽ
prim. mag. Aleš Demšar, dr. med., spec.
ortoped in fiziater
OBRAVNAVA BOLEČE HRBTENICE
asist. Lidija Plaskan, dr. med., spec. fiz. in
reh. med.
Odmor
KORAK ZA MOČNO SRCE IN KREPKO
TELO - NORDIJSKA HOJA
Marjana Jager, VMS
Odmor za kosilo
ERGONOMIJA V ZDRAVSTVENI NEGI,
S POUDARKOM NA FIZIČNIH
OBREMENITVAH
Ljudmila Par, dipl. m. s.
Delavnice po skupinah:
Varne tehnike premeščanja
starostnikov z uporabo različnih
pripomočkov - PRESTAVLJANJE
STAROSTNIKA PO POSTEUI NAVZGOR
Ljudmila Par, dipl. m. s.
Varne tehnike premeščanja
starostnikov z uporabo različnih
pripomočkov - OBRAČANJE NA BOK
IN PRESTAVLJANJE S POSTEUE NA
INVALIDSKI VOZIČEK 1
Karmen Pavrič, dipl. m. s.
Varne tehnike premeščanja
starostnikov z uporabo različnih
pripomočkov - POSEDANJE
STAROSTNIKA V POSTEUI, PREKO
POSTEUE IN VSTAJANJE TER
PRESTAVUANJE S POSTEUE NA
POSTEUO, Simona Križanec, dipl. m. s.
10 NASVETOV, DA NE BI BOLELO V
KRIŽU, Natalija Kroflič, dipl. fth.
UPORABA OVIRNIC,
Radka Podlesnik, dipl. m. s.
POROČANJE O DELU DELAVNIC
Predstavitev sponzorjev
Skupna večerja

Organizatorji si pridržujemo pravico do manjših popravkov
programa.
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje
in se upošteva pri napredovanju.
Strokovni vodja programa: Karmen Wirth
Organizacijski odbor: Petra Drobež Čater, Radka
Podlesnik, Aleksandra Hribernik

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Kotizacija: Kotizacija z DDV za člane znaša za en dan
95 EUR, za dva dni 160 EUR, za nečlane znaša za en dan
125 EUR, za dva dni 200 EUR. Pisna prijava na seminar je
obvezna - s prijavnico, ki je objavljena v Utripu, ali s
prijavnico na zadnji strani vabila. Kotizacijo nakažite na:
TRR ZZBNS-ZDMSBZTS pri NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana,
številka: 02031-0016512314, sklic na št. 0012030, s
pripisom »Sekcija MS in ZT v socialno-varstvenih zavodih« ali
pred pričetkom seminarja z gotovino. Ob registraciji
potrebujete: člansko izkaznico ter potrdilo o plačani kotizaciji
Ifotokopijo ali original virmanaj ali fotokopijo potrjene
prijavnice delodajalca, ki bo poravnal kotizacijo.
Pisne prijave pošljite najkasneje do petka, 30. marca
2007, na naslov: Aleksandra Hribernik, Dom upokojencev
Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela; Telefon: 03/703-34-00;
Faks: 03/572-00-23; GSM: 031-216-353; E-naslov:
aleksandra.hribernik@domupokojencev-polzela.si
Ostale informacije po telefonu:
01/234-73-17 Ljiljana Leskovic
Hotelske namestitve:
Terme Čatež d. d.,Topliška cesta 35, 8251 ČATEŽ OB SAVI
Rezervacije za prenočišča: do petka, 30. marca
2007. Ob rezervaciji navedite 21. strokovno srečanje MS in
ZT v socialnih zavodih. Rezervacije sprejema gospod Roman
Cvetkovič; telefon: 07/49-36-759, e-naslov:
roman.Cvetkovič@terme-catez. si,
Hotel Toplice****, Hotel Terme**** in Hotel Čatež***:
dvoposteljna soba 56 EUR/dan, enoposteljna soba 76
EUR/dan. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša
1,01 EUR/osebo/dan.

Prisrčno vabljeni!

Predsednica sekcije: mag. Ljiljana Leskovic
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Uporaba indikatorjev na področju
procesiranja materiala
Irena Istenič, dipl. med. ses.,
Nataša Zakrajšek, viš. med. ses.,
Andreja Žagar, viš. med. ses., dipl. ekon.

Organizatorji si pridržujemo pravico do manjših popravkov
programa.

Splošne informacije:
Udeležba na seminarju se šteje kot strokovno izpopolnjevanje.
Prejeli boste potrdila o izobraževanju.

Kotizacija z DDV znaša:
- za člane - dvodnevna udeležba 160 EUR, enodnevna
udeležba 95 EUR,
- za nečlane - dvodnevna udeležba 200 EUR, enodnevna
udeležba 125 EUR.
Plačate jo na TRR:
NLB, posl. Tavčarjeva 7, Lj,- ZDMSZTS
Št. 02031-0016512314, sklic na številko 00 12024
s pripisom »za Sekcijo MS in ZT v sterilizaciji«.
Vanjo je všteto gradivo, pogostitve in organizacija seminarja.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o
plačani kotizaciji - virman.

Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v vsaki številki
Utripa, pošljite do 15. 04. 2007 na naslov:
Andreja Žagar,
Onkološki inštitut (centralna sterilizacija),
Zaloška 2, 1000 Ljubljana.

Rezervacija prenočišč:
Terme Krka - Šmarješke toplice
Tel.: 07 38 43 565; Faks.: 07 38 43 400
www.ferme-krka.si
e-naslov: booking.smarjeske@terme-krka.si
Priporočam vam zgodnjo rezervacijo prenočišča.

Dodatne informacije:
Andreja Žagar, Onkološki inštitut
Tel. 01/ 58 79 362 in e-naslov: azagar@onko-i.si

Veselimo se snidenja z vami.

Predsednica sekcije in člani organizacijskega odbora
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU

NUJNA OBRAVNAVA STAROSTNIKA V
PREDBOLNIŠNIČNEM OKOUU

petek in sobota, 20. in 21. april 2007, hotel Čatež

PROGRAM SREČANJA:

[pot®k, 21. @prg{
08.00- 09.30 Registracija udeležencev
09.30- 09.45 Otvoritev srečanja in pozdrav

udeležencev

I. sklop predavanj - življenjsko ogrožen bolnik -
starostnik
09.50-10.10 Staranje populacije zahteva

prilagoditev zdravstvenega sistema
10.10-10.25 Posebnosti ocene stanja zavesti

starostnika
10.25-10.40 Akutni zapleti kroničnih bolezni pri

starostniku
10.40-11.00

11.00-11.15

11.15-11.45

Posebnosti oživljanja starostnikov -
prisotne dileme
Monitoring in spremljanje ogroženega
starostnika
ODMOR, OSVEŽITEV

II. sklop predavanj - življenjsko ogrožen
poškodovanec - starostnik
11.45-12.00 Obravnava ogroženega starostnika v

predbolnišnični NMP
12.00-12.20 Imoblizacija poškodovanega

starostnika - izbira pripomočkov
12.20-12.40 Politravmatiziran starostnik - prisotne

dileme
12.40-13.00

13.00-15.00

Prevoz poškodovanega starostnika,
posebnosti v komunikaciji
ODMOR ZA KOSILO

III. sklop predavanj - nujni ukrepi pri življenjsko
ogroženem starostniku
15.00-15.20 Posebnosti vzpostavitve in

vzdrževanja proste dihalne poti pri
starostniku

15.20-15.40

15.40-16.00

16.00-16.15

16.15-16.45

Lajšanje akutne in kronične bolečine
pri starostniku
Krvavitev pri starostniku in
nadomeščanje tekočin
Posebnosti vzpostavitve parenteralnih
poti pri starostniku
ODMOR, OSVEŽITEV

IV. sklop predavanj - proste teme, prikazi primerov
16.45-17.50 Prosta tema, prikaz primera

V. sklop predavanj - predstavitev posterjev
18.00 Predstavitev posterjev
20.00 VEČERJA S PLESOM

sobota, 22. april
VI. sklop predavanj - starostnik
09.00-09.20 AKS in žilne bolezni starostnika
09.20-09.40 AMK in nevrološke bolezni

starostnika
09.40-10.00 Demenca
10.00-10.15 Pomoč starostniku na njegovemu

domu
10.15-10.30

10.30-11.00

Starostnik - varovanec socialnega
zavoda
ODMOR, OSVEŽITEV

VII. sklop predavanj - Reševalci v zdravstvu -
poklicna skupina
11.00-11.20 Kdo smo reševalci v zdravstvu?
11.20-11.40 Nacionalna poklicna kvalifikacija

Zdravstveni reševalec
11.40-12.00 Oblike dodatnega izobraževanja

reševalcev v zdravstvu
12.00-12.20 Tudi reševalec v zdravstvu se postara!
12.30-14.30 ODMOR ZA KOSILO

Vlil. sklop predavanj - Delavnice
14.30-18.00 Delavnice na delovnih mestih:
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED
Imobilizacija kolka z različnimi pripomočki
Zavarovanje dihalne poti z različnimi pripomočki
Oskrba krvavitev in nadomeščanje tekočine

18.00 Zaključek seminarja

VABILO ZA AKTIVNO SODELOVANJE
Sekcija reševalcev v zdravstvu vabi vse, ki želijo predstaviti
prispevek ali zanimiv primer iz prakse v obliki referata ali
posterja v sklopu prostih tem strokovnega srečanja v Termah
Čatež. Kandidati lahko oddate izvleček teme najkasneje do 1.
marca 2007. Izvleček naj bo kratek povzetek vsebine na eni
strani formata A4, vsebovati mora kontaktne podatke avtorja
(samo prvega, če jih je več), naslov v službi in pripis, ali
želite sodelovati z referatom ali posterjem. Ob prevelikem
številu prispevkov bo programski odbor določil teme, ki bodo
predstavljene v obliki referatov, za ostale pa predlagal
predstavitev v obliki posterja. Izvlečke pošljite na naslov OZG
Zdravstveni dom Kranj, Reševalna postaja, Jože Prestor,
Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj ali e-naslov
joze.prestor@zd-kranj.com. O izbiri prispevkov in posterjev
bodo kandidati obveščeni v desetih dneh.

Vabljeni!

Predsednik strokovne sekcije Jože Prestor
in organizacijski odbor
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Vabilo na strokovno srečanje
z mednarodno udeležbo

OB 50. OBLETNICI USTANOVITVE
RESPIRACIJSKEGA CENTRA - ENOTE
INTENZIVNE TERAPIJE KLINIKE ZA
INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA

11. in 12. maj 2007
Klinični center Ljubljana

Strokovno srečanje z mednarodno udeležbo ob
50. obletnici ustanovitve Respiracijskega centra -
EIT Klinike za infekcijske bolezni in vročinska
stanja
Ljubljana, 11. in 12. maj 2007

Spoštovane kolegice in kolegi!

Epidemija poliomielitisa pred 50 leti in nove tehnične
možnosti so narekovale ustanovitev prvega intenzivnega
oddelka v tedanji državi. Ker so zdravili respiratorno odpoved
zaradi paraliz poliomielitisa, so oddelek poimenovali
»Respiracijski center«. Kmalu so bili ustanovljeni tudi drugi
intenzivni oddelki in razvila se je nova veja v medicini,
imenovana intenzivna medicina.
V čast nam je, da vas lahko povabimo na strokovno srečanje
z mednarodno udeležbo, s katerim bomo počastili petdeseto
obletnico Enote intenzivne terapije Klinike za infekcijske
bolezni in vročinska stanja.

Veselimo se srečanja z vami!
Predsednik organizacijskega odbora: Igor Muzlovič

Organizatorji srečanja
Klinika za infekcijske bolezni in Zbornica zdravstvene
in babiške nege Slovenije -
vročinska stanja, Klinični center Ljubljana, Zveza
društev MS, babic in ZT Slovenije,
Združenje za infektologijo SZD, Sekcija MS in
ZT na internistično-
Slovensko združenje za intenzivno medicino
infektološkem področju

Strokovni odbor: Igor Muzlovič, Jolanda Munih
Matjaž Jereb, Dragica Kuralt Štucin, Franc Strle, Asja Jaklič,
Franjo Pikelj, Veronika Jagodic, Vojka Gorjup,
Borjana Kremžar, Gorazd Voga
Organizacijski odbor: Igor Muzlovič, Asja Jaklič
Matjaž Jereb, Jolanda Munih, Tomaž Jurca, Benjamin Copot,
Primož Karner, Veronika Jagodic

Prijave do 15. 04. 2007
Kotizacija: 50 EUR na račun: TR 33000-8736720345
Kontaktna oseba: Simona Rojs, tel. 01 522 2110, faks
01 522 2456; simona.rojs@kclj.si
Kraj srečanja: Predavalnica 1, 2 in 4 Kliničnega centra v
Ljubljani
Zbornici priznata udeležbo na srečanju za pridobitev
kreditnih točk.

Petek, 11. maj 2007
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Slovensko društvo za medicinsko informatiko - SDMI
Sekcija za informatiko v zdravstveni negi - SIZN vabi
na strokovno srečanje

"e-ZDRAVJE PO MERI ČLOVEKA",

ki bo potekalo v Termah Zreče
od 12. do 14. aprila 2007.

Sodobne informacijske in komunikacijske rešitve v zdravstvu
predstavljajo skupaj z organizacijskimi spremembami in
razvojem novih veščin temeljna orodja za izboljševanje
kakovosti zdravstvene dejavnosti ter preglednosti in
dostopnosti zdravstvenih storitev. Njihova pomembna vloga se
kaže tudi pri doseganju večje učinkovitosti in produktivnosti
zdravstvenega sistema.
Po sledi evropskega akcijskega načrta je Slovenija v letu
2005 sprejela slovensko strategijo "e-Zdravje". V letu 2006
smo izvedli nekaj pomembnih nalog, vendar nas čaka še
veliko začrtanega in nujno potrebnega. V Slovenskem društvu
za medicinsko informatiko smo prepričani, da smo v Sloveniji
s skupnimi močmi sposobni uresničiti tako zastavljene strateške
cilje nacionalne zdravstvene strategije.

Glavne teme srečanja bodo:
- uresničevanje strategije "e-Zdravje" - od strateških usmeritev
do rešitev,
- standardizacija zdravstvene informatike,
- elektronski zdravstveni zapis,
- izboljševanje kakovosti zdravstvenih storitev,
- prenova sistema kartice zdravstvenega zavarovanja,
- telemedicina in oskrba na daljavo,
- informacijska podpora zdravstveni negi,
- spletne in odprtokodne rešitve na področju zdravstvene
informatike.

Srečanje je namenjeno vsem, ki so vključeni v sistem
zdravstvenega varstva:
- oblikovalcem politike in nosilcem odločitev ter vodilnim na
področju zdravstva in zdravstvenega zavarovanja,
- zdravnikom, farmacevtom, medicinskim sestram in tehnikom
ter drugim zdravstvenim delavcem,
- informatikom in drugim strokovnjakom različnih poklicev, ki
delujejo na področju zdravstvene informatike,
- predstavnikom nevladnih organizacij,
- predstavnikom industrije in strokovnih združenj, ki jih
zanima področje zdravstvene informatike.

Z napovedanim srečanjem želimo spodbuditi povezovanje,
izmenjavo znanj in izkušenj ter načrtovanje in izvedbo novih
rešitev. Vabimo vas, da si rezervirate čas za udeležbo na tem
strokovnem forumu. Živimo v času, ko so na področju
informacijske in komunikacijske tehnologije v sistemu
zdravstvenega varstva nujni novi pristopi in rešitve.
Pomembno je, da izmenjamo mnenja in poglede ter skupaj
poiščemo tiste rešitve, ki bodo za prihodnost najbolj primerne.

Informacije v zvezi s srečanjem: mojca.paulin@zzzs.si
Kotizacija znaša 240 EUR (DDV vključen).
Kotizacijo lahko nakažete na transakcijski račun SDMI: SI56
0203 1025 5493 251 pri NLB d. d., z oznako za MI2007,
ali jo plačate na strokovnem srečanju z gotovino.
Prenočišča za udeležence so predvidena v Termah Zreče.
Prosimo, rezervirajte prenočišče pravočasno. Informacije
dobite na spletni strani www.terme-zrece.si .
Podrobne informacije o izvedbi in vsebini kongresa bodo
objavljene na spletnih straneh http://www,sdmi.si .
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Zavod, podjetje, član/ica

STROKOVNA SREČANJA

Poštna številka in kraj

Ulica in hišna številka

Zavezanec za DDV DA NE (obkrožite) - Davčna številka
Telefon_ e-kontakt:

Prijavnica za strokovno srečanje vkraju_dne
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poročila - strokovna srečanja

Strokovno srečanje sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
Katjuša Mravljak

Ne pozabimo na kolegice, ki že dan pred srečanjem pridno delajo; od leve proti desni Irena Planko, Irena Orel in Sonja Skubic. Hvala vam!

"T"esensko strokovno srečanje Sekcije medicinskih sester in
S zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji z
I naslovom Neinvazivne preiskave pri bolnikih z bolezni¬
mi srca je potekalo 17. novembra v Hotelu Paka v Velenju.
Proti pričakovanju se je zbralo okoli 90 medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov iz vse Slovenije, kar je za jesensko
srečanje veliko število (sklad za izobraževanje je ponavadi v
tem času že pošteno načet).
Vse prisotne je na začetku pozdravila predsednica sekcije

mag. Andreja Kvas in nam zaželela uspešno delo ter prijeten
dan, poln na novo pridobljenih znanj, novih poznanstev in
veselega druženja v prijetni družbi kolegic in kolegov iz vse
Slovenije. V kulturnem programu nam je amaterska igralska
skupina študentov 3. letnika Zdravstvene nege Visoke šole
za zdravstvo v Ljubljani predstavila igro z naslovom »Slovo
mladosti«. Na humoren način so nam prikazali življenje
varovancev v Domu starejših občanov in potrdili, da smo
zdravstveni delavci vsestransko nadarjeni in iznajdljivi.
V prvem predavanju nam je asist. mag. Martin Tretjak, dr.

med., spec. int. med., predstavil novosti na področju kardi¬
ologije. Poudaril je, da je Ameriško in Evropsko združenje
kardiologov izdalo več novih smernic. Med drugimi naj bi
staro klasifikacijo zmogljivosti bolnikov s kroničnim srčnim
popuščanjem po NYHA nadomestila nova, ki poleg simpto-
matskih bolnikov (prej NYHA II—IV) v razredu C vključuje
tudi bolnike, ki imajo morfološko ali funkcijsko bolezen srca,
nimajo pa še znakov popuščanja (razred B), ter
posameznike, ki so za razvoj teh bolezni zelo ogroženi
(razred A). V lanskem letu je bilo uvedenih več novih defini¬
cij za metabolični sindrom s poostrenimi kriteriji za obseg
pasu, uvedena sta bila pojma preddiabetesa (KS med 5,6 in
6,1 mmol/1) ter predhipertenzije (vrednosti krvnega tlaka

med 130/85 in 140/90). Na kratko nas je seznanil z rezultati
raziskave s področja zdravljenja arterijske hipertenzije AS-
COT - BPLA, ki utegne spremeniti pogled na njeno zdravl¬
jenje, še enkrat pa je potrdila pomen znižanja koncentracije
LDL holesterola in uporabo statinov. Nadaljeval je z novost¬
mi z mednarodnega kardiološkega kongresa v Barceloni,
kjer so ponovno poudarili vprašanje epidemije debelosti
(raziskava IDEA). Tako ima v Evropi ITM nad 25 42 %
moških in 29 % žensk, abdominalna debelost (obseg pasu pri
moških nad 102 cm, pri ženskah nad 88 cm) je prisotna pri 31
% moških in 43 % žensk. Na koncu predavanja nas je sez¬
nanil še z začetkom presajanja matičnih krvotvornih celic pri
bolnikih z dilatativno kardiomiopatijo v Kliničnem centru v
Ljubljani in z odprtjem koronarografskega laboratorija v
Celju.
Nadaljeval je s predavanjem o ehokardiografiji, v katerem

nam je predstavil najpogostejše indikacije za ehokardiografi-
jo, različne pristope, osnovne in modernejše metode ter nji¬
hovo uporabo v praksi. Ultrazvočna preiskava omogoča
prikaz morfologije in funkcije srčne mišice, zaklopk in ostal¬
ih srčnih struktur. Uporablja se za diagnostične in prognos¬
tične namene. Seznanili smo se tudi z razliko med dvodi¬
menzionalno, tridimenzionalno, doplersko in kontrastno
ehokardiografijo.
Apolon Marolt, dr. med., spec. int. medicine, je predaval o

Pomenu scintigrafije in CT pri bolnikih z boleznimi srca in ožilja.
Ultrahitri CT lahko samo v 20 sekundah posname srčno žil-
je in odkrije najmanjše poapnenje, ki je prvi znak bolezni.
Novejše generacije večreznih naprav za CT pa omogočajo
tudi posnetke v borih 10 sekundah. Slabost teh preiskav je
seveda oddajanje visokih doz sevanja, in sicer prejme bolnik
pri enem CT posnetku sevanje, enakovredno 300- do 500-
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kratnemu slikanju prsnega koša z navadnim rentgenom.
Najsodobnejše naprave zdaj že združujejo različne tomo-
grafske preiskovalne metode v eno, kar omogoča ovred¬
notenje velikosti zoženja v žili in za tem še ovrednotenje
posledic te zožitve pripadajočemu tkivu v mirovanju ali pri
naporu. Žal takšnih naprav v Sloveniji še nimamo. Poudaril
je, da sodobna tehnologija omogoča vse hitrejšo in kakovost¬
nejšo obdelavo v realnem času, z neskončnimi možnostmi
kasnejše obdelave, vendar kljub vsemu invazivne metode
ostajajo zlati standard, predvsem zaradi združenih diagnos¬
tičnih in terapevtskih obdelav.
Neinvazivno 24-urno merjenje krvnega tlaka je pomemb¬

no pri diagnostiki in zdravljenju arterijske hipertenzije.
Poleg poteka, prednosti in pomanjkljivosti preiskave je
Katica Zlatar, dipl. m. s s Kliničnega oddelka za pljučne
bolezni in alergijo Golnik, poudarila tudi pomen
zdravstvenovzgojnega dela pred, med namestitvijo naprave
in po njej za 24-urno merjenje krvnega tlaka. Zlasti pa mora¬
jo vplivati na spremembo življenjskega sloga preiskovanca
in tudi njegovih svojcev, saj bistveno vpliva na kakovost živl¬
jenja vseh v družini. Na koncu nam je predstavila še navodi¬
la, ki jih dobi vsak preiskovanec v Bolnišnici Golnik pred
omenjeno preiskavo, v katerih je kratek opis preiskave,
naprave, potek preiskave in morebitne napake pri merjenju
krvnega tlaka.
Obremenitveno testiranje je v kardiologiji eno od naj¬

pogostejših neinvazivnih preiskav bolezni srca in žilja.
Uporablja se za ugotavljanje ishemične bolezni srca, za
oceno prognoze, načrtovanje telesne dejavnosti, dodatnih di¬
agnostičnih preiskav, uspešnosti zdravljenja in zmožnosti za
delo bolnikov z ishemično boleznijo srca. Tanja Žontar, dipl.
m. s. z Oddelka za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko
Bolnišnice Golnik, je podrobneje predstavila vlogo medi¬
cinske sestre pri pripravi in izvedbi obremenitvenega testi¬
ranja. Poudarila je, da se mora medicinska sestra zaradi za¬
htevnosti svojega dela vse življenje strokovno izobraževati in
izpopolnjevati ter spremljati novosti na področju kardiologi¬
je. Prepoznati mora patološke spremembe EKG-krivulje, ob¬
vladati temeljne postopke oživljanja in znati uporabljati de-
fibrilator.
Kdor zna, ta lahko, smo rekli po predavanju Vere Štebe,

viš. med. ses., prof. ped., pred., ki je aktivno vključila tudi
poslušalce in smo jo poslušali z vsemi čuti. Predstavila nam
je predavanje z naslovom Poslušanje - kot temelj medosebnega
odnosa. Poudarila je, da pozorno poslušanje ni naravna
zmožnost, ki bi jo vsi ljudje enako dobro obvladali, kot na
primer dihanje, temveč je spretnost, ki bi jo medicinske ses¬
tre in zdravstveni tehniki morali imeti, saj delamo z ljudmi.
Strinjali smo se, da je zelo pomembno pozorno poslušanje v
vseh odnosih in da je čas velikokrat samo izgovor za nekaj,
česar ne znamo ali ne moremo narediti. Zaključila je z misli¬
jo, negujmo v sebi kulturo srca in pozorno poslušajmo ljudi!
V bolnišnici Topolšica že kakšno leto neinvazivno merijo

srčni iztis z napravo INNOCOR. Naprava omogoča zaneslji¬
vo merjenje hemodinamskih parametrov (srčni iztis, utripni
volumen, A-V razliko) ob vsaki obremenitvi. Svoje izkušnje
pri izvajanju te preiskave nam je podrobno predstavila
Blažka Hižar, dipl. med. ses. z Oddelka za ambulantno de¬
javnost. Izvedeli smo, da je to analitična metoda, veljavna,
natančna in ponovljiva, ponovljiva v kratkih intervalih,
uporabna pri submaksimalni obremenitvi, neodvisna od
spretnosti izvajalca, prenosljiva, možna je povezava z
lokalno računalniško mrežo in cenovno sprejemljiva. Na do¬
datna vprašanja nam je v razpravi odgovarjal njen sodelavec
in soavtor prispevka prim. Janez Poles, dr. med., spec. int.
med.
Mira Repas, srednja medicinska sestra, je poudarila, da je

merjenje gleženjskega indeksa sestavni del kliničnega pre¬
gleda bolnikov, pri katerih ocenjujemo koronarno

Predavateljica Tanja Žontar predstavlja delo medicinske sestre pri
obremenitvenem testiranju na sobnem kolesu.

ogroženost, in da se pomen preiskave dokazuje tudi s
številom preiskav, ki vsako leto naraščajo. Tako so v letu
2005 v Bolnišnici Slovenj Gradec opravili 387 teh meritev.
Predstavila nam je potek preiskave merjenja perfuzijskih
tlakov, pri kateri potrebujemo ultrazvočni detektor, ultraz¬
vočni gel, živosrebmi manometer in več manšet, prirejenih
za merjenje na različnih segmentih spodnjih udov (manšete
različnih velikosti). Za preiskavo potrebuje medicinska ses¬
tra 30 minut, miren prostor in veliko izkušenj. Včasih mora
preiskavo večkrat ponoviti, ker ne sliši signala ali ni zado¬
voljna z dobljenim rezultatom.
V bolnišnici Slovenj Gradec od 4. 7. 2005 uradno deluje

center za zdravljenje Fabryjeve bolezni. Tanja Hovnik
Markota, dipl. m. s., je članica tima, ki deluje v tem centru.
Marsikdo od nas, udeležencev, je prvič slišal za to bolezen. Je
redka lizosomska bolezen, pri kateri pride do napake v
genskem zapisu, zaradi katere telo ne tvori encima ?-galak-
tozidaze ali pa ga tvori v nezadostnih količinah. Klinične ob¬
like bolezni so zelo različne, lahko so prizadeti posamezni
organski sistemi ali več. Zdravljenje je podporno (lajšanje
bolečin, z dializo, operativni posegi na srcu ipd.) in speci¬
fično z nadomestnim encimskim zdravljenjem. V Sloveniji je
znanih 30 bolnikov iz 6 družin.
Ivan Tandler, dipl. zdrav., nam je v predavanju z naslovom

Vloga medicinske sestre pri pripravi bolnika na preiskavo telelink
predstavil pomen telematike za zdravstvo in zdravstveno
nego. Podrobneje je razložil eno od oblik zdravljenja na dal¬
javo -transtelefonski EKG (telelink), ki ga bolniki lahko
uporabljajo tudi doma. V Kliničnem centru v Ljubljani je na
voljo 24-urna dežurna služba, ki bdi nad poslanimi EKG za¬
pisi, ki jih od doma bolniki pošiljajo prek telefonske linije na
računalnik. Telelink je namenjen bolnikom z angino pek-
toris, po prebolelem srčnem infarktu, z motnjami srčnega rit¬
ma, po operacijah na srcu, po vstavitvi stalnega srčnega
spodbujevalnika ter vsem, ki imajo več dejavnikov tveganja
in so izpostavljeni večji nevarnosti za bolezni srca in žilja.
Po posameznih predavanjih so se razvile zelo zanimive

razprave in dan je kar prehitro minil. Ob prigrizkih smo iz¬
menjali mnenja, izkušnje in pojasnili določene dileme in ne¬
jasnosti. Predsednica sekcije nas je ob zaključku strokovnega
srečanje povabila na spomladansko srečanje v Radencih (1.
in 2. junij 2007), ko bomo predstavili Interdisciplinarno
obravnavo bolnika pred, med transplantacijo srca in po
njej. Članice in član Izvršilnega odbora sekcije si močno
želimo, da bi se tudi tega srečanja udeležilo čim več medi¬
cinskih sester, zdravstvenih tehnikov in študentov
zdravstvene nege. V imenu programsko-organizacijskega
odbora se zahvaljujem sponzorjem Krka, Johnson&Johnson
in Medistar za njihove prispevke, s katerimi so pripomogli h
kakovostnejši izvedbi srečanja.
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Strateške delavnice za vodstvo Združenja zasebnih
patronažnih medicinskih sester
Slavica Molan

Članice ZZPMS, udeleženke strateških delavnic 26. in 27. januarja 2007 na Ambrožu pod Krvavcem.

Vidiličnem okolju Ambroža pod Krvavcem, kjer mod¬
rina neba, belina zasneženih gora in bleščeča svetloba
zimskega sonca ustvarjajo čudovito zimsko pravljico,

smo članice Združenja ZPMS pridobile nova spoznanja za
uspešno nadaljnje delovanje našega društva.
Delavnice so bile sicer namenjene vodstvu združenja,

možnost sodelovanja pa so imele tudi ostale članice.
Organizirane so bile na pobudo in pod vodstvom dr. Petra
Metlikoviča, za vse ostalo, kar je bilo potrebno za izvedbo
srečanja, pa so poskrbele članice ZZPMS iz Kranja.
Cilji, ki jih je voditelj začrtal v programu strateških

delavnic, so bili: v sproščenem ozračju se bolje spoznati med
seboj, identificirati kritične faktorje uspeha združenja in do¬
ločiti glavne projekte za leto 2007.
Delo je potekalo brez predavanj, z udeležbo vseh sodelu¬

jočih. Uporabljene so bile metode timskega dela, dela v več
skupinah in afinitetni diagram.

Delavnic smo se udeležile: Mira Anžič, Barbara
Metlikovič, Tanja Blaznik in Lidija Vizjak iz Kranja, Majda
Nešič iz Dupleka, Mia Frangeš in Martina Ganza Žele iz
Ptuja, Tajana Vrbnjak iz Prebolda, Valerija Šinkovec iz Žirov,
Ana Janc in Jožica Habinc iz Sevnice, Sonja Petak iz Škofljice,
Mateja Berčan z Iga, Klavdija Kastelic iz Videm Dobrepolja,
Polona Radej, Željka Kostevc in Slavica Molan iz Krškega.
Članice ZPMS izhajamo iz različnih okolij, imamo različne

delovne izkušnje, različne poglede na aktualno prob¬
lematiko, a vendar vedno znova ugotavljamo, da imamo ve¬
liko skupnih interesov, da je naše druženje prijetno in korist¬
no, predvsem pa, da ob načrtnem usklajevanju vodi k
uspešnemu uresničevanju skupnih začrtanih ciljev.
Dr. Metlikoviču smo resnično hvaležne za predstavitev

sodobnega pristopa pri oblikovanju vizije in možnosti
našega skupnega delovanja.
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Strokovno srečanje patronažnih medicinskih sester v
Izlakah
Magda Brložnik

Včetrtek, 9., in v petek, 10. novembra smo imeli
strokovno srečanje v Medijskih toplicah v Izlakah.
Nosilna tema srečanja je bila: TIMSKA OBRAVNA¬

VA PACIENTOV Z DEMENCO IN TIMSKA OBRAVNA¬
VA PACIENTOV Z DEPRESIJO. Naše gostiteljice so bile
kolegice, patronažne medicinske sestre iz ZD Trbovlje, ki so
se izjemno potrudile, da je bilo naše srečanje uspešno, tako v
strokovnem pogledu kot tudi s spremljevalnimi dogodki.
Strokovno srečanje je s kratkim pojasnilom, zakaj je bila
izbrana nosilna tema srečanja, pričela predsednica sekcije. V
imenu ZD Trbovlje nas je pozdravila glavna medicinska ses¬
tra in nam zaželela prijetno počutje med njimi in seveda
uspešno delo. V imenu DMSBZT Ljubljana pa nas je poz¬
dravila gospa Jelka Mlakar. Še posebej veseli smo bili, ker
smo gospe Mlakarjevi lahko čestitali ob izvolitvi za predsed¬
nico Sindikata delavcev v zdravstveni negi, v imenu katere¬
ga nas je prav tako nagovorila, pozdravila in nam zaželela
uspešno delo. Naše srečanje je bilo pravzaprav mednarodno,
saj sta bili med nami tudi predsednica Udruženja pa¬
tronažnih medicinskih sestara Hrvatske, gospa Milica
Tikvič, in njihova tajnica, gospa Darinka Jurovic. Gospa
Tikvič nas je pozdravila in izrazila veselje, da smo navezali
stike, prenesla je želje svojih kolegic za nadaljnje sodelovanje
naših združenj. V obeh dneh smo se v pogovorih seznanili s
problematiko patronažne zdravstvene nege v Hrvaški, iz¬
menjali in primerjali izkušnje. Prisluhnili smo pesmim, ki jih
je predstavila domača avtorica in v njih razkrila vso lepoto in
trpkost rudarskega poklica. Besede pa so spremljali zvoki
citer priznanega mojstra. Patronažno varstvo v Trbovljah
nam je predstavila gospa Marija Guna, ki ga vodi. V sliki in
besedi so nam kolegice predstavile svoj delovni vsakdan. Še
prav posebej pa smo se razveselile pričevanja prve pa¬
tronažne sestre, ki je skupaj z nami obujala spomine na svo¬
je začetke in za njen prispevek k razvoju naše stroke smo se ji
zahvalili s šopkom. V nadaljevanju nam je doc. dr. Peter
Pregelj predstavil vrste, klinično sliko, diagnostiko in terapi¬
jo demenc. Dr. Alenka Sever nam je v zelo zanimivem pre¬
davanju predstavila pomembnost nevropsihološkega pregle¬
da bolnika z demenco, ki ga redko uporabljajo pri strokovni
obravnavi, ali pa, kar je še huje, da pregledi ne zadostijo
strokovnim smernicam. Pred odmorom so se nam predstavili
še razstavljalci, med katerimi je bila žal le ena predstavnica
podjetja, ki izdeluje zdravila za zdravljenje demenc in depre¬
sij. Drugi se žal niso odzvali, saj jim patronažne medicinske
sestre nismo zanimive kot strokovni kader, za katerega je
pomembno poznavanje učinkov zdravil, takšnih in
drugačnih. Verjetno premalo poznajo našo vlogo in prisot¬
nost med populacijo, ki jo prizadevata bolezni, obravnavani
na našem srečanju. Kakšno je racionalno zdravljenje
psihičnih in vedenjskih motenj pri bolnikih z demenco, nam
je zelo nazorno prikazal asis. mag. Aleš Kogoj. Kako se da
tudi pri dementnih bolnikih ohranjati samostojnost čim dlje,
nam je predstavila gospa Andreja Kodela. Seveda večino de¬
mentnih bolnikov obravnavajo njihovi družinski zdravniki,
pa naj bo to pred postavitvijo diagnoze ali kasneje. Kako
pomemben člen v timski obravnavi so, nam je predstavila
gospaMetka Pentek. Še posebej je poudarila delo s svojci de¬

mentnih bolnikov in nudenje podpore skrbnikom. In seveda
ni pozabila na patronažne medicinske sestre in močno
poudarila pomembnost dobrega sodelovanja. Da je res tako,
je s svojim predavanjem poudarila tudi gospa Magda
Brložnik, ob tem pa predstavila še nekaj preventinih ukre¬
pov, ki jih lahko s pridom uporabimo pri svojem vsakod¬
nevnem delu in življenju. Delovnoterapevtsko obravnavo
bolnikov z demenco nam je predstavila gospaMateja Kavčič.
Logopedsko pomoč bolnikom in njihovim družinam je pred¬
stavila gospa Branka Prosnik in nam s svojim nastopom v
trenutku pregnala utrujenost. Gospa Branka Mikuš je pred¬
stavila Slovensko združenje za pomoč pri demenci
SPOMINČICA. Zdi se mi prav, da zapišem še številke sve¬
tovalnega telefona za pomoč pri demenci : 01 52 83 995 v
ponedeljek, sredo in četrtek od 15.00-17.00 in 02 61 61 505 v
sredo od 14.00 do 15.00.
Po kratki osvežitvi smo se odpravili do avtobusa, ki nas je

odpeljal v Trbovlje v muzej. Tam so nam osvetlili rudarsko
življenje nekdaj in zdaj. Čeprav utrujeni, smo se ob dobri
hrani in zvokih ansambla, ki je že skoraj član kolektiva pa¬
tronažnih sester, razživeli in se razmigali. Tako smo uživali
do poznih večernih ur. Naslednji dan nam je
Medgeneracijske 'skupine in družabništvo kot oblike
samopomoči predstavila gospa Ana Kovačič Stepišnik.
GospaMaša Lukan Civič je z nami podelila svoje dolgoletne
izkušnje, ki jih ima kot družabnica. Pri svojem delu se pa¬
tronažne sestre najpogosteje srečamo z depresijo pri starost¬
nikih in njene posebnosti nam je lepo predstavila gospa
Marinka Rudolf. Kako bolnika z depresijo obravnava pa¬
tronažna medicinska sestra, nam je predstavila gospa Tomiča
Kordiš. Kako lahko delovnoterapevtska obravnava pomaga
depresivnemu starostniku, nam je predstavila gospa Andreja
Leban. O povezavah med depresijo, samomorom in duševn¬
im zdravjem je predavala na svoj zanimiv način gospa Nuša
Konec Jurečič. Gospa Bara Novak je predstavila obravnavo
poporodne depresije. Predstavila je tudi zavod Asia Tuma in
njegovo delovanje. Mag. Edita Hadžimuratovič je na kratko
predstavila delo na projektu »Bolečina kot 5. vitalni znak«, v
katerem sodelujemo tudi patronažne medicinske sestre.
Izvedli smo še nadomestne volitve za člane IO strokovne sek¬
cije. Za pokrivanje področja ZD Ljubljana smo izvolili gospo
Robertino Benkovič iz ZD Ljubljana Bežigrad, njo pa
nadomešča gospa Polona Kutin iz ZD Ljubljana Center.
Gospo Majdo Nešič, ki je odšla med zasebnice in je pokrivala
področje ZD Maribor, je v IO nadomestila gospa Danica Sirk.
Kolegicam smo čestitali za soglasno izvolitev in jim zaželeli
uspešno delo. Zahvalili smo se tudi našim gostiteljicam z
naročilnico za skupno druženje in obujanje spominov na
strokovno srečanje, za katerega so se res izjemno potrudile,
tako one, kot celo njihovi družinski člani. In res smo se med
njimi počutili kot doma. Še prej smo se poslovili od kolegic s
Hrvaške, zaželeli smo jim srečno pot z željo, da se še srečamo.
Naslednje srečanje bo maja nekje na Celjskem, nosilna tema
bo obravnava bolnikov s kardiovaskularnimi boleznimi.
Zaželeli smo si srečno pot na domove širom po Sloveniji in
prijetna praznovanja ob koncu leta.
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Zdravstvene nega na sejmu Dnevi zdravja v Celju
Magda Brložnik Q

Dnevi zdravja
30. november - 2. december 2006
Celje. Celjski sejem

C eljski sejmi so se odločili strokovni in laični javnosti
predstaviti nov sejem pod imenom Dnevi zdravja.
Koncept je bil zastavljen tako, da se poleg klasične se¬

jemske oblike z razstavnimi prostori in predstavitvijo
izdelkov in programov v sejemskih dnevih odvijajo tudi ra¬
zlična strokovna srečanja predvsem na zdravstvenem po¬
dročju. Ker je zdravstvena nega sestavni del zdravstvenega
sistema in zdravstvenega varstva, so k sodelovanju povabili
tudi Zbornico - Zvezo. Ker sem sama zaposlena v Celju, se
je name obrnila gospa generalna sekretarka Kersničeva z za¬
prosilom, da jih v organizacijskem odboru predstavljam jaz.
Ker nikoli ne znam reči ne, sem seveda privolila, čeprav mi
je bilo delovanje v takšni organizaciji čisto novo. Po prvih
sestankih sem si že lahko malo predstavljala, kako bi lahko
bili na tem sejmu vidni kot strokovno združenje. Na voljo so
nam dali možnost organizirati strokovno srečanje v enem od
sejemskih dni in razstavni prostor, kjer bi se lahko pred¬
stavili po naših željah. Zamislila sem si, da bi se na razs¬
tavnem prostoru lahko predstavile strokovne sekcije in sicer
bi predstavile svoje strokovno delovanje, zdravstvenovzgo-
jno delo, publikacije in gradiva, ki so namenjena tako
strokovni kot laični javnosti. Svojo zamisel sem predstavila
na sestanku strokovnih sekcij in tako predsednice kot vodst¬
vo našega združenja so mojo idejo podprle. Možnost sodelo¬
vanja sem predstavila tudi na sestanku Delovne skupine za
nenasilje v zdravstveni negi in s tem tudi Društvu SOS tele¬
fona, s katerim skupina tesno sodeluje. Še posebej se mi je
zdelo pomembno, da datumi sejma sovpadajo z vsakoletno
akcijo boja proti nasilju »Kaj ti je deklica«. Članice skupine so
bile navdušene in so idejo podprle. S tem so mi dale prosto
pot za nadaljnje delo in načrtovanje izvedbe. Na sestankih
sem zaprosila za pisne predloge, kaj bo katera strokovna
sekcija predstavila, na kakšen način in v kakšni obliki. Ko
bom prejela njihove predloge in pobude, bom naredila pro¬
gram in urnik predstavitev in jih z njim seznanila. To pa je
bil že kar hud oreh, saj se večina strokovnih sekcij, čeprav so
bile članice prej zelo navdušene, ni odzvala ali pa so čakale
do konca. Zato je bilo tik pred zdajci potrebno poklicati še
vse predsednike/-ce, da ne bi potem rekli, da smo jih iz¬
pustili. To mi je vzelo veliko časa in energije. Dobro, da
imam ob sebi svoj delovni kolektiv, ki je v tem času pokril

moje vsakodnevno delo na terenu. Bližal se je datum odprt¬
ja sejma, moj program pa je bil tudi skoraj dodelan. Ker je bi¬
lo treba zapolniti dva cela dneva, sem se spet »okoristila« s
svojo delovno enoto in z njo zamašila proste termine v pred¬
stavitvah. Sodelovala sem še pri nadaljnjih sestankih, treba
si je bilo ogledati tudi prostore, ki so nam bili namenjeni, in
poskrbeti za ustrezno opremo in pripomočke. In končno je
prišel dan »D«.

IN KAKO JE BILO VIDETI,
KAKO SMO SE PREDSTAVILI
- Sodelovali smo v četrtek, 30. 11., in v petek, 1.12. 2007.
- Na sejemskem prostoru smo bili od 9.00 do 18.00.
- Na strokovnem delu je s svojim strokovnim srečanjem
sodelovala Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v dermatovenerologiji.

- Razstavna prostora in prostor za kratka predavanja in
zdravstevnovzgojno delo smo imeli v hali L.
Poleg te sekcije so aktivno sodelovale še Sekcija medi¬

cinskih sester v vzgoji in izobraževanju (Darinka Babič,
Edvard Jakšič, Ljudmila Par).
- Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji.

- Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pa¬
tronaži.

- Sekcija babic in medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v ginekologiji in porodništvu (Anita Prelc in
Anže, katerega priimka ne vem, bil pa je enkraten in je nav¬
dušil predvsem srednješolsko publiko, in sodelavci).

- Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v en¬
dokrinologiji (Milena Bohnec, Jana Klavs, Mateja Tomažin
Šporer).

- Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v ne¬
frologiji in dializi (s posterji Mirjana Čalič s sodelavci).

- Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v en¬
doskopiji (s posterji Stanka Popovič, Tatjana Melanšek in
sodelavci).

- Sekcija reševalcev v zdravstvu.
- Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v ur¬
genci.
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- Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
onkologiji z zdravstvenovzgojnimi brošurami.

- Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi pri
Zbornici - Zvezi (Irena Špela Cvetežar, Veronika Kunstek
Pretnar, Vesna Žlajpah).

- Delovna enota Patronažno varstvo iz ZD Celje.
- Sodelavci SOS telefona (Katja Dimeč, Mira Ozis, Darinka
Rozman, Ana Vodopivec, Tatjana Bobnič).

V četrtek je bil naš delovni dan razdeljen takole:
- Ves dan smo patronažne medicinske sestre iz ZD Celje
(Magda Brložnik, Jelka Obrez, Katja Blatnik) merile krvni
sladkor, krvni tlak in določale orientacijske vrednosti ho¬
lesterola v krvi.

- Tako v dopoldanskem kot v popoldanskem delu sta se
predstavili skupini starih za samopomoč, ki delujeta v
sklopu patronaže Celje (Anica Kremžar, Milan Grobelšek,
Anica Gerčar, Franci Tratnik, Slava Koštomaj, Monika
Obrez).

- Iz Srednje zdravstvene šole Celje so predstavili teme:
Ergonomija v zdravstveni negi, tehnike dvigovanja in
premeščanja bolnika; vseživljenjsko izkustveno učenje;
obvarujmo hrbtenico.

- Prepoznavanje nasilja in ustrezno ukrepanje (Delovna
skupina za nenasilje v zdravstveni negi in SOS telefon).

- Ob 14.0 je potekalo strokovno predavanje na to temo tudi v
ZD Celje. Namenjeno je bilo timom, žal je bila udeležba
katastrofalno slaba.

- V času od 14.00 do 18.00 so se skupaj predstavile Sekcija
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anestezi¬
ologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, Sekcija
reševalcev v zdravstvu in Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v urgenci. Predstavili so tehnike
oživljanja in to tako teoretično kot praktično. Prav tako so
se predstavili s posterji in zloženkami. Bili so res enkratni
in zelo mi je žal, ker sem list z njihovimi imeni izgubila. Če
bom kakor koli prišla do njih, upam, da jih bodo v našem
glasilu objavili. Kajti res si zaslužijo vso pohvalo in priz¬
nanje za izvirno in uspešno idejo.
V petek je bilo podobno:

-Merjenje vitalnih funkcij sta opravili patronažni sestri
(Magda Brložnik, Anica Kremžar), občasno so pomagale še
kolegice, ki so med predavanji prišle malo na obisk.
Popoldne smo merile še vrednost kisika v krvi - saturacijo.

- Iz Srednje zdravstvene šole Maribor so predstavili Zdrava
šola za dobro zdravje dijakov.

- Tako dopoldne kot popoldne se je predstavila Sekcija
babic, medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
ginekologiji in porodništvu s predavanjem in zdravstven¬
ovzgojnimi materiali.

- Ta dan so se predstavile še skupine za samopomoč (Milan
Grobelšek, Slavica in Franc Zuapanc, Dragica Močnik,
Hermina Močnik).

- Iz Srednje zdravstvene šole Murska Sobota je gospod
Jakšič dopoldan in popoldan predstavil Poklicno ori¬
entacijo dijakov.

- Prav tako se je v dopoldanskem in popoldanskem terminu
s predavanji Nasilje - prepoznavanje in ukrepanje pred¬
stavila Delovna skupina za nenasilje in SOS telefon.

- Predavanji o Obravnavi pacientov z demenco v domačem
okolju in Motnje gibanja v domačem okolju sem pred¬
stavila jaz.

- Posterji so bili oba dneva izobešeni na našem razstavnem
prostoru in so pritegnili veliko pozornost.
Upam, da ste iz zapisanega dobili vsaj delen pregled dela,

ki je bilo opravljeno. Sama sem bila kljub veliki utrujenosti
zelo zadovoljna. Opravičujem se, če sem kakšno ime sodelu¬
jočih izpustila, ni namerno, verjemite. Obiskala nas je naša
generalna sekretarka gospa Kersničeva, po telefonu pa se
nas je spomnila tudi gospa predsednica Filejeva. Gospa
Bojana je poskrbela, da smo lahko med obiskovalce razdelile
tudi neprodane izvode našega glasila. Pri nas se je ustavil in
z nami izmenjal teme gospod Remškar z Ministrstva za
zdravje s svojo ekipo. Pozdravil nas je tudi celjski podžupan
gospod Rozman, z nami prijazno poklepetal župan iz Šen¬
tjurja, gospod Tisel, pozdravila sta nas tudi direktorica
Bolnišnice Celje, gospa Preskar, in gospod Poles, direktor
Bolnišnice Topolšica. Obiskalo nas je veliko glavnih medi¬
cinskih sester iz socialnovarstvenih zavodov in slovenskih
bolnišnic, ki so se udeležile tudi strokovnih srečanj. Na mer¬
itve je prišel tudi direktor Celjskih sejmov, gospod Pangerl,
še posebej pa smo se razveselili obiska Varuhinje bol¬
nikovih pravic, gospe Magdalene Žezlina. Mnogo izkušenj
smo izmenjali s sodelavci iz drugih razstavnih prostorov,
kjer so se predstavljala društva in druge organizacije.Tako se
je na mojem reverju kmalu znašlo lepo število pentelj raznih
barv, saj vsak predstavlja sojo »profesionalno« orientacijo
(AIDS, nenasilje, osteoporoza, rak dojke ...). Tudi to je, vsaj
po mojem, sestavna komponenta uspešnega druženja ra¬
zličnih strokovnjakov, ki jim je skupna skrb za dobro
sočloveka.

Še prav posebej pa smo bile vesele obiska laične popu¬
lacije, njihovega zanimanja za svoje zdravje in naše delo.
Prišli so iz vse države in bili so različnih starostnih struktur.
Bili so zdravi in bolani, pa tudi invalidi so bili med njimi.
Strokovna predavanja, ki so vse dneve potekala vzporedno s
sejmom so bila zelo, zelo zanimiva, žal pa je bil čas tako
izpolnjen, da si njihovi slušatelji skoraj niso mogli ogledati
sejemske dejavnosti. Človek bi si skoraj želel, da bi bil lahko
kot klon na različnih mestih. Prav tako je bila zgodba zase
moje nenehno tekanje od »delovnega mesta« na sejmu, do
fantov, ki so bili na vhodu zadolženi za spuščanje ljudi, saj
sta za razstavni prostor predvideni 2 vstopnici, sami pa
vidite, koliko nas je bilo. Bilo je zanimivo, včasih napeto, na
koncu pa vedno uspešno. Bilo bi zanimivo, če bi to lahko
posneli.

Tako, prepričana sem, da so zdravstveno nego na Dnevih
zdravja opazili in vodstvo Celjskega sejma se nam je za res
aktivno sodelovanje pisno zahvalilo. Torej je bil namen
našega sodelovanja dosežen in tako vložen trud poplačan.
Zdaj pa, ko je preteklo že kar nekaj vode, se mi utrne še nekaj
misli in zapisala jih bom, pa čeprav bom potem slišala tudi
kakšno pripombo, ki zna zaboleti. Mogoče bi bilo prav, da bi
naša krovna organizacija aktivnim udeležencem izdala
Potrdilo o aktivni udeležbi, saj so vložili v predstavljeno ve¬
liko truda in časa. Ne morem pa mimo tega, da se še enkrat
ne zahvalim svojemu ožjemu kolektivu, pa tudi vodstvu
ZD Celje, ki je naše angažiranje podprlo. Predvsem hvala
sodelavkam in sodelavcu, ki so ponovno pokazali, da so
ljudje na mestu in da tak kolektiv, kot je naš, lahko iščeš z
lučjo. Saj smo se udeležili vseh predavanj, ki so bila za nas
aktualna, in sicer po razporedu, da so bili ves čas aktivni na
razstavnem prostoru in s predavanji, seveda pa je ob tem
vsakodnevno delo teklo nemoteno. Torej so Dnevi zdravja za
področje zdravstvene nege bili tudi zaradi njih uspešni.
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Call for abstracts

ICM
28th Triennial Congress

to be held in Glasgovv 1-5 June 2008

The ICM Scientific and Professional
Programme Committee (SPPC)

in association with

bost organisation, the Royal College of
Midvvives UK

invites on-line submission of abstracts

Deadline for the receipt of abstracts on-line is
30th March 2007.

The SPPC are particularly interested in
submissions promoting discussion and debate
based on research or innovative practice, and
using stories or drama and 4 main modes of

presentation are invited.

Poster presentation

Concurrent session

Symposium

VVorkshop

Deadline for submission of abstract is Friday
30th March 2007 (midnight GMT)

For further details and the Online submission
form go to www.Midwives2008.org.

Dr Jane Sandali - Co Chair ICM Research
Standing Committee

Professor of Midwifery and Women’s Health
Health and Social Čare Research Division

King’s College, London.
VVaterloo Bridge Wing,
150 Stamford Street,
London, SE1 9NH
Tel: 020 7848 3605
Fax: 020 7848 3764

e-mail:jane.sandall@kcl.ac.uk
http://www.kcl.ac.uk/schools/medicine/researc

h/hscr/sandall.html

ll th Meeting
of the European Society
of Gastroenterology

and Endoscopy Nurses
and Associates

(ESGENA)

In association with the

French Society of Endoscopy Nurses (GIFE)

in Pariš, France
27-29 October 2007

in conjunction with the

15th United European Gastroenterology Week
(UEGW)

CONGRESS ORGANISATION and EXHIBITION

CPO HANSER SERVICE GmbH

Paulsborner Strasse 44
14193 Berlin, Germany
Tel: +49-30-300 66 90
Fax: +49-30-305 73 91

Email: ueqw2007@cpo-hanser.de

INFORMATION / REGISTRATION

www.tiegw.org and www.esgena.org

Podrodbne informacije Stanka Popovič
oziroma splet: www.esgena.org
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»Vse poti nas vodijo skupaj«
Prvi svetovni kongres medicinskih sester pri nas VVCET 2008 se približuje

• riZ/ r-oar/i /mr///J titaet/e-r-

June 15 - 19, 2008
Ljubljana, Slovenia
www.wcet2008.org

Strokovno javnost slovenske zdravstvene in babiške nege obveščamo, da
se počasi približuje že napovedani 17. kongres kongres VVCET (World
Council of Enterostmal Therapists), Svetovnega združenja enterostomal-
nih terapevtov, ki bo v Ljubljani od 15. do 19. junija naslednje leto.
S pripravami smo pričeli že pred dvema letoma, sedaj bo dogajanja okrog
tega velikega strokovnega dogodka vedno več. S strani svetovnega
združenja je za kongres zadolžena gospa Judith VVelller iz Švice, članica
vodstva VVCET, ki je bila že trikrat pri nas na delovnem obisku, enkrat pa
predstavnik sponzorjev gospod Per Flensted, kar pomeni, da smo vezani
na stroga pravila organiziranja kongresa, kjer pričakujemo okrog tisoč
udeležencev z vsega sveta. Organizacija samega kongresa je prevzel
Cankarjev dom, kjer zaupamo v njihovo profesionalnost in številne
izkušnje s takimi dogodki.
Oblikovali smo dva odbora: organizacijskega (predsednik Peter Požun) in
strokovnega (predsednica Dragica Tomc Šalamun). V odbora smo povabili
strokovnjake z različnih strokovnih področij, zlasti je pomembno, da so
pokrita vsa tri ključna področja enterostomalne terapije, to so: stoma,
rana in inkontinenca in pripadajoča zdravstvena obravnava teh bolnikov, s
poudarkom na zdravstveni negi in oskrbi. Strokovni odbor je sestavljen iz
medicinskih sester - enterostomalnih terapevtk in drugih, nekaj je tujih
strokovnjakinj, povabili smo tudi štiri zdravnike, tako kot je to praksa na teh
kongresih po svetu.
Osnovne tri teme smo nadgradili s podtemami, ki bodo zanimive za širši
krog udeležencev, zlasti vseh, ki se neposredno ne ukvarjajo z bolniki s
stomo (vse vrste stom, tudi otroške, vključno z dihalnimi, izločevalnimi in
hranilnimi), rano (vse vrste ran, s poudarkom na kroničnih, tudi fistule) in
inkontinenco (fekalno in urinsko). To so: spremenjena telesna podoba,

kakovost in njeno nenehno izboljševanje, izobraževanje na vseh nivojih
(tako pacientov kot zaposlenih, svojcev in drugih), raziskovanje, klinične
poti, negovalne diagnoze in standardi, seksualnost in spremenjena
telesna podoba, reševanje praktičnih primerov in zapletov, obvladovanje
bolečine, varnost in nenasilje v zdravstvu, komplementarne in naravne
metode, etika, prostovoljstvo, spremljanje hudo bolnih in umirajočih, man-
agement, prehrana, medpoklicni odnosi in drugo. Računamo, da bo kon¬
gres zadovoljil pričakovanja in potrebe udeležencev, tudi iz Slovenije, kjer
pričakujemo veliko aktivne udeležbe. Za to priložnost se bomo v Sekciji
medicinskih sester za enterostomalno terapijo še posebej pripravili; pričeli
smo s pripravami za izvedbo večje raziskave, kjer bo imelo možnost ak¬
tivno sodelovati večje število medicinskih sester.
Ob tej priložnosti vabimo vse, ki vam širok izbor tem odgovarja, ki ste že
ali še boste našli v preliminarnem programu (priloga v angleščini) izziv in
nekaj za vaš strokovni razvoj, pridružite se številnim po svetu, ki se že
pripravljajo na ta dogodek. Ob tem naj vas spomnimo, da je v tem trenutku
še čas, da se lotite morda tudi kakšnega raziskovalnega projekta, saj
številne teme kar vabijo, da jih poglobljeno »obdelamo«. In nenazadnje,
imamo priložnost, da tudi medicinske sestre iz države gostiteljice
pokažemo, da veliko znamo in sledimo sodobnim trendom zdravstvene in
babiške nege v razvitem svetu. Na kongresu bo poskrbljeno tudi za pre¬
vod in predavanja bodo možna v slovenskem jeziku.
Imamo že tudi spletno stran, ki bo v kratkem dopolnjena z vsemi podatki,
ki vas zanimajo (www.wcet2008 .ora).
Naredimo skupaj velik.in lepo kongres. Prijazno vabljeni k sodelovanju.

Darinka Klemenc, »convenor« -ica kongresa
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Pohod Društva medicinskih sesterf
babic in zdravstvenih tehnikov
Ljubljana 17. 03. 2007
Spoštovani člani in članice Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana,
pripravili smo prvi pomladni pohod - po poteh graničarjev. Pot bomo začeli pri Spodnjih Škofijah, nadaljevali ob kam¬
nolomu do Elerjev, od koder se bomo spustili v Kaštelir, mimo nekaj let zaprtega mejnega prehoda z Italijo, skozi težje
prehoden gozd do Ankarana.
Na poti bomo spoznali delček nekdanje zgodovinske poti, po kateri so vsak dan hodili graničarji pri varovanju državne
meje. Ogledovali si bomo lahko številne naravne znamenitosti, med njimi je najbolj pomemben kamnolom, in še kaj -
pustimo se presenetiti.
Odhod bo v soboto, 17. marca, ob 7. uri izpred dvorane Tivoli, ob 7.15 bomo pobrali pohodnice in pohodnike na
železniški postaji pod uro. Zaradi prepovedi zadrževanja avtobusa na železniški postaji, prosimo, bodite točni.
Predvidevamo štiri ure nenaporne in zložne hoje. Za pohod potrebujete primerno pohodniško obutev in palice.
Pohode skušamo približati vsem pohodnikom, tudi manj zmogljivim. Zato bomo tistim, ki bodo želeli, svetovali mer¬
jenje srčnega utripa v mirovanju in določanje ustrezne meje srčnega utripa. Merjenja srčnega utripa izvajamo po
načrtovanem razporedu tudi vsak četrtek od 17. do 19. ure v prostorih društva.
Če bo vremenska napoved slaba, si pridržujemo pravico do odpovedi pohoda, zato vas naprošamo, da ob prijavi ob¬
vezno navedete vašo telefonsko številko.
Prijave sprejema gospa Irma Kiprijanovič na GSM 041 754 695 od 7.00 do 8.30 ali na e-naslov
irma.kiprijanovic@kclj.si ali irma.k@email.si do torka, 13.3.2007. Prispevek za člane v višini 12 EUR in za nečlane
16 EUR boste plačali na avtobusu.
Za vse morebitne informacije sem dosegljiva na telefon:
Burda Sima 041/ 266-644 ali na e-naslov: djurdja.sima@kclj.si

Vabimo vas, da izkoristite marčevsko soboto za nekaj zdravih življenjskih utrinkov.

Za športno gibalno vadbo pri DMSBZT Ljubljana Predsednica DMSBZT Ljubljana
Durda Sima Darinka Klemenc

ljubljana

Po uspešnem prehodu na evro tudi ta mesec pripravljamo

Poslušanje planetarnega gonga
Gong proizvaja čudovite harmonične vibracije in zelo pozitivno vpliva na
naše zdravje, harmonizira misli in čustva ter krepi imunski sistem.

Na delavnico - poslušanje gonga vas vabimo v ponedeljek, 26. februarja od 18.00 do 19.30 v
društvene prostore na Ulici stare pravde 6 (I. nadstropje) v Ljubljani. Vodila jo bo medicinska
sestra Zlatka Pražnikar Vrbnjak.

Bolje se boste počutili v udobnih oblačilih, s seboj prinesite armafleks in odejo.

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest (15): Po e-pošti: irma.kiprijanovic@kclj.si

Na tel. številko: 041 754 695 (ob delavnikih od 7.00 do 8.30 ure)

Prispevek udeleženke/ca znaša 6 EUR

Odbor za komplementarno in
naravno zdravilstvo v zdravstveni negi

pri DMSBZT Ljubljana Predsednica DMSBZT Ljubljana

Zdenka DOVČ Darinka KLEMENC

sester, babic in
zdravstvenih
,tehnikov
ljubljana
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iz društev

DRUŠTVO
MEDICINSKIH
SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV

MARIBOR

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

prijazno vabi na

klinični večer
z naslovom V vrtincu komunikacije na delovnem mestu.

Ogledali si bomo igro vlog posameznikov negovalnega tima v medsebojni komunikaciji, pri delu z
bolniki.
Vloge posameznikov bodo izražale komunikacijo in medsebojne odnose po opazovanju, v času
opravljanja pripravništva avtorjev prispevka, diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih
zdravstvenikov, ki jih bodo predstavili Aleksandra Vršič, Maja Šebeder, Petra Božič, Lucija Nikolič
in Borut Vnuk

Klinični večer bo potekal v četrtek, 15. februarja 2007 ob 18. uri v veliki predavalnici Splošne
bolnišnice Maribor (16. nadstropje kirurške stolpnice).

Pridite, zanimivo bo!

Podpredsednik za izobraževanje Predsednica Društva
Boris Miha Kaučič Ksenija Pirš

ZZBN - ZDMSBZT SLOVENIJE

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Razpis za podelitev srebrnega znaka
IO DMSZT Celje na podlagi sklepa št. 3 6. redne seje razpisuje
zbiranje predlogov za podelitev Srebrnega znaka za leto 2007.

Kriteriji za podelitev Srebrnega znaka:
- Članstvo v društvu več kot 5 let
- Uspešno poklicno delo na področju zdravstvene nege
■ Aktivno uresničevanje programov zdravstvene nege in zdravstvenega varstva
■ Prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci
- Aktivno delo v društvu

Predlagatelji morajo pisne vloge z utemeljitvijo poslati do 30. 3. 2007 na naslov:

DMSZT Celje - Komisija za priznanja
Gregorčičeva 5, 3000 Celje

Podeljeni bodo 3 Srebrni znaki.

Podelitev Srebrnih znakov bo na regionalni proslavi ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester v
mesecu maju v Narodnem domu v Celju.

Predsednica DMSZT Celje
Marjana Vengušt

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
CELJE
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o mi med seboj

Iz česa je sestavljeno življenje? Iz tega, kar iz njega naredimo.
Na Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru je 22. 12. 2006 diplomirala naša sodelavka

TATJANA SKOLIBER

Iskreno ji čestitamo in ji želimo veliko uspeha na nadaljnji poklicni poti

Sodelavke in sodelavci moškega oddelka Psihiatrične bolnišnice Ormož

Na Visoki zdravstveni šoli v Mariboru je diplomirala naša kolegica

KRK MARIJA.

Iskrene čestitke!

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje.

Na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani je 8. januarja 2007 diplomirala naša sodelavka

GORDANA STANKIČ.

Ob uspehu ji čestitamo in želimo še veliko uspehov na njeni poklicni in zasebni poti.

Sodelavke z Dermatovenerološke klinike Ljubljana

V mesecu novembru 2006 je na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani diplomirala naša draga sodelavka

SONJA KLAKOČAR.

Iskrene čestitke in še veliko uspeha na nadaljnji poklicni poti!

Sodelavke in sodelavec otroškega oddelka SB Brežice. Otroški oddelek SB Brežice

Na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice je bila 29.januarja 2007 izvoljena za dekanjo Visoke
šole za zdravstveno nego

mag. BRIGITA SKELA SAVIČ.

Zbornica - Zveza ji ob tem dosežku iskreno čestita.
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mi med seboj O
Ukrepanje ob množičnih nesrečah
Dogovor ukrepanja služb na področju PHE Ljubljana

Jože Prestor, Milan Sovič

Z adnja leta smo lahko priča porastu izrednih dogodkov
po svetu in pri nas, ki jih spremljajo veliko število
poškodovanih ali bolnih. Ti dogodke povzroča delo¬

vanje narave ali vse pogosteje delovanja človeka. Skupni
imenovalec teh dogodkov sta nenapovedano izjemno veliko
število pomoči potrebnih oseb. Poročila in analiza reševanj
omenjenih okoliščin pa praviloma skoraj vedno ugotavljajo,
da zdravstveni in ostali sistemi, ki se vključujejo v reševanje,
niso pripravljeni na posredovanje.
Sekcija reševalcev v zdravstvu se že poldrugo leto trudi

pripraviti strokovni seminar, ki bi svojim članom približal
problematiko ukrepanja v primeru množične nesreče. V letu
2005 smo bili prisiljeni seminar odpovedati, saj nismo uspeli
predstaviti državnih smernic in priporočil za delovanje v
omenjenih okoliščinah. Ker je bilo zanimanje za seminar
med člani Sekcije reševalcev v zdravstvu veliko, smo za leto
2006 izbrali drugačen pristop k problematiki. Ker ministrst¬
vo za zdravje še ni sprejelo smernic za delovanje in povezo¬
vanje zdravstva v primeru masovne nesreče, smo se odločili
predstaviti kreativen pristop k problemu na lokalni ravni.
Službe nujne medicinske pomoči na področju delovanja
predbolnišnične enote Ljubljana so uspešno sklenile dogov¬
or o ukrepanju z vsemi sodelujočimi službami, med katerimi
so najpomembnejši partnerji enote poklicnih in prosto¬
voljnih gasilcev, policijske enote in enota za civilno zaščito
pri Mestni občini Ljubljana.

Prvi del strokovnega srečanja Ukrepanje ob množičnih
nesrečah oktobra 2006 na Igu pri Ljubljani je bil tako povsem
posvečen predstavitvi dogovora ukrepanja služb na
področju Predbolnišnične enote nujne medicinske pomoči
Ljubljana. Poudarek je bil na delovanju in organiziranju
reševanja zdravstva. Svoj pogled in vlogo v reševanju pa so
predstavili tudi predstavniki policije, gasilcev in civilne
zaščite. Z organizacijo strokovnega srečanja in predstavitvi¬
jo sklenjenega dogovora sodelujočih služb se želi Sekcija
reševalcev v zdravstvu aktivno pridružiti gibanju za pripra¬
vo državnega pristopa k reševanju dogodkov z velikim
številom poškodovanih ali zbolelih oseb. Predstavljeni do¬
govor bi lahko pomenil tudi dobro podlago pri oblikovanju
podobnih smernic ostalim službam nujne medicinske po¬
moči. V dopoldanskem delu sta bili kritično predstavljeni tu¬
di dve državni vaji množične nesreče, ki sta bili po sklepu
vlade RS izvedeni leta 2005 v Mariboru in pred kratkim na
Letališču Brnik.
Popoldanski del programa seminarja je bil namenjen

pripravi in izvedbi prikazane vaje delovanja in sodelovanja
služb pri reševanju ob večji eksploziji. Poškodovanih je bilo
več kot trideset oseb, ki so bile na začetku vaje tudi na skri¬
tih lokacijah poligona izobraževalnega centra Uprave za
zaščito in reševanje. Reševalne enote so morale poiskati in
prenesti vse osebe na varno mesto, kjer se je vzpostavil sis¬
tem delovanja zdravstva v množičnih nesrečah. Po vaji, ki je
trajala skoraj dve uri, je sledila takojšnja analiza sodelujočih,
gledalcev, gostov in v naprej določenih ocenjevalcev.
Sekcija reševalcev v zdravstvu želi pri svojem delu slediti

predvsem dvema ciljema - s svojimi srečanji vzpodbuditi
pripadnost poklicni skupini med svojimi člani in preko
strokovnih srečanj posredovati čim več praktičnega znanja. S
seminarjem na Igu je Sekcija reševalcev v zdravstvu
zaokrožila zelo uspešno leto. Zabeležili smo tudi rekordno
udeležbo na naših strokovnih in družabnih srečanjih.
Februarja se je seminarja Imobilizacija s sodobnimi pripo¬
moči prav tako na Igu pri Ljubljani udeležilo 140 članov.
Aprila se je v Kranjski Gori na dvodnevnem seminaiju Nujni
ukrepi v predbolnišnični nujni medicinski pomoči udeležilo
kar 222 poslušalcev, oktobrski seminar pa je po obisku pre¬
rasel oba prejšnja. Na Igu se je zbralo skupaj 255
udeležencev, od katerih je bilo 23 poklicnih gasilcev GB
Ljubljana, 9 policistov iz GPU ter PP Vič in Center in 35 pros¬
tovoljnih gasilcev iz PGD Ljubljana - Vič. V logistično zelo
zahtevni vaji je tako sodelovalo kar 139 udeležencev, med
njimi tudi 8 zdravnikov. Da je bila prikazana vaja še bolj re¬
alna, so s svojim znanjem poskrbeli štirje maskerji iz vrst
reševalcev v zdravstvu. Vajo si je ogledalo 21 vabljenih gos¬
tov iz RK, MZ, VSZ, MOL, UZRS in večjih predbolnišničnih
enot nujne medicinske pomoči. Poleg strokovnih srečanj
smo se reševalci v letu 2006 dobili že januarja na Rogli na ve¬
leslalomu, junija v Ribnem pri Bledu na igrah nujne medi¬
cinske pomoči, septembra pa so nas presenetili reševalci
podjetja Pacient, ki so organizirali tekmovanje v malem no¬
gometu za reševalce v zdravstvu v Bizoviku pri Ljubljani.
Več o aktivnostih Sekcije reševalcev v zdravstvu lahko pre¬
birate tudi na spletnih straneh www.resevalci.org.
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Visoka šola
za zdravstveno nego

Jesenice

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Tel.: 04 586 92 39

Spletna stran: www.vszn-jesenice.si

V študijskem letu 2007/2008 bo šola izvajala bolonjski študijski program I. stopnje:

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
ZDRAVSTVENA NEGA

Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa)

in ima 180 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem).

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v

kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.
Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programu tehnik
zdravstvene nege, morajo pred začetkom rednih predavanj opraviti 100 ur propedevtičnega programa iz

vsebin predmeta zdravstvena nega.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati zbrani glede na:

- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali maturi 60% točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk.

Zdravniška potrdila
Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del

in nalog diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika (obrazec DZS 8,204).
Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v

Sloveniji.

Vpisna mesta

Zdravstvena nega - visokošolski strokovni program
Redni
70

Izredni
60

Dekanja
Viš. pred. mag. Brigita Skela Savič
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predlagajte - povejte

Dragi mentor
Mateja Weitzer

Stojim pred vami.
Študentka sem. Študentka zdravstvene nege.
Prišla sem, da bi razširila svoja obzorja.
Kakor ste jih razširjali vi.
Nekoč.
Morda še ne davno nazaj.
Se spominjate tistih trenutkov?
Trenutkov radovednosti,
trenutkov negotovosti,
trenutkov iskanj novih rešitev,
trenutkov želja po novih znanjih,
trenutkov nemira v prsih,
trenutkov strahu,
trenutkov sanj,
trenutkov ljubezni do dela,
trenutkov mladosti in iskanj, kdo v resnici ste.
Se spominjate, dragi mentor?
Po tej isti poti stopam za vami danes jaz.
Pot je ista, vendar jaz ubiram prve svoje korake v njej.
Kot ste nekoč to počeli vi.
In ni mi lahko.

Zato potrebujem le vašo spretno roko.
Da me vodi.
In mi pokaže poti, ki so prave.
In tudi tiste, ki niso.
Da mi razkrije vse razsežnosti tega poklica.
Poklica,o katerem sanjam že od otroških let.
In da lahko stopim skupaj z vami stopničko višje.
Stopničko višje do izobrazbe,ki me bo spremljala vse življenje.
Stopničko bližje do ljudi,ki me potrebujejo.
Ne zmorem sama.
Dragi mentor,
prosim,
pokažite mi pot.
Tisto, ki je vas pripeljala do uspeha.
Ne bom vam je odvzela ali izbrisala,
le videla bi rada luč,
da vidim, kam vodi moja pot.
Bodite moj vzornik.
Moj angel, ki mi stoji ob strani.
Nekdo, ki mi bo predstavil nove stvari
in mi pomagal utrditi stare,
za moj strokovni razvoj.
Učitelj življenja.
Bodite nekdo, ki mi bo dal moč in znanje, da ju bom lahko
podarila naprej.
Bodite moj mentor.
S srcem.

TOSAMA d.d.
Vir, Šaranovičeva 35,1230 Domžale

VABI K SODELOVANJU

Smo uspešno slovensko podjetje za proizvodnjo medicinskih pripomočkov in izdelkov široke potrošnje, ki pri krepitvi
svoje dejavnosti na ciljnih trgih in nenehnem dvigovanju ravni kakovosti svojega delovanja vabi k sodelovanju
samoiniciativnega, kreativnega, sistematičnega, razvojno usmerjenega in sposobnega strokovnega sodelavca ali
sodelavko.

Pridružite se nam kot:

skrbnik produkte skupine v programu medicinskih pripomočkov (ž/m)

Od bodočega sodelavca/ke pričakujemo:
- visoko strokovno izobrazbo medicinske, ekonomske, organizacijske ali podobne usmeritve
- poznavanje izdelkov, način njihove uporabe in razvojnih usmeritev
- poznavanje sistema delovanja zdravstvenih ustanov
- nekaj praktičnih in uporabnih izkušenj s produktnim vodenjem v marketingu, prodaji ali pri razvoju sorodnih izdelkov
(dodatno težo imajo izkušnje, pridobljene pri kupcih naših izdelkov in storitev)

- osnovno poznavanje projektnega in timskega dela
- aktivno znanje angleškega jezika
- dobro obvladovanje računalniških orodij
- prevzemanje odgovornosti za razvoj ter donosnost področja svojega delovanja.

Novim sodelavcem ponujamo: stabilno delovno okolje, možnost osebnega in strokovnega razvoja, krepitev osebnih
kompetenc, nagrajevanje po učinkih dela.

Kandidatke in kandidate vabimo, da nam pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v
petnajstih dneh na naš naslov: TOSAMA d.d., Vir, Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale.
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Članstvo, članarina, vstop
in izstop

Pristopna izjava

Ko prejmemo vašo pristopno izjavo, ki jo lahko dobite
na spletni strani www.zveza-dmszts.si ali vam jo na vašo
željo pošljemo po pošti, 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 čla¬
narine - mesečno z odtegljajem od osebnega dohodka pri
delodajalcu ali po položnici - mesečno, polletno ali letno.
Zbornica - Zveza pošilja položnice za letno plačilo v
mesecu juniju.

Če želi član/ica takojšen vpis in izdajo potrdila o
članstvu, mora ob vpisu poravnati znesek 12,52 eur.

Mesečna članarina za redne člane/ice znaša od
1. 1. 2005 - 0,5 % od bruto plače, za upokojence/ke
znaša letna članarina 21,70 eur in za študente/dijake
18,36 eur.

Spremembe podatkov v registru članstva

Vljudno Vas prosimo, da redno javljate spremembe
delodajalca, statusa (študent, zaposlen, upokojenec),
naslova bivanja, izobrazbe in strokovnih ter akademskih
naslovov pisno ali po e-pošti - naročnina@zveza-dm-
szts.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. Članarino v višini 0,5 % od bruto os¬
ebnega dohodka plačujete mesečno, na tri mesce, pollet¬
no ali letno na TR NLB 02031-0016512314 - v sklicu pod
00 navedite številko članske izkaznice. Več informacij
lahko dobite na telefon 01 43 44 903.

Izstopna izjava

Za izstop je potrebna pisna izjava in velja z nasled¬
njim mesecem od prejema izjave (izstop ni možen za
nazaj). Izjavi je potrebno priložiti člansko izkaznico.
Zbornica — Zveza na podlagi pisne izjave o izstopu ob¬
vesti delodajalca in regijsko društvo.

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
pavšalno članarino od izstopa dalje.

Če je član/ica prekinila članstvo v preteklem letu ali
letih nazaj, mora za ponovni vpis poravnati pavšalno čla¬
narino za preteklih šest mesecev.

Zahvaljujemo se vam za upoštevanje obvestil! V
primeru nejasnosti ali želje po pojasnilih nas pokličite - s
pogovorom bomo poskusili rešiti probleme v obojestran¬
sko korist.

Strokovne službe Zbornice - Zveze
Petra Kersnič, generalna sekretarka

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
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ZDRAVSTVENA NEGA
INFEKCIJSKEGA BOLNIKA

Učbenik za srednje zdravstvene šole za program tehnik zdravstvene nege
pri predmetu zdravstvena nega in prva pomoč - zdravstvena nega
infekcijskega bolnika v 4. letniku.

© Založba Pivec

Knjiga zdravstvena nega infekcijskega bolnika je namenjena kot učni pripomoček dijakom 4. letnikov srednjih zdravstvenih šol v
Sloveniji pri predmetu Zdravstvena nega infekcijskega bolnika. Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
Izobraževale je potrdil učno gradivo za dobo 5 let.

Avtorica v knjigi opisuje nalezljive bolezni, njihovo preprečevanje in zdravstveno nego. V splošnem delu podrobno razloži standardne
ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, ki jih mora dijak znati in jih v praksi tudi uporabiti. Nazorno so predstavljene
bolnišnične okužbe in njihovo preprečevanje ter zdravstvena nega. Opisane so tudi nekatere nalezljive bolezni in zdravstvena nega, ki se ne
pojavljajo pogosto in množično.Te naj bodo dijakom in zdravstvenim delavcem kot informacija.

Zdravstvena nega infekcijskega bolnika je predstavljena po procesni metodi dela. Razloženi so najpomembnejši negovalni problemi.
Navedene so tudi nekatere potrjene negovalne diagnoze. Njihov namen je, da se dijaki seznanijo z njimi. Pridobljena zr\an\a jim bodo
pomagala pri izvajanju zdravstvene nege v praksi, ki se izvaja po procesni metodi dela, katere nosilka je medicinska sestra, tehnik
zdravstvene nege pa se aktivno vključuje v njeno izvajanje.

Avtorica v uvodu knjige pravi: »Želim si, dabi dijaki pridobljena in usvojena teoretična znanja prenesli v prakso.Znanje je temelj za pravilno
in strokovnodelo ter odločanje v danih okoliščinah v zdravstveni negi. Le z dobrim strokovnim delom, ki mu bomododali tudi človeško toplino,
bomo zadovoljili bolnikove potrebe in preprečili dodatne okužbe. Upam, da bo knjiga koristen pripomoček tudi mladim pripravnikom v
zdravstveni negi. Tehniki zdravstvene nege in medicinske sestre pa lahko obnovijo oz. potrdijo že znane vsebine iz zdravstvene nege
infekcijskega bolnika.«

Knjigo Zdravstvena nega infekcijskega bolnika lahko kupite v knjigarnah. Cena knjige je 14,60 eur.


