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Odmevi - register izvajalcev zdravstvene in babiške
nege in lilence - navodila in vloge
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Nepogrešljiv
pri zdravljenju, negi in preventivi.
Podjetje PAUL HARTMANN že skoraj dve stoletji izboljšuje življenje ljudi s svojimi zanesljivimi
izdelki s področij zdravljenja, nege in preventive. V središču našega delovanja sta vaše zdravje
in dobro počutje, zaradi česar nas strokovnjaki že dolgo poznajo in zaupajo modremu ovalu,
simbolu kakovosti HARTMANN.

Najdete ga na izdelkih za nego ran, terapevtskih obvezah, operacijskih in merilnih
inštrumentih, pripomočkih za inkontinenco, za nego kože, na higienskih izdelkih in izdelkih
za prvo pomoč.

Zdravje v dobrih rokah.

Izdelki so na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
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Revija izhaja 11-krat letno. Letna naročnina za nečlane je 18,78 eur, člani plačujejo naročnino za Utrip s članarino, od katere se obračunava
in plačuje 8,5-odstotni davek na dodano vrednost.
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a uvodnik O
11. september - Svetovni dan prve pomoči

O pomenu prve pomoči, predvsem pravočasne in pravilne, je bilo
že veliko napisanega. Če na hitro pomislimo je prva pomoč pojem, ki
nas podzavestno takoj poveže z mednarodno humanitarno organi¬
zacijo Rdeči križ, kije že ob svojem nastanku začela z organizirano
promocijo in poukom prve pomoči, kar je ohranila vse do današnjih
dni. Za nami je leto, ko so (v Ljubljani) potekale različne aktivnosti
v sklopu projekta Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana
»Prva pomoč - pomagam prvi« katerega je bil eden od glavnih cil¬
jev dvig odstotka nudenja in uspešnosti prve pomoči ob nenadnih
obolenjih oziroma poškodbah. Takšni zasnovi projekta so botrovali
čedalje slabši rezultati raziskav s terena, ki so nedvoumno pokazali,
da je odstotek nudenja prve pomoči izredno nizek.
Daljnega leta 1993 je bila v Ljubljani in širši okolici izvedena

študija, ki je ugotovila, da je bila le v 3% nudena prva pomoč pred
prihodom reševalnih ekip oziroma je bil ob ponovitvi študije leta
2003 rezultat še slabši za 0,5%. Izredno problematično je bilo ugo¬
tovljeno dejstvo, da je bila kar v 50% nudene prve pomoči le-ta
nepravilna. Na nedavni tiskovni konferenci ob nadaljevanju pred¬
hodno omenjenega projekta je doc. dr. Uroš Ahčan med drugim
povedal, da se danes v Sloveniji v povprečju le v 20% primerov ne¬
nadnih srčnih zastojev izvajajo temeljni postopki oživljanja pred
prihodom reševalnih ekip, med tem, ko ta odstotek v tujini doseže tu¬
di do 40%. Verjamem, da je marsikdo začuden in presenečen, ko se
prvič seznani s temi dejstvi. Osebno se temu stanju že nekaj časa ne
čudim več.
Na žalost množicam številke, izražene na takšen ali drugačen

način, bore malo povedo in nimajo željenega učinka. Še najboljši so
kruti primeri iz vsakdanjega življenja, ki nas želeli ali ne postavijo
na trda tla. Pred leti seje v naši državi pripetila huda prometna nes¬
reča v kateri je bila med drugimi udeležena tudi mlajša deklica, ki
nesreče ni preživela. Kasnejša obdukcija ni našla nobenih poškodb,
ki bi povzročile smrt. Obveljala je razlaga, da je ob trku neprivezana
deklica z glavo in vratom zadela v naslonjalo prednjega sedeža zara¬
di česar je nehala dihati. Na njeno nesrečo se v množici ljudi, ki so
se takoj po nesreči zbrali na kraju dogodka, ni našel nekdo, ki bi
znal/hotel vzpostaviti prosto dihalno pot in ji dal nekaj vpihov umet¬
nega dihanja, ki bi jo ohranili pri življenju. Podobna nesreča, ven¬
dar s srečnim koncem se je lansko leto pripetila v okolici Ljubljane.
Tudi v tem primeru je bila udeležena deklica, ki je ob trku osebnega
vozila v tovornjak sedela pripeta v otroškem sedežu. Sodelavec se je
po končani nočni izmeni vračal domov po isti poti in je bil praktično
priča dogodku. Ob prihodu do razbitin dekličinemu očetu ni bilo več
pomoči, deklica pa ni kazala znakov življenja. Skupaj z drugo očivid¬
ko, ki prav tako dela v zdravstveni negi, sta deklico najprej rešila iz
razbitin, ji takoj vzpostavila prosto dihalno pot in začela z umetnim
dihanjem. Danes se ta deklica po zahtevnem zdravljenju doma
počasi vključuje v normalni tok življenja.
Se mogoče sprašujete zakaj vam to pripovedujem? Dobro se

spominjam primerov, ko sem se po izstopu iz reševalnega vozila
moral najprej prebiti skozi kordon očividcev, ki so na »varni raz¬
dalji« obkrožali pošodovane v prometni nesreči. V nekaj primerih
sem v tej množici anonimnežev celo zagledal znan obraz iz bol¬
nišnice, ki se je ob spoznanju, daj je bil prepoznan, s spuščenimi oč¬
mi umaknil še bolj v ozadje. Vsi zdravstveni delavci smo moralno-
etično, poklicno in pravno dolžni nuditi prvo pomoč. Prva pomoč je
kot obvezen predmet m predmetniku tako srednjih, kot visokih
zdravstvenih šol oziroma je del strokovnega izpita za poklic tehnika
zdravstvene nege in diplomirane medicinske sestre/zdravstvenika.
Kje torej tiči vzrok za takšno stanje? Sam se našel odgovor na to
vprašanje tekom večletnega sodelovanja pri pouku prve pomoči za
različne poklicne skupine, kjer sem iz razgovorov spoznal, da je
glavni razlog za nenudenje prve pomoči strah. Ta strah ima več

obrazov: strah pred neuspehom, strah
zaradi občutka neznanja, strah pred
tožbami, strah pred okužbami...strah
pred zasmehovanjem zaradi naše
nerodnosti...
Tako, kot večina strahov so tudi ti neosnovani oz. so zanemarljivi,

če se jih lotimo s pravega konca. Zavedati se moramo, daje naš prvi
in edini pravi neuspeh opustitev prve pomoči v primeru, ko je ta nu¬
jno potrebna za preživetje nenadno obolele ali poškodovane osebe.
Nadalje priznam, da tudi mene, kljub dolgoletnim izkušnajm, občas¬
no prešine dvom v lastno znanje še posebno za izredno redka stanja,
kar pa še ne pomeni, da pri življenje ogrožujočem stanju ne bom
znal/zmogel pravočasno in pravilno ukrepati oz. hotel pomagati. Če
se postavim v položaj osebe, ki se prvič sreča s prvo pomočjo, ko se
sooči z učbeniki, ki pokrivajo celoten spekter nujnih stanj in se pri
tem udeleži nekaj urnega tečaja z upanjem, da bo osvojil vsa potreb¬
na znanja in veščine, ugotovim daje ta strah celo upravičen. K temu
bi dodal stališče, ki ga redko slišite pri pouku prve pomoči, v realnem
življenju pa še kako velja. Kaj menite da v okviru prve pomoči potre¬
bujemo, da nekomu rešimo življenje oz. osebo ohranimo pri življen¬
ju do prihoda reševalnih ekip? Potrebujemo samo tri stvari: znanje,
trezno glavo, ki nam omogoči uporabo znanja terfizično sposobnost
za praktično izvedbo znanja. Glede tožb zaradi nudenja prve pomoči
lahko povem, da v svoji poklicni karieri še nisem srečal oziroma
nisem bil seznanjen s primerom tožbe zaradi nudene prve pomoči
oziroma njenih posledic- za morebitno nevednost se opravičujem. Ko
govorimo o tožbah,'bi se morali bolj bati tožb zaradi opustitve prve
pomoči, kot tožb zaradi posledic nudene prve pomoči. Na moje veliko
začudenje teh tožb (še) ni, kljub porastu odvetniških pisarn, ki se
preživljajo z izterjavo odškodnin v primerih poškodb. Strah pred
okužbami je mogoče še najbolj upravičen med vsemi naštetimi.
Zmanjšanje tveganja pred okužbami je relativno enostavna. V kom¬
plet za prvo pomoč dodamo nesterilne zaščitne rokavice ter žepno di¬
halno masko oziroma eno od na trgu razpoložljivih zaščit. Kar pa se
tiče naše nerodnosti in posledičnega zasmehovanja se moramo
moramo zavedati, da je nerodnost v situacijah na katere nismo
pripravljeni povsem pričakovana in normalna. Mojo prvo interven¬
cijo na prometni nesreči so spremljali medklici »lejga fazana kako
mu pada povoj iz rok«.
Da pa moj uvodnik ne bo izvenel preveč pesimistično bom navedel

nekaj rezultatov zadnje študije o nudenju in uspešnosti prve po-
močoi v Mestni občini Ljubljana, ki se je zaključila koncem julija
letošnjega leta. Rezultati so pokazali, da se je odstotek nudene prve
pomoči pred prihodom ekip predbolnišnične nujne medicinske po¬
moči bistveno izboljšal saj je bil kar za 7 krat večji v primerjavi z
rezultati preteklih analiz ter, daje kar v 22% primerov nudene prve
pomoči pred prihodom ekip predbolnišnične nujne medicinske po¬
moči, le ta imela takojšen učinek/uspeh. Izredno spodbuden je tudi
podatek, da so ravno laiki na vodilnem mestu tako po številu nudenj
prve pomoči. Po drugi strani pa me skrbi podatek, da so bili pri
nudenju prve pomoči z 20,5% uspešnosti najmanj uspešni ravno
zdravstveni delavci. Za primerjavo naj povem, da so bili najbolj us¬
pešni gasilci in policisti, ki so v primerih, ko nudijo prvo pomoč us¬
pešni kar v 80%.
Glede na to, da se bliža 11 september - svetovni dan prve pomoči,

apeliram na vse kolegice in kolege, da se (v kolikor to še niste storili)
zazrete sami vase in se soočite z lastnimi dvomi in strahovi poveza¬
nimi s prvo pomočjo ter napravite prvi korak k izboljšanju nudenja
in uspešnosti prve pomoči s tem, da poiščete odgovore na vprašanje
kako bi nudili prvo pomoč svojim soprogom, ženam, sinovom, hčer¬
am, očetom ali materam v primeru, da bi le ti bili življensko
ogroženi.

£ UTRIP 09/07

Andrej Fink



delo zbornice - zvezeO
Kronika dogodkov v juliju in avgustu
Petra Kersnič

N a Zbornici - Zvezi sta bila letošnja poletna meseca delovna
kot redki ali nobeni doslej do 31.8.2007 smo na Zbornico -
Zvezo prejeli okoli 5000 vlog za vpis v register izvajalcev. 26.

08.2007 so bile izdane že prve odločbe o vpisu v register izvajalcev
zdravstvene nege, v začetku septembra pa izidejo odločbe o prido¬
bitvi licence. Licenčne listine bomo podelili jeseni. Hkrati bomo tudi
vse zavode obvestili o naših aktivnostih.

Z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za javno upravo in
Informacijskim pooblaščencem dopolnjujemo in nemalokrat
tudi poenostavljamo delo na projektu javnih pooblastil. Prav
zato prosimo vse člane oziroma osebe, ki oddajajo vloge, da
ne iščejo in ne prilagajo več potrdil o nekaznovanosti, saj jih v
skladu z zakonskimi določili lahko pridobivamo po uradni
dolžnosti.
Ob enem smo v strokovnih službah v času od 01.06.2007 -

do 20.08.2007 prejeli že okoli 750 vlog za članstvo, okoli 30 %
takih, ki so že bili naši člani. Podarjamo, da nikomur ne
ukazujemo včlanitve in da v skladu z navodili, ki so objavljeni
že nekaj let v Utripu pod rubriko članstvo, članarina, vstop in
izstop, vsem, ki se želijo takoj včlaniti, obračunamo pavšalni
prispevek 35 EUR, kot znaša povprečna pol letna članarina za
leto 2007, tisti, ki pa se redno vpišejo, pa čakajo do 20. v
vsakem mesecu.
V naših vrstah je kar nekaj sodelavcev, ki ob tem, ko vlagajo

vloge, ugotavljajo, da niso naši člani, temveč so člani različnih
sindikatov - tudi dveh, za katere plačujejo članarino misleč, da
je to za Zbornico - Zvezo. Ob tem se seveda dogajajo tudi take
stvari, kot so popravki delodajalcev, naslovov bivanja,
spremembe priimkov, kar nekaj je tudi takih, ki bodo morali
vlagati vloge na Ministrstvo za zdravje za priznanje
strokovnega izpita na višji stopnji, nekateri pa bodo celo po
dolgih letih službovanja morali na pot pripravništva in
strokovnega izpita.
Pravilniki, ki natančno opredeljujejo vsebino javnih

pooblastil ter obrazci vlog so objavljeni na spletni strani
Zbornice - Zveze www.zbornica-zveza.si.
Vlogo za vpis v register in vlogo za pridobitev licence vloži

ločeno vsak posamezen izvajalec na predpisani vlogi, ki sta
objavljeni v tem Utrip-u ali dosegljivi na spletni strani
Zbornice -Zveze. Pošljete jih po priporočeni pošti ali osebno
oddate (osebno jih lahko oddate tudi za svoje kolegice in
kolege) v času uradnih ur na sedežu Zbornice - Zveze v
Ljubljani na Vidovdanski 9.
V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku boste

v roku dveh mesece prejeli odločbo o vpisu v register, ki
postane pravnomočna po 15 dneh od vročitve, če nanjo ni
pritožbe. Alije vaša vloga v postopku, se lahko preverite vsak
delovnik od 08.00 do 09.00 ure na telefon 01 43 44 902.
Prosimo Vas, da vlogo za vpis register izvajalcev

zdravstvene in babiške nege pošljete posebej, vlogo za
pridobitev licence pa potem, ko boste prejeli odločbo o vpisu
v register, kije pogoj za vložitev vloge za pridobitev licence.
Vloge naj bodo natančno izpolnjene v vseh postavljenih

alinejah, da se bomo v nadaljevanju postopka izognili
vračanju vlog v dopolnjevanje podatkov.
Opozarjamo Vas, da ste za resničnost navedenih podatkov

kazensko odgovorni!

Zaradi lažjega dela pri izvedbi postopka vpisa v Register
izvajalcev zdravstvene in babiške nege vas vljudno prosimo, da
vlogi priložite fotokopije nekaterih dokazil, kot so osebna
izkaznica ali potni list, spričevalo o zaključenem šolanju in
potrdilo o strokovnem izpitu - ali odločbo Ministrstva za zdravje,
da so Vam izpit na višji stopnji priznali.
Vljudno vas naprošamo, da upoštevate uradne ure in nam s

tem omogočite lažje tekoče delo, ki ga imamo pri izvajanju tega
projekta v strokovnih službah. V naprej se vam tudi
opravičujemo, če kdaj ne morete po telefonu do nas - vsem bi
želeli odgovoriti, pa to včasih preprosto ne gre.
Uradne ure na sedežu Zbornice - Zveze - Vidovdanska 9,

1000 Ljubljana: ponedeljek - petek od 09.00 - 11.00, sreda
09.00 - 11.00 in 13.00 -15. 00

Peter Požun ob podpisovanju prvih odločb o vpisu v register izvajalcev
zdravstvene in babiške nege

»ŽURNAL«
Med tem seje o temi javnih pooblastilih in delu na Zbornici -

Zvezi razpisal tudi tedenski časopis Žurnal - dovolite, da vam
posredujemo odgovore na njihova vprašanja - kaj od tega pa je
bilo v Žurnalu napisano tako, kot je izjavljeno, presodite sami.
Zbornica - Zveza: »Temeljni namen registra in licenc, za

katere si je Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije prizadevala 15 let, je zagotavljati PACIENTOM VARNO IN
KAKOVOSTNO ZDRAVSTVENO NEGO. Poleg tega vse to od nas
zahteva tudi EU, saj gre za dva regulirana poklica - medicinska
sestra in babica, med 6 reguliranimi poklici v Sloveniji. Register
izvajalcev zdravstvene in babiške nege imajo v ZDA, Kanadi,
Avstraliji, Velika Britanija in posledično države Commenwelta,
Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska,

UTRIP 09/07O



delo zbornice - zveze O
Poljska, Portugalska, Švedska, Danska, Španija, Estonija, Avstrija
(babice) in v skoraj vseh teh državah je članstvo medicinskih
sester in babic v regulatornem telesu (zbornici) tudi obvezno.
Vprašanje Žurnal: Je članstvo v zbornici obvezno?
Ne, pri nas ni obvezno. V Zbornico - Zvezo je včlanjenih 13.852

članov na dan 19.7.2007, kar predstavlja okoli 93 % izvajalcev
zdravstvene in babiške nege iz statističnih poročil.
Vprašanje Žurnal: Koliko stane letna članarina v vasi

zbornici?
Nič ne stane. Članarina za članstvo v Zbornici - Zvezi je v

skladu s Statutom Zbornice - Zveze in Pogodbo o povezovanju
društev v Zbornico - Zvezo od 1.1.2005 0,5 % od bruto osebnega
dohodka posameznega člana/ice in je torej spremenljiva glede
na višino dohodka, v povprečju pa znaša 6,57 EUR na mesec na
člana
Vprašanje Žurnal: Zakaj je treba vlogi za licenco in register

priložiti potrdilo o nekaznovanosti?
To določa 25. člen pravilnika o licencah, ki pravi » Začasni

odvzem licence; Licenca se odvzame za določeno časovno
obdobje (v nadaljnjem besedilu: začasni odvzem licence) v
naslednjih primerih:
- če se ugotovi, da izvajalec s svojim delom ogroža zdravje ali

življenje pacienta;
- če je izvajalcu izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi

opravljanja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ali poklica;
- če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se

preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora šestih mesecev
ali na hujšo kazen;
- če izvajalec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za

pridobitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je za
pridobitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke.
V 26. členu piše: Začasni odvzem licence traja, dokler

obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bila izvajalcu licenca
odvzeta, oziroma za čas, določen v odločbi o začasnem
odvzemu licence. Začasni odvzem licence lahko traja najdlje pet
let. Po prenehanju razlogov oziroma po poteku časa za začasni
odvzem licence lahko izvajalec ponovno zaprosi za podelitev
licence. Zbornica-Zveza lahko za ponovno podelitev preveri
njegovo strokovno usposobljenost in mu predpiše dodatno
strokovno izpopolnjevanje.
Trajni odvzem licence je opredeljen v 27. členu, ki pravi:

Izvajalcu se trajno odvzame licenca v naslednjih primerih:
- če se ugotovi, daje njegovo ravnanje zaradi večje strokovne

pomanjkljivosti ali napake pri delu povzročilo trajne hujše
posledice na zdravju ali smrt pacienta;
- če je obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po

uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem dejavnosti
zdravstvene ali babiške nege.«

Ker je razlog za odvzem licence pravnomočna obsodba za
kaznivo dejanje, je to tudi razlog, da se licenca ne podeli.
Vprašanje Žurnal: Kako to, da morajo nečlani za oboje

plačati skupaj 500 evrov? Kdo je določil ta znesek, zbornica ali
ministrstvo?
Upravni odbor Zbornice - Zveze je pri obravnavi finančne

konstrukcije projekta izvajanja javnih pooblastil ugotovil, da bo
Ministrstvo za zdravje pokrilo zgolj 40 % minimalnih stroškov
tega projekta, ostalo naj bi pokrila Zbornica - Zveza iz edinega
sistemskega vira to je članarina. Zavedajoč se, da okoli 1000
izvajalcev ni članov oziroma ne prispeva v ta finančni vir, smo se
odločali o prispevku nečlana oziroma sklenili nečlanom ponuditi
možnost pristopa in s tem izognitev plačila stroškov. O temu
nadaljujemo pogovore na Ministrstvu za zdravje, hkrati pa
ugotavljamo, da se nam je v tem času pridružilo že okoli 450
novih članov.

Vprašanje Žurnal: Se vam ne zdi, da zdr. delavce s tem
"silite" v članstvo?

Ne, nasprotno, članom Zbornice - Zveze - medicinskim
sestram, zdravstvenim tehnikom ter babicam med drugim
nudimo zaščito in zastopanje poklicnih in strokovnih interesov,
strokovno svetovanje, pravno svetovanje, mesečno prejemanje
informativnega biltena Utrip ter jim omogočamo koriščenje
izobraževalnih programov strokovnih sekcij, s katerimi si bodo
lahko pridobili licenčne točke, po kotizacijah, ki so 100 % nižje od
tistih za nečlane.
Vprašanje Žurnal: Kaj bo s tistimi, ki ne bodo oddali vloge?
Ker obstajajo zato zakonske podlage, si jih poglejmo: »Zakon

o zdravstveni dejavnosti v 62. členu pravi: Zdravstveno dejavnost
lahko opravljajo zdravstveni delavci, ki imajo ustrezno strokovno
izobrazbo, so strokovno usposobljeni za samostojno opravljanje
dela v svojem poklicu in izpolnjujejo druge pogoje (kvalifikacija),
določene s tem zakonom in z drugimi predpisi. 64. člen pravi:
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci razen zdravnikov
smejo samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti po
končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti za

samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti izvajalci
posameznih zdravstvenih poklicev oziroma s posameznih
področij vpisani v register in imeti veljavno licenco. Poklice in
področja, za katere velja to določilo, v posebnem seznamu
določi minister, pristojen za zdravje, pri čemer poleg načela
smotrnosti upošteva zahtevano stopnjo izobrazbe in
odgovornost za odločitve, ki vplivajo na zdravstveno obravnavo,
ter razvoj medicinske doktrine in medicinske tehnologije pri
varovanju zdravja,
preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in

poškodovancev. Nalogi vodenja registra in podeljevanja licenc
lahko minister, pristojen za zdravje, podeli zbornici ali
strokovnemu združenju.
Licenca se podeli za določen čas - za dobo sedmih let,

podaljšati pa jo je možno na podlagi dokazil o strokovni
usposobljenosti za nadaljnje delo. V primeru ugotovljenih večjih
strokovnih napak je možen odvzem licence. Podrobnejše
določbe o načinu, organih, evidenci in postopku pri odločanju o
podelitvi, podaljšanju in odvzemu licence se določijo v pravilniku,
ki ga za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce v poklicih
ali dejavnostih, za katere je javno pooblastilo za to podeljeno
pristojni zbornici ali strokovnemu združenju, sprejme pristojna
zbornica ali strokovno združenje v soglasju z ministrom,
pristojnim za zdravje, za druge zdravstvene delavce in
zdravstvene sodelavce pa minister, pristojen za zdravje.«

Iz vsega tega izhaja, da delodajalec ne sme imeti
zaposlenega izvajalca zdravstvene ali babiške nege, ki ni
vpisan v register in nima veljavne licence.
Namig direktorja direktorata za zdravstveno varstvo, prim

Janeza Remškarja v zadnjem Žurnalu, da je Zbornici - Zvezi bilo
dodeljenih dovolj sredstev za izvajanje javnega pooblastila in v
nadaljevanju, da bi nekateri očitno radi še dodatno zaslužili, je
samo namig - Zbornica - Zveza bo prejela skladno s pogodbo
del porabljenih sredstev, vse drugo je in bo pokrila iz sredstev
članarine. Zbornica - Zveza je res v tem času podpisala
pogodbo, po kateri bo dobila 'sredstva v višini 40% dejanskih
stroškov za izvajanje aktivnosti, ki so bila načrtovana vse od
2005 leta dalje, ko je bil izveden razpis.
Žurnalu smo glede na izjavo prim. Janeza Remškarja poslali

naš odgovor, ki pa do danes kljub obljubi novinarke še ni bil
objavljen:
»V letošnjem letu pa so bile izpeljane vse načrtovane

aktivnosti, s katerimi je bil pogojen začetek vpisa v register
izvajalcev babiške in zdravstvene nege ter v nadaljevanju
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podeljevanje licenc. To v grobem pomeni, da smo oblikovali in
izbrali računalniški program, nabavili temu primerno
računalniško opremo, zaposlili eno kvalificirano moč, si razdelili
naloge, se strokovno izobrazili in opravili izpite za izvajanje
Zakona o upravnem postopku ter poskrbeli za materialne,
prostorske in tehnične pogoje. IN VSE TO IZ SREDSTEV
ČLANARINE, ki je za organizacijo edini sistemski vir prihodka.
Upravni odbor Zbornice - Zveze je pri obravnavi finančne
konstrukcije projekta izvajanja javnih pooblastil in eventuelni
ceni za nečlane, ugotavljal, da okoli 1200 izvajalcev zdravstvene
in babiške nege ni članov organizacije in torej ne prispevajo v
edini sistemski finančni vir. Upravni odbor se je zato odločil za
okvirno ceno, hkrati pa je nečlanom in tistim, ki so članstvo
prekinili, ponudil, nikakor pa ne vsiljeval ali pogojeval možnost
ponovnega članstva (povprečna mesečna članarina v letu 2006
znaša 6 EUR in je že tretje leto enaka - 0,5 % od bruto osebnega
dohodka. Poleg tega imajo člani tudi ugodnosti oziroma
možnosti nižjih kotizacij za strokovna srečanja kot nečlani, kar se
bo v naslednjih letih, ko bo potrebno zbirat licenčne točke,
izkazalo za koristno.«

delo zbornice - zveze

Dogodki:
6. 7 . 2007

- 24. seja Upravnega odbora Zbornice - Zveze
Dnevni red:
1. Pregled in sprejem predloga zapisnika 22. redne seje UO
z dne 18.4.2007

2. Pregled in sprejem predloga zapisnika 23. redne seje UO
z dne 13.6.2007

3. Predstavitev predloga dopolnil Statuta Zbornice - Zveze -
4. Pregled aktivnosti na področju javnih pooblastil
5. Kadrovske zadeve
a.) Razpis za zasedbo delovnega mesta generalnega

sekretarja
6. Včlanitev v FEPI in udeležba na 3. konferenci FEPI
7. Razno

2 . 8 . 2007
-11. seja Častnega razsodišča

SVETOVNIDNEVI

SEPTEMBER
8. september - Svetovni dan boja proti nepismenosti
8,september - Svetovni dan fizioterapevtov
10. september - Svetovni dan preprečevanja samomora
11. september - Svetovni dan prve pomoči
14 - 21. september - Teden aktivnosti za preprečevanje

kajenja
Tretji teden septembra - Evropski teden mobilnosti
8. september - Svetovni dan boja proti nepismenosti
11 september - Svetovni dan prve pomoči
14. september - Slovenski dan inkotinence
17. september - Mednarodni dan miru
18. september - Evropski dan brez tobaka
20. september - Mednarodni dan gluhih
21. september - Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni
26. september - Svetovni dan jezikov
25. september - Svetovni dan srca
30. september - Svetovni dan gluhonemih

OKTOBER
Oktober - Svetovni mesec boja proti raku dojk
Prvi teden oktobra - Evropski teden boja proti raku
Prvi ponedeljek oktobra - Dan otroka in začetek

Slovenskega tedna otroka
1. oktober - Svetovni dan starejših
2. oktober - Svetovni dan stomistov
3. oktober - Svetovni dan otroka
4. oktober - Svetovni dan živali
5. oktober - Svetovni dan učiteljev
5. oktober - Dan organov in transplantacij
10. oktober - Svetovni dan duševnega zdravja
ll.oktober - Svetovni dan boja proti bolečini
12. oktober - Svetovni dan revmatskih bolezni
14.oktober - Evropski in svetovni dan darovanja organov

in transplantacije
15. oktober - Mednarodni dan bele palice
15. oktober - Svetovni dan hoje
16. oktober - Svetovni dan hrane
16. oktober - Svetovni dan hrbteničnih bolezni in okvar
17. oktober - Svetovni dan boja proti revščini
17. oktober - Svetovni dan travme
20. oktober -Svetovni dan osteoporoze
24. oktober - Dan združenih narodov
29. oktober - Svetovni dan psoriaze

Življenje je kot basen: ni važno, kako dolgo je, ampak koliko je vredno.

SENEKA
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priznanje zbornici - zvezi O

DRUŠTVO ZA PROMOCIJO INVZGOJO
ZA ZDRAVJE SLOVENIJE

IN ORGANIZACIJSKI ODBOR PRIREDITVE

izrekata

ZAHVALO

re
Vaše aktivno sodelovanje, darovani čas, znanje, dobro volj

optimizem, podporo in ljubeznivo pomoč pri

4. slovenski javni prireditvi

Tek-hoj a za življenje acs®©

za preživele z rakom,
15. junij 2007 v Žalcu.

Žalec,
Predsednica
Viktoni Rehar



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

VLOGA ZA VPIS V REGISTER IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

Ime:

Priimek: dekliški:

Kraj in datum rojstva:

EMŠO: Državljanstvo:

Naslov stalnega prebivališča:

Naslov začasnega prebivališča:

Zaposlen/a v/pri (naslov in telefon):

Delovno mesto:

Podatki o zaključenem šolanju (vpiši tudi kraj in datum zaključka);

Fakulteta:

Visoka strokovna šola:

Srednja šola:

Pridobljen strokovni naslov:

Pridobljen poklic / naziv:

Kraj in datum opravljenega strokovnega izpita:

Kraj in datum opravljene specializacije in njen naziv:

Priznana poklicna kvalifikacija (če kvalifikacija ni bila pridobljena v R Sloveniji) DA NE

Pridobljena dodatna znanja:

Pridobljeni znanstveni naslovi:

pedagoški nazivi:

IZJAVLJAM, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora
šestih mesecev ali na hujšo kazen in da nisem v kazenskem postopku in da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja
dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ali poklica.

Kraj in datum: Podpis:

S podpisom te vloge dovoljujem, da Zbornica - Zveza pridobi podatke po uradni dolžnosti.



:

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

Vidovdanska 9, Ljubljana, T./F. 01/ 2316-055

www.zbornica-zveza.si



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

VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

Št. odločbe vpisa v register izvajalcev: z dne:

Ime:

Priimek: dekliški:

Kraj in datum rojstva:

EMŠO:

Državljanstvo:

Naslov stalnega prebivališča:

Naslov začasnega prebivališča:

IZJAVLJAM, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora
šestih mesecev ali na hujšo kazen in da nisem v kazenskem postopku in da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja
dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ali poklica.

Podpis:Kraj in datum:



Vidovdanska 9, Ljubljana, T./F. 01/ 2316-055

www.zbornica-zveza.si



o predstavljamo vami

Primož Velikonja,
vodja Reševalne službe zdravstvenega doma Kočevje
Jan Orešnik

Primož Velikonja, vodja Reševalne službe zdravstvenega doma Kočevje. (FOTO: Jan Orešnik)

P rimož Velikonja, zdravstveni tehnik, reševalec motorist;
glavni organizator Dobrodelnega koncerta za reševalni
motor, ki je bil leta 2005; ACLS in EPLS ter BTLS inštruk¬

tor. Dolgoletni sodelavec Reševalne postaje Kliničnega cen¬
tra Ljubljana (RP KC). Eden izmed članov helikopterske nujne
medicinske pomoči, aktivni član Sekcije reševalcev v
zdravstvu ter nenazadnje novi vodja Reševalne službe
zdravstvenega doma Kočevje (RS ZDKI.
Torkovo sončno dopoldne sva na RS ZDK izkoristila za

kratek intervju ter kratko predstavitev reševalne postaje na
periferiji, ki vedno ostaja v koraku s časom in v sebi skriva
močne adute.
»Osem in motor, vozilo osem in motor«, odmeva po garaži.

Reševalci srknejo nekaj požirkov kave in stečejo - dva proti
reševalnemu vozilu, tretji proti reševalnemu motorju. »Kako
je? Je hudo?«, sprašuje voznik sovoznika. »Prometna, nalet
vozil, Škofljica, urgentna«, vpije sovoznik proti motoristu, ki...

Pogrešate te čase na RP KC?
Ja, jasno, da pogrešam te čase ... Ampak moram reči, da

smo s fanti ostali v stiku. Še vedno sem pogodbeni delavec
Kliničnega centra. Ravno v mesecu septembru bom imel tri
dežurstva na motorju ... Ampak, da ta dežurstva ne bodo niti
približno takšna, kot v starih časih.

Če se še vseeno navežem na prvo vprašanje; se zdajšnji dnevi
kaj razlikujejo od preteklih, v Ljubljani?
Dnevi se precej razlikujejo. Že sama vožnja v službo seje skra¬

jšala za več kot pol... Prej sem do Ljubljane potreboval dobro uro,
sedaj le 10 minut. Že to je ena obremenitev manj...Videti je tako,
kot da bi sedel iz terarija v fičkota. Čas seje prvi mesec malo us¬
tavil. Kasneje so se začele organizacijske spremembe na RS ZDK.
Nekaj stvari smo spremenili že takoj na začetku ...Stvari se še
spreminjajo in se še bodo kakšni dve leti, tako, da pridemo na ze¬
leno vejo. V tejh polovici leta so se stvari zelo zelo spremenile.

Če prav razumem, je sedaj več organizacijskega dela in neko¬
liko manj operativnega dela, ali pa se motim?
Ja, v bistvu je veliko organizacijskega dela, ampak terena

nisem zapustil... Še zmeraj se razpišem na teren ...Tudi, če je kakš¬
na posebna intervencija, grem vedno zraven. Sem pa vmes
dežuren še vsaj 2-krat mesečno na helikopterju. Tako sem s
stroko še vedno ostal v stiku.

Pogosto uporabljate helikopter za reševanje?
Seveda. Moram reči, da smo v juliju najmanj desetkrat poklicali

na pomoč tudi helikopter... Julij je bil res natrpan z resnimi inter¬
vencijami ... poškodovana sta bila tudi dva otroka, ki pa sta se
sedaj že pozdravila in sta že čisto dobro.
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predstavljamo vam

Če se še malo navežem na helikopter; ali je helikopterska nuj¬
na medicinska pomoč v Sloveniji, kljub tistemu črnemu petku, ko
je služba prenehala obratovati, s posebej za to opremljenim he¬
likopterjem, še vedno zanesljiva?
(odločno) Je! Helikopterje zanesljiv! Trenutno letimo z enoto

slovenske policije. Če slučajno policijski helikopter opravlja
kakšne druge naloge, se obrnemo na helikopter slovenske vo¬
jske ... Tako služba poteka popolnoma normalno.

Se delo reševalca na motornem kolesu zelo razlikuje od
vodje reševalne službe?
Služba se razlikuje. Kot reševalec na motorju si v bistvu čisto

sam ... Odvisen si sam od sebe ... Nekaj minut pred reševalnim
avtomobilom, sam, odločaš, vodiš intervencijo, poskušaš priv¬
abiti druge ljudi... Med tem, kot vodja reševalne službe, je delo
bolj organizacijsko. Tuje treba postaviti neke nove temelje, kijih
prej ni bilo; je predvsem timsko delo, ker sam ne moreš storiti
veliko. Moji ljudje mi kar se da stojijo ob strani in upoštevajo mo¬
je stvari. Vse stvari predebatiramo, veliko se pogovarjamo, kaj bi
lahko izboljšali, na kakšne načine... Kar se tiče izobraževanja na
RS ZDK, smo se v zadnje pol leta zelo potrudili. Vsi zaposleni so
pridobili licenco ILS-a (International Ufe Support), ki ga izda
evropski reanimacijski svet. Vsaj enkrat mesečno se intenzivno
izobražujemo na lutki... Najprej internistične primere, nato, jas¬
no, tudi poškodbe...
Tik pred sezono, pri nas je v poletnem času veliko

poškodovanih motoristov, pa smo varno snemali čelade in vadili
tako imenovan travma pristop do pacienta.

Kako se je na kočevskem sploh razvijala, pred Vašim pri¬
hodom, reševalna služba?
Reševalna služba je bila v preteklosti bolj ali manj prepušče¬

na sama sebi ... Kar se tiče organizacije, če lahko temu tako
rečem, je sploh ni imela ... Vse seje kljub vsemu nekako naredi¬
lo ... Sedaj vemo, da so časi drugačni... Zahteve so večje ... Prav
tako so tudi potrebe po kvalitetni urgentni službi zelo velike ...
Zadnji čas je bil, da smo začeli razmišljati drugače! Naj povem,
da smo od novomeške bolnišnice ter ljubljanskega Kliničnega
centra oddaljeni vsaj eno uro... Pacienta moramo tukaj kar na¬
jbolj stabilizirati...

Ker je čas zelo dragocen ...
Tako!

Kako veliko območje pokriva RS ZDK, ali naj vprašam dru¬
gače, koliko traja vožnja z reševalnim vozilom od
zdravstvenega doma do skrajne točke, ki jo še pokrivate?
Območje je precej veliko ... Skrajna točka je Osilnica. Do tja

potrebujemo skoraj uro vožnje, to se pravi, da pridemo do kraja
nastanka nesreče.
Od Kočevja do Osilnice ena ura ... Nato na samem kraju še

kakšna minuta več in nato ura nazaj...
Ura tja in nazaj in nato še ura do Ljubljane, tako da ostanemo,

če gre avto v Osilnico, če ni indikacij za helikopter, brez avto¬
mobila najmanj 4 ure.

Skoraj polovica delovnega časa?
Ja, skoraj polovico normalnega delovnega časa.

Pa se velikokrat zgodi, da tako ostanete brez avtomobila?
Moram reči, da imamo sedaj dve popolnoma opremljeni ur¬

gentni vozili - se pravi, dva reanimobila ... Poleg tega imamo še
dve malo starejši reševalni vozili, ki sta bili prej prav tako na¬
menjeni za uregenco. Obe sta polpovišani ter imata vso opre¬
mo, razen respiratorja ter defibrilatorja, ki se jih po potrebi
vzame iz ambulante. Tako smo dobro opremljeni... Ampak bo¬
mo šli naprej, jasno ... V prihodnjem letu bomo že razmišljali o
nakupu novega reševalnega vozila.

O
Koliko vozil je dnevno pripravljenih za izvoz?
Vsak dan sta pripravljeni dve vozili. V nočnem času pa imamo

za zdaj pripravljeno eno vozilo... Moj načrt je, da bi imeli čez dan
in čez noč vedno pripravljeni dve vozili ter dva zdravstvena
tehnika (ZT).
To se pravi, pri nas imamo čez dan, do 21. ure, dva ZT; eden

je zunanji, drugi notranji. To pomeni, daje tisti, ki je zunanji, na¬
menjen tudi za intervencijo z reševalnim vozilom ... Se pravi, da
se poleg voznika reševalnega vozila na intervencijo odpravi tu¬
di ZT... Če je potrebno, se jima pridruži še zdravnik, jasno ...
Nočna izmena pa za zdaj še ni zapolnjena, tako da to še os¬

taja načrt za naslednje leto ... Da zaposlimo še nekaj voznikov
reševalcev ter nekaj ZT, voznikov tehnikov, bom rekel. S tem bi
zapolnili 24-urno pokritje z dvema. S tem bi dosegli nekakšen
standard.

Mogoče bi moral to vprašati malo prej? Kako je orga¬
nizirana reševalna služba?
Reševalna služba je organizirana na naslednji način: en

voznik je dežuren 24 ur, en je dnevni, do 22 ure, en je namenjen
samo za prevoz kontrol, pacientov, ki morajo na kontrolo. Dela
od 6. ure zjutraj do 14. ure. 24-urni voznik ostane do 10. ure
naslednjega dne.
ZT imajo troizmenski čas (dopoldne, popoldne, ponoči).

Dopoldne in popoldne sta po dva ZT; eden je ambulantni, drugi
je namenjen izvozu z rešilcem. Ponoči je za zdaj samo en ZT.

Od maja do septembra imamo ob sobotah čez dan po dva ZT,
česar prej ni bilo. Voznike imamo v pripravljenosti tako, da sta
čez vikend dva voznika. V nedeljo so ZT v pripravljenosti ...V
soboto in nedeljo čez dan sta vedno dva.

Koliko ljudi je zaposlenih na RS ZDK?
Zaposlenih je 6 medicinskih sester, 5 voznikov ter jaz ...12 lju¬

di.

Je med Vami tudi kakšna diplomirana medicinska sestra,
diplomirani zdravstvenik?
Za zdaj jih nimamo. Imamo višjo medicinsko sestro, ki dela v

ambulanti ter za izvoze. V prihodnje si bomo prizadevali tudi za
to ...Da se bomo izobraževali tudi v tej smeri.

Zgoraj sva omenila tudi medicinske sestre. Vidim, da jih je
kar nekaj... S tem najbrž prekašate tudi kakšno večjo reševal¬
no postajo, če se ne motim?
Zaposlenih je 6 žensk, ja ... Jaz osebno menim, da smo zelo

blizu (smeh)...

Kakšna je sestava ekipe, ki izvozi?
Če je klic vitalnega pomena, to se pravi, daje ogroženo živl¬

jenje, voznik reševalec - ZT, reševalec - ZT ter zdravnik. Po
navadi se zdravnik odloči ali mora zraven ali ne - če sam pre¬
sodi, da izvoz ne potrebuje zdravnika, gresta samo voznik ter ZT,
to je minimalen standard ...To sem postavil sam, ker so v pretek¬
losti hodili vozniki tudi sami, ampak seje pogosto izkazalo, daje
zadeva resna...
Naj poudarim, da, če bi se to zgodilo sedaj, ko so vozniki

poučeni ter »strenirani«, kar se tiče reanimacije, bi bil pacient
kljub temu oskrbljen, ne glede na to, da gre voznik sam na teren.
Voznik bi prve najnujnejše ukrepe dobro opravil.

Že prej sva govorila, da v poletnih mesecih, ko je veliko več
turistov ter motoristov na cesti, Vaša služba deluje bolj okre¬
pljeno. Lahko o tem poveste še kaj več?
Naval je res precejšnji ...Veliko je motoristov ... Ob vikendih

imamo okrepljeno ekipo. V soboto čez dan sta na reševalni fiz¬
ično dva ZT ter en voznik, drugi voznik pa je v pripravljenosti. Ob
nedeljah pa imamo v pripravljenosti še eno medicinsko sestro,
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kije fizično na postaji, ter eno v pripravljenosti doma ... Jasno,
prav tako je voznik v pripravljenosti. Dva para torej. Prav tako
imamo še vedno en adut v žepu, v primeru, če potrebujemo še
tretjega.

Katerih nesreč je največ?
Moram reči, da je bilo prejšnja leta veliko več poškodb mo¬

toristov. Letošnja številka poškodb je bistveno nižja. Razlog je
lahko ta, da so postali bolj previdni ali pa je vzrok popolnoma
drug. Hvala bogu! Letos smo imeli samo eno smrtno žrtev mo¬
torista, kije seveda žalostno preminil. Vse ostale nesreče, ki so
se zgodile in je bil v njih udeležen motorist, so se končale le z
lažjimi poškodbami.

Govorila sva o nesrečah... Pogosto so tu udeleženi tudi av¬
tomobili, jasno, motoristi... Vam kdaj priskočijo na pomoč tu¬
di gasilci?
Ja, jasno (z velikim zadovoljstvom). V Kočevju imamo prosto¬

voljno gasilsko društvo in fantje so res neverjetni. Prvič, zaradi
samega dela, kajti znali bi prekašati celo kakšno gasilsko briga¬
do. Drugič pa, fantje opravljajo normalne službe... Ob nesreči jih
aktivirajo preko Centra za obveščanje, preko pozivnikov ...
Prihitijo iz služb, od doma ... Aktivacija je res hitra, takojšnja, kot
na kakšni gasilski brigadi. Imamo tudi veliko vaj. Zadnji dve,
reševanje vkleščenega voznika, z vseh pozicij; avto je na strehi,
na boku, čelni trk ... Sodelovanje z našimi gasilci in s policijo je
naravnost čudovito.

Kaj pa vloga »first responderjev«, ki bi na nek način ola¬
jšali, pripomogli k hitrejšemu delu...

O tem sem razmišljal že prej, preden sem prišel sem. Moram
reči, da so mi druge stvari vzele toliko časa, da je sedaj, v tem
letu, to neizpolnjena želja in težko izvedljiva. O tem bi lahko za¬
čeli razmišljati v prihajajočem letu. Obstaja varianta »first re-
sponderja« na motorju ... Oblika, ki se uporablja v Ljubljani,
Mariboru in Kopru, oz. oblika »first responderja« v nekem na¬
menskem vozilu; to bi lahko bil džip ali posebej prirejen avto, ki
bi imel najmanj 4x4 pogon, ker pri nas so razmere, zlasti pozi¬
mi, zapletene...
V tem smislu, da bi »first responder« prišel na kraj nesreče,

oskrbel najnujnejše stvari, jasno, za njim pa bi prišla ekipa, ki bi
ponesrečenca še dodatno oskrbela in odpeljala v ustrezno us¬
tanovo.

Kaj nameravate še postoriti v prihodnje? Kakšno vizijo ima
Reševalna postaja zdravstvenega doma Kočevje? Kako bo
vse skupaj potekalo v prihodnje?
Ja...(krajši razmislek). Vizija reševalne postaje ... (zopet krajši

razmislek). Jaz jo vidim tako, da bi se preselili v novo stavbo ur¬
gence ...Potrebe, vemo, so iz dneva v dan večje in včasih je naval
na urgenci takšen, da preprosto nimamo več prostora ... To bi
bila res zelo velika potreba, za katero, mislim, da bom dobil tudi
podporo ter v okviru tega tudi osvetljen heliport, na strehi ur¬
gence oz. tik ob njej. Tuje helikopter prava rešitev!

Kako se boste financirali pri tem projektu v prihodnje?
Ministrstvo za zdravje, jasno, občina Kočevje ter ne nazadnje

evropska namenska sredstva, ki obstajajo za takšne projekte. Iz
tega dela bi prav gotovo dobili zadostna sredstva ... Projekt bo
res velika investicija.
To je sedaj, za zdaj še v mislih. Vsi si želimo, da bi se to zgodi¬

lo. Prav tako si to želijo ljudje, da se stvari v tej smeri spremeni¬
jo na bolje, za vse nas, ki tu živimo.

Kdaj je bil Vaš najtežji dan?
Najtežji dan ... Najtežji dan je bil...

predstavljamo vam■■■■■■■■■■

Recimo, če zanemarimo prvi mesec, ko ste prišli sem?
Ja, najtežji dan od vseh je bil, ko sem odšel na Faro, ko seje

utopil leto in pol star otrok ...To je bil najtežji dan v moji karieri
reševalca.

Tudi za čas dela na RP KC, ne?
Ne. Takrat sta bila zraven še starša, oče in mama, ter stara

starša, stari ata in stara mama ...Ta moment ...Tega momenta s
takšno intenzivnostjo nisem doživel še nikoli prej... To nas je ze¬
lo pretreslo ... Aktivirali smo helikopter, poskušali smo narediti
vse, ampak, na žalost, ni šlo ...

IPo krajšem premoruI. Naj Vas za konec vprašam še, kaj pa
je bilo tisto, če sedaj poskušava pozabiti temne strani dela ...
Kaj Vas je najbolj razveselilo, kateri trenutek je bil najlepši?
Najlepši trenutek? (krajši premor)

Ali še prihaja?
(smeh)... Mislite, sedaj, tu, v Kočevju?

Ja, sedaj, tu, v Kočevju?
V Kočevju ...(krajši premislek) Sedaj, ko sem reševal 12 let

staro punco, ki je padla s kolesom ...Poškodovala si je lobanjo,
imela je počeno, krvavela je iz ušesa ...Super smo jo »poštimali«,
aktivirali smo tudi helikopter ...Čez čas, kasneje, čez kakšne 14
dni, sta se z mamico prišli sem na reševalno postajo zahvalit
...Toje bil lep trenutek, se mi zdi, ki seje zgodil in ga ne doživiš
vsak dan.
Zadeva seje srečno končala, tako, kot se mora!

Kako pa je bilo takrat, ko ste organizirali koncert za nakup
reševalnega motorja?
Naporno (z nasmehom na obrazu) ...Tisti časi so bili takrat ...Od

ideje do realizacije so bili trije meseci ...Vsak, ki sem mu to ome¬
nil, je rekel, da je nemogoče ... Sam sem še vedno upal, da to
lahko naredimo... Sezona seje bližala, motorja ni bilo na vidiku,
prav tako ne opreme... Edini izhod v sili je bila organizacija kon¬
certa. Tudi sam sem glasbenik in tako poznam še veliko tega
svet, zato sem se odločil za ta projekt, ki ni bil enostaven. Takrat
mi je to pobralo veliko živcev, ampak moram reči, da sem imel
dobro ekipo. Sam sem vodil to zadevo, ampak ekipa, kije delala
takrat, je bila vrhunska.

S skupnimi močmi smo zadevo pripeljali do konca. Moram
reči, da se je obrestovalo ... Zbrali smo dovolj denarja, pokrili
smo stroške koncerta, oglasilo seje veliko sponzorjev. Akrapovič
nam je takrat kupil motor, čisto posebej. Mercator nam je dal
dva milijona ... Kapo dol...

Primož, hvala za Vaš čas ... Komaj sva se uskladila glede ter¬
mina, to potrjuje, da imate veliko (vmes naju je dvakrat prekinil
mobitel, ki Primožu prinese še kakšno delo več in mogoče še
kakšen siv las) dela, ki ga opravljate z velikim zadovoljstvom in
prav zares, v užitek mi je bilo, da sem Vas spoznal ter da sva na
kratko predstavila delo reševalca na nekoliko drugačen način.
Želim Vam čim manj neprijetnih stvari in čim več izpolnjenih

želja v prihodnje!

Hvala lepa (nasmeh).
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ROB HILL, brez poguma ni slave
Dragica Tomc Šalamun

Rob Hill je bil mlad atlet, udeleženec tekaških maratonov,
ko je zbolel za Chronovo boleznijo in ulceroznim koliti¬
som. Posledica operacije je bila stoma in težka

preizkušnja, soočenje s spremembo telesa, tudi spremenjeno
kakovostjo življenja in odnosom okolice in družbe do njega.
Triindvajsetletni mladenič seje spopadel s položajem in želel
svoje življenje nazaj. Opravil je tečaj komunikacije, svojo zgod¬
bo je začel pripovedovati tudi drugim: kako mu je uspelo, ker
seje boril. Odločil seje, da bo plezal na visoke gore in dokazal,
da je z močjo volje mogoče doseči marsikaj, skoraj vse.

Osnoval je kampanjo z naslovom »brez poguma ni
slave«, zbral sredstva in preplezal najvišje vrhove na vseh
sedmih kontinentih sveta, kar je doseglo le sto ljudi v zadnjih
dvajsetih letih.
To je velik izziv za vsakogar in toliko večji za nekoga, ki

ima ileostomo in potrebuje med drugim precej več tekočin
in hranil, poleg posebnih pripomočkov seveda. Veliki napori
na Antarktiki, kjer je povprečna dnevna temperatura -16
stopinj in dih jemajoči prekrasni razgledi, so obrodili uspeh.
To je bila največja zmaga v njegovem osebnem življenju in
njegov prispevek h skupnosti.
Je svetovni ambasador programa podpore bolnikom

nasploh, še posebej tistim s stomo. In velikih vrnitev v živl¬
jenje. Njegov program, ki seje razširil čez meje držav in kon¬
tinentov, dviguje zavest in upanje črevesnim bolnikom. Več
o tem lahko najdemo na: www.greatcomebacks.com
Ozaveščanje družbe in poučevanje o črevesnih boleznih

pripomore k odpravljanju stigem in socialne izolacije.
Ulcerozni kolitis, Chronova bolezen, črevesna vnetna
bolezen - ČVB so v sodobni družbi vedno pogostejši.
Narašča število bolnikov za rakom na danki in debelem
črevesu. Seznanjenost z boleznijo, tudi skozi sporočila, ki jih
želijo dati ljudem Rob Hill in podobni entuziasti, bo pripo¬
mogla k prepoznavanju simptomov in iskanju pomoči v
zgodnji fazi bolezni. In še eno sporočilo: vredno je, četudi ne
na vseh sedem kontinentov in na vse najvišje vrhove sveta:
tukaj in zdaj, četudi večkrat - začeti znova.
Glede na bližajoči se kongres WCET prihodnje leto v

Ljubljani, kjer bo o ljudeh s stomo veliko govora, in glede na
to, da se medicinske sestre vsak dan srečujemo z ljudmi, ki
začenjajo znova - smo želeli deliti z vami izkušnjo in pod¬
vige Roba Hilla. Če bo priložnost, ga morda celo srečamo v
Ljubljani...

NO GUTS KNOWGLOflYmm siMKMTs cmmiNt
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1927-2007 - 80 let - jubilejno leto zbornice - Zveze
Jubilejna priznanja 2007
Petra Kersnič

V jubilejnem letu seje zgodil naš 6. kongres zdravstvene in babiške nege. Na njem
smo v počastitev 80 let, odkar so se slovenske medicinske sestre povezale in
pričele organizirano delovati, podelili jubilejna priznanja kolegicam, ki so s svojim

dolgoletnim delom v Zbornici - Zvezi prispevale k razvoju in prepoznavnosti našega
edinega strokovnega združenja medicinskih sester.

Magda Brložnik
-jubilejno priznanje za vodenje

Strokovne sekcije patronažnih
medicinskih sester od leta 1995.

Irena Buček Hajdarevič
-jubilejno priznanje za vodenje

Strokovne sekcije medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v
anesteziologiji, intenzivni terapiji
in transfuziologiji od leta 1995.

Mirjana Čalič
-jubilejno priznanje za vodenje

Strokovne sekcije medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v
nefrologiji, dializi in transplantaci¬
ji od leta 1995.

Stanka Popovič
-jubilejno priznanje za vodenje

Strokovne sekcije medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v
endoskopiji od leta 1992

Marija Špelič
-jubilejno priznanje za voden¬

je Strokovne sekcije medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v
pulmologiji od leta 1997.

Marjana Vengušt
-jubilejno priznanje za vodenje

Društva medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Celje od
leta 1996.

Darinka Klemenc
- jubilejno priznanje za voden¬

je Društva medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov
Ljubljana od leta 1997.

Brez prispevka vsake od kolegic, ki je presegal meje
društva ali sekcije, bi ne bilo tega, kar imamo zdaj - en¬
ovitega stanovskega združenja poklicev v zdravstveni in
babiški negi oziroma njenih izvajalcev ali še drugače
Zbornice v Zvezi ali pa Zveze v Zbornici.

t/sem iskreno čestitamo!
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poročila - strokovna srečanja

Kakovostna zdravstvena nega in varnost pacientov
Emilija Kavaš

V okviru DMSZT Pomurja je v četrtek, 15. marca 2007, od 9.00 do
16.30 v predavalnici Zavarovalnice Triglav v Murski Soboti
potekal strokovni seminar na temo kakovostne zdravstvene
nege in varnosti pacientov.

Pri programu so sodelovali naslednji predavatelji z različnimi
temami:

Dejavnost ZN SBMS - Kakovostna ZN za varnost pacientov

- Emilija Kavaš, VMS, dipl. org. menedž., SBMS

Zagotavljanje varnosti pacientov in aktivnosti MZ - Bernarda
Kociper, dipl. san. inž., višja svetovalka MZ

Aktivnosti na področju uvajanja izboljševanja kakovosti v SBMS

- Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg., SBMS

Primer pogovorov o varnosti bolnikov na neakutni bolnišnični
obravnavi - Marija Kohek, dipl. m. s., SBMS

Posebni varnostni ukrepi pri bolniku - Marija Zrim, dipl. m. s.,
SBMS

Varnost bolnikov - Tanja Kukovec, dipl. m. s., SBMS

Vloga patronažne službe v kontinuirani zdravstveni negi
pacienta - ustrezna in pravočasna informacija, podlaga za
varno in kakovostno obravnavo - Martina Horvat, dipl. m. s.,
Patronažna služba, Zdravstveni dom Murska Sobota,

Predaja pacientov v luči zdravstvenih reševalcev - Viktor Zrim,
dipl. zn., Reševalna služba, Zdravstveni dom Murska Sobota

Pacientova dokumentacija v projektu kakovosti in varnosti -
Silva Gutman, dipl. upr., Zdenka Baligač, admin. sodelavka, SBMS

Pravilno izvajanje standardnih ukrepov za preprečevanje in
obvladovanje okužb - varen in zadovoljen pacient - Irena Šumak,
dipl. m. s, Predstavitev knjige: Zdravstvena nega infekcijskega
bolnika, Šarika Benko, dipl. m. s., Pomen higiene rok v zdravstvu

Dragica Bencik, predstavnica firme Sanolabor, Pravilna uporaba
rokavic v zdravstvu, Aleš Tomšič, univ. dipl. inž. el., 3M, Uporaba
zaščitnih respiratorjev - zakaj, kdaj in kako

Organizacija dela v amb. za spremljanje antikoagulacijske
terapije - podrejena predvsem varnosti bolnika na
antikoagulacijski terapiji - Avtorica: Darinka Crnkovič, dipl. m. s.,
SBMS, Soavtorke: Jožica Miklošič, VMS; Mirjana Beredijaš, VMS;
Barbara Turza, pis. ref.

Paliativna oskrba umirajočega bolnika, - Renata Golob, dipl. m. s.:
Zdravstvena šola MS

Ergonomija v zdravstvu - Edvard Jakšič, dipl. zdravstvenik,
učitelj zdr. nege in prve pomoči, Zdravstvena šola MS, Zlatka
Lebar, viš. med. ses., univ. dipl. ped., Zdravstvena šola MS
Čustva v profesionalnem odnosu medicinske sestre V ZN,
Danica Korošec, dipl. m. s. Dom starejših Ljutomer
Seminarja se je udeležilo 129 slušateljev iz vseh Zdravstvenih

zavodov v Pomurju (ZD Murska Sobota, G Radgona, Lendava,
Ljutomer, SBMS), iz Domov za starejše Rakičan, Ljutomer, Lendava,
Posebnega zavoda Lukavci, Zdravilišč Radenci, Moravci, Lendava,
Srednje zdravstvene šole in izvajalci ZN, zaposleni pri zasebnikih.

Seminarje potrjen na Zbornici zdravstvene in babiške nege
Slovenije in se bo upošteval pri licenčnih točkah.
Tema seminarja se je nanašala na letošnji moto

mednarodnega dneva medicinskih sester 12. maja, ki je
Kakovost, varnost in učinkovitost zdravstvene nege.

Pri slušateljih in predavateljih smo v predavanju, razpravi
in med pogovorom zaznali, da so kakovostna in kontinuirana
zdravstvena nega, upoštevanje standardov in natančno
vodenje dokumentacije pomembni za varnost bolnikov.
Pomembna pa je tudi skrb zase, kajti če znamo vlagati vase,
lahko tudi kakovostno in varno delamo za druge.
Sklep seminarja je želja po ponovni organizaciji

celodnevnega seminarja v naslednjem letu, kjer bodo svoje
aktivnosti na tem področju predstavili še drugi.
Menimo, da je to tudi organizacijsko in strokovno ter

finančno dobra oblika izobraževanja. Na tak način se lahko
izobražuje kar največ izvajalcev zdravstvene nege in tudi
drugih sodelavcev. Taka oblika je finančno in strokovno
ugodna tudi za zavode.
Teme seminarja bomo objavili v zborniku.
Iskrena hvala vsem predavateljem, ki so kakovostno,

strokovno in zelo dobro predstavili različne dejavnosti in
prizadevanja zdravstvene nege na področju kakovosti in
varnosti v pomurskem prostoru in v naših zavodih. Hvala tudi
predavateljici gospe Bernardi Kociper, višji svetovalki MZ,
predstavnici Ministrstva za zdravje.
Hvala Zavarovalnici Triglav, ki nam je donirala uporabo

svoje predavalnice.
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Strokovno srečanje »Učinkovita edukacija pri
zdravljenju sladkorne bolezni«
Mateja Bahun

Edukatorji sladkornih bolnikov smo se ponovno
srečali, tokrat v Termah Zreče (15. in 16. julij 2007).
Tema srečanja je bila »Učinkovita edukacija pri

zdravljenju sladkorne bolezni« v organizaciji družbe Novo
Nordisk d.o.o. in Sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji.
Edukatorji vsak dan stopamo v stik predvsem z

odraslimi, ki so se znašli v specifičnih razmerah vsak¬
danjega življenja. Sprijazniti se morajo z dejstvom, da
so zboleli za neozdravljivo in progresivno boleznijo.
Naučiti se morajo živeti s sladkorno boleznijo in sprejeti
svoje stanje. Če je taka oseba otrok, so travme zanj in
njegove starše še hujše. Mi smo tisti, ki moramo pre¬
poznati, razumeti in upoštevati osebne vrednote
posameznikov. Njihova osveščenost, pričakovanja,
izkušnje in merila kakovosti so tista, ki botrujejo temu
ali smo na koncu pri delu uspešni ali ne. Vse našteto
moramo upoštevati, da nam uspe posameznika mo¬
tivirati, da bo naredil tisto, kar je težko narediti - spre¬
meniti svoj življenjski stil.

Prvi dan so bila na programu strokovna predavanja
s področja endokrinologije: govorili smo o tem, kako
uspešni smo pri urejanju sladkorne bolezni v Sloveniji,
zakaj je potrebna vzgoja ljudi s sladkorno boleznijo in
kakšna je naša vloga. Pogovarjali smo se o tem, kako bi
naredili svoje delo bolj učinkovito. Poslušali smo
nasvete, kako začeti z inzulinsko terapijo pri zdravljen¬
ju sladkorne bolezni tipa 2 in kako učinkovito učiti
uporabo pripomočkov za aplikacijo inzulina.
Predavatelji so po plenarnih predavanjih pripravili

vprašanja za udeležence. S posebnim sistemom glaso¬
vanja nam je bila ponujena možnost, da z izbiro odgov¬
ora preverimo svoje znanje oz. izrazimo mnenje ter se
s tem aktivno ter organizirano vključujemo v razpravo.
Drugi dan srečanja nas je čudovito okolje in lepo

vreme kar vabilo. Že ob pol osmih zjutraj smo se
udeležili delavnice nordijske hoje po okolici.
Spodbujajoče za telo in duha.
Ta dan je bil namenjen izpopolnjevanju naših komu¬

nikacijskih spretnosti. Vedno bolj se zavedamo, da za
doseganje dobrih rezultatov niso dovolj le pedagoško
andragoška znanja, temveč je nujno potrebna tudi
umetnost komuniciranja. Vsebine so bile naslednje:
učinkovito komuniciranje, ugotavljanje nagibov, želja in
mnenj bolnikov, prilagajanje obnašanja bolnikovemu
individualnemu položaju, proces spremembe, spreje¬
manje pacientovih odločitev. Delo je potekalo v
skupinah.
Zato, da lahko dobro delamo tisto, kar radi delamo,

je potrebno nenehno izobraževanje - obnavljanje in
nadgrajevanje našega strokovnega znanja in komu¬
nikacijskih sposobnosti. Zato pozdravljam vsako izo¬
braževanje na področju endokrinologije.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem sponzorjem, ki s

svojim prispevkom spodbujajo tovrstno izobraževanje.
Vodstvu in članstvu sekcije pa želim še naprej uspešno
delo.

Plenarna predavanja in glasovanje

Brušenje komunikacijskih spretnosti

Slavnostna večerja
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Strokovni seminar sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu
Stanislava Stajer

Letošnji dvodnevni seminarje potekal v Novi Gorici - mestu vrt¬
nic - v času najlepšega cvetenja, 18. in 19. maja 2007, v
Dijaškem domu, ki stoji na obrobju mesta pod kostanjeviškim

gradom. Pri izvedbi seminarja so nam priskočili na pomoč zaposleni
in dijaki doma, glavni del priprav je bilo na ramah medicinskih ses¬
ter in zdravstvenih tehnikov iz Nove Gorice in okolice pod vodstvom
Dore Masten in predsednice sekcije Marije Miklič.
Po lepem kulturnem programu in toplih pozdravnih govorih

smo začeli s strokovnim delom, kije bil najprej namenjen delu z
otroki s posebnimi potrebami.
Projekt »Čisti zobje«, ki sta ga predstavili Andreja Berlot

Koncut in Nataša Manfreda je dokaz, da se s poglobljenim delom
učiteljev, zobozdravstvenih delavcev in sodelovanjem staršev
doseže, da se otroci ne bojijo zobozdravnika, da redno umivajo
zobe v šoli po malici in kosilu, zvečer pa jim pri tem opravilu po¬
magaj starši, ki so se v tem projektu tudi naučili pravilne tehnike
umivanja.
Zobozdravstvena vzgoja kot najlažja in najpomembnejša pot

do zdravih zob pri otrokih s posebnimi potrebami ni najlažja tudi
za izvajalce. Delo s slabše dojemljivimi, slepimi, gluhimi in ra¬
zlično prizadetimi sta predstavili Silva Vidmar in Aleksandra
Besednjak. Kakšen pa je pristop do njih v zobni ambulanti, nam
je predstavila pedontologinja Liljana Jurečič. Delo s posebno za¬
htevnimi in kakorkoli oviranimi otroki zahteva mirne, razumeva¬
joče, vendar energične izvajalce, ki znajo posebne pristope pri¬
lagoditi sposobnostim posameznika

Ker vseh bolezni zob in ustne votline ne preprečimo z
zdravstvenovzgojnim delom, je prav, da se seznanjamo tudi z
novostmi in dosežki na področju zdravljenja in protetičnih
nadomestkov. Faze dela v zobno-protetični ambulanti od odtisa
do vstavitve s poudarkom na dezinfekciji in preprečevanju
navzkrižne infekcije nam je predstavil specialist stomatološke
protetike Matjaž Buzinel, pogoste ustne bolezni in njihovo zdravl¬
jenje pa zelo nazorno prof. dr. Milan Petelin.

O nikoli dokončani in vedno pomembni temi Higienski ukrepi
v zobozdravstveni ambulanti nam je znanje osvežila in dopolni¬
la naša kolegica Branka Kamenšek. Poudarek je bil na higieni
rok, možnosti okužbe z MRSO ter zaščitnih sredstvih za bolnike in
zdravstvene delavce. Ni dovolj, da imamo zaščitno opremo, am¬
pak je pomembno tudi pravilno ravnanje.
Negovalne diagnoze in njihova uporaba v zobozdravstveni

preventivi in vzgojni dejavnosti nam je predstavila predavateljica
Martina Avšič. Za dvig individualizacije in s tem kakovosti
zdravstvene nege v zobozdravstvu bo potrebno vec storiti. Prav
v zobozdravstvu je zelo malo medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov, ki so si v procesu izobraževanja pridobili te vsebine in
jih poskušajo uvesti v svoje delo.

O javnih uslužbencih in pooblastilih nam je razlagala pravni¬
ca Dolores Mavčec. Zakoni, pravilniki in razni pravni akti so stvari,
ki nam, zdravstvenim delavcem, niso najbolj blizu in najbolj brani
spisi, vendar moramo biti seznanjeni tudi s tem.

Po končanih predavanjih smo se povzpeli na hrib
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Kostanjevica, kjer smo si v dveh skupinah
ogledali grobnico Burbonov in frančiškans¬
ki samostan.
Zvečer so nam v domu pripravili skupno

večerjo ob glasbi, nekatere so se živahno
zavrtele v ritmu, druge pa se sproščeno
pogovarjale in smejale. Nekatere so se po
vsem odpravile še v igralnice, bolj za zaba¬
vo kot po iskanje sreče za velikimi dobitki.
Naslednji dan je bil namenjen predvsem

nam samim, da bomo svoje delo lažje in
boljše opravljale. Psiholog Ivan Kodelja
nam je v uvodnem delu razložil sprostitvene
tehnike in pomen osebnostne rasti, kako se
lahko prilagajamo vse večjim potrebam in
zahtevam okolja. Sledile so vaje avtogene¬
ga treninga in meditacije.
Ob koncu je predsednica sekcije

udeleženke seznanila še z novostmi in za¬
htevami, to je vpisom v register zdrav¬
stvenih delavcev, ki poteka na Zbornici
zdravstvene nege. Razšli smo se sproščeni,
polni znanja in lepih vtisov, z željo, da se
naslednje leto zopet srečamo na drugem
koncu Slovenije.
Velika udeležba je dokaz, kako željne

znanja so naše kolegice in da dvodnevni
seminar še kako potrebujemo.

Nepozaben dan stanovalcev v domu starejših občanov
Ljutomer
Danica Korošec

Drugačni smo.
Vendar živimo.
Dovolite si in
nas sprejmite,
prisluhnite nam,
poskušajte nas razumeti,
začutiti našo drugačnost,
kdo smo in kaj zmoremo,
verjemite, ni to tako težko,
celo - zelo preprosto je, le
hoteti si to morate zase in za nas!

Da, prav za take naše stanovalce iz varovanega oddelka in nji¬
hove skrbne svojce organiziramo v našem domu vsako leto izlet
v našo raznoliko, zanimivo naravo, svobodo in vstop v prostra¬
nost, kjer ni meja. Letos smo se zapeljali na ekološko usmerjeno
kmetijo v Mali Brebovnik. privoščili in razvajali smo se v pristnih
podeželskih sladicah, v kmečki malici, skodelici dišeče kave in si
nazdravili s kapljico domačega, ekološko pridelanega vina. Višek
doživetja tega dne je bila prijetna, razburljiva vožnja s kočijo, ki
stajo vlekla dva bistra in vodljiva konja po stezicah mimo polj,
gozdov, pašnikov in skrbno obdelanih goric ter lično urejenih

kmetij. Samo mi, ki smo bili tam, lahko povemo; kako neverjetno
pozitivno, psihoterapevtsko in pomirjevalno delujejo konji in nar¬
ava na naše stanovalce s posebnimi potrebami, ki potrebujejo
24-urni nadzor zdravstvene nege. Upam si trditi, da tako doživet
dan pomeni več kot vsa zdravila.

Še nekaj dni po izletu ni bilo med našimi stanovalci čutiti utes¬
njenosti, negotovosti, strahu, vznemirjenosti, agresije in odklonil-
nosti.

Da, res smo ponosni vsi skupaj, da smo sebi in predvsem njim
podarili ta dan.
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Koncert ženskega pevskega zbora društva medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov pomurja Zarek
Emilija Kavaš

M DRUŠTVOMEDICINSKIH SESTER
INZDRAVSTT^HTBMKOVraMURJA

Rakičan. Ul. dr. Vrhnjaka6.9000Mtrska SobotaS pomladi leta 1995 nam je v Društvu medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Pomurja po nekajletnih željah uspelo
ustanoviti svoj pevski zbor. Po dvanajstletnem delovanju vidi¬

mo, daje to bila dobra zamisel, kije rodila ženski pevski zbor Žarek,
ki s svojim lepim petjem navdušuje poslušalce in svoje sodelavce
ter naše člane. Z delovanjem zbora smo odprli novo dimenzijo de¬
lovanja društva. Ob izvrstni in čuteči zborovodkinji gospe Anki
Suhadolnik 22 pevk napreduje v lepem zborovskem petju in nas za¬
stopa in predstavlja na različnih kulturnih prireditvah, stanovskih
srečanjih in dobrodelnih akcijah. Zbor v pomurskem prostoru
dosega vidno mesto ter sodeluje tudi na različnih srečanjih in revi¬
jah pevskih zborov.

V zboru pojejo: Sabina Šiftar, Marija Fuks, Marija Virag, Marija
Flisar, Katarina Štefanec, Breda Rogan, Mira Horvat, Jožica
Karaš, Marija Hirci, Martina Kuhar, Emilija Kavaš, Pavlina Nemec,
Darinka Crnkovič, Ivanka Utroša, Marjeta Ružič, Erika Žilavec,
Marija Halas, Anica Ropoša, Gizela Šuklar, Marjeta Šemrl, Sonja
Lainšček, Renata Golob.
Pevke smo lansko leto in letos pod vodstvom zborovodkinje

Anke Suhadolnik pridno vadile ter izdale zgoščenko Medicinske
sestre pojejo, ki smo jo predstavile 9. maja 2007 ob 19. uri na
koncertu v Galeriji Murska Sobota. Koncert je bil posvečen tudi
12. maju, mednarodnemu dnevu medicinskih sester, ter 80-letni-
ci organiziranega delovanja medicinskih sester v Sloveniji.

V naše veliko zadovoljstvo smo imele čez 300 poslušalcev, ki
smo jim s srcem ter vso ljubeznijo predstavile naš repertoar pes¬
mi, kije na zgoščenki. Slavnostni govornik je bil župan Mestne
občine Murska Sobota Anton Štihec. Program je povezovala
gospa Melita Hašaj. Odmor je popestril cimbalist Dani Kolarič,
študent gradbeništva, član Mlade beltinske bande. Iskrena hvala
vsem za njihov prispevek k lepemu večeru. Prav posebna hvala
pa vsem pevkam in zborovodkinji, ki jim je uspelo pripraviti lep,
čuteč, harmoničen nastop, kije navdušil udeležence.
Po besedah mnogih poslušalcev je bil večer čudovit.

Ob izdaji zgoščenke in po 12 letih delovanja pevke povedo: „V
zboru seje pred 12 leti zbralo 22 pevk, ki imamo rade svoj poklic
medicinske sestre in lepo petje. Trenutno nas poje v zboru 22
pevk. Po dvanajstih letih druženja nas vežejo vezi prijateljstva.
Petje in druženje nam dajeta elan za poklicno in družinsko živl¬
jenje. Vsestransko nas skozi labirint vsakdana, službenih in
družinskih ter drugih obveznosti vse do simpatičnih pevskih
dosežkov spretno vodi zborovodkinja in glasbena pedagoginja
Anka Suhadolnik. Kot dolgoletna uspešna zborovodkinja otrošk¬
ih in mladinskih zborov tudi nas vedno znova navdušuje z odkri¬
vanjem novih pesmi. Največ prepevamo slovenske ljudske in
umetne pesmi različnih vsebin in občutij, lotevamo pa se tudi tu¬
je zborovske literature. Ljubezen do petja in poklica, lepi trenutki
našega druženja in prijateljske vezi so torej vzroki, da pojemo že
dvanajsto leto, nastopamo ob različnih priložnostih in smo se
odločile posneti del našega repertoarja na zgoščenki Medicinske
sestre pojejo, ki Vam je na voljo".
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Onkološki inštitut Ljubljana
Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

Vljudno vabi na strokovno izobraževanje z učnimi
delavnicami

»ZDRAVSTVENA NEGA IN OBVLADOVANJE
BOLEČINE PRI BOLNIKIH Z RAKOM«

3.10. 2007 ob 11.00 uri

Predavanja in usposabljanja so namenjena vsem, ki so
vključeni v zdravstveno nego onkoloških bolnikov z
bolečino. Cilj je izobraziti in usposobiti medicinske sestre
za uporabo novosti na tem področju ter za bolj
kakovostno izvajanje zdravstvene nege. V učnih
delavnicah se bodo slušatelji seznanili z ukrepi za
obvladovanje bolečine in usposobili za izvajanje
specifične zdravstvene nege onkoloških bolnikov z
bolečino ter s tem povezanimi medicinsko tehničnimi
posegi.

Strokovno izobraževanje bo potekalo v prostorih
Onkološkega Inštituta Ljubljana v predavalnici stavbe
C, 3. 10. 2007 od 11.00 do 17.30 ure.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izobraževanju
(vključeno tudi pisno gradivo) je 130 EUR brez DDV.
Kotizacijo nakažete na TR Onkološki inštitut Ljubljana št.:
01100-6030277797, konto 299500, 3 dni pred pričetkom
izobraževanja. Udeležba se upošteva pri napredovanju.

Zaradi omejenega števila udeležencev Vas prosimo za
pisno prijavo do 28. 09. 2007 na naslov:
Ga. Cvetka Švajger
Onkološki inštitut Ljubljana,
Zaloška 2, 1000 Ljubljana
Faks: 01/58 79 400
Telefon: 01/58 79 113

PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA
»ZDRAVSTVENA NEGA IN OBVLADOVANJE BOLEČINE
PRI BOLNIKIH Z RAKOM«
03.10. 2007 ob 11.00 uri

Program:

I. Teoretični del:

II.00-11.05 Informacije o poteku izobraževanja
Andreja Žagar, viš. med. ses., dipl. ekon.,
pomočnica strokovnega direktorja za
področje zdravstvene nege.
Gordana Lokajner, univ. dipl. org., dipl.m.s.,

11.05-11.25 Pregled razvoja zdravstvene nege
onkološkega bolnika z bolečino
Tjaša Pečnik Vavpotič, prof. zdr. vzg.

11.30-12.15 Mehanizem nastanka bolečine. Zdravila
za zdravljenje bolečine
Mag. Ksenija Mahkovic-Hergouth, dr. med.

12.15- 13.00 Bolečinski sindrom pri napredovalem
raku - Principi zdravljenja bolečine
Slavica Čavlovič-Lahajnar, dr. med.

13.00-13.15 Odmor

13.15- 14.00 Specifična zdravstvena nega bolnika z
bolečino
Mira Logonder, viš. med. ses.

Kosilo - 60 min.

II. Usposabljanje:

15.00-17.00 Učne delavnice

Vsebine učnih delavnic:

Delavnica A\ Zdravstvena nega bolnikov s podkožno
infuzijo zdravil
Marjana Bernot, univ. dipl. org., dipl. m. s.
Peter Koren, dipl. zn.
Trajanje usposabljanja je 30 minut.

Delavnica 8: Zdravstvena nega bolnikov s spinalno
aplikacijo zdravil
Mira Logonder, viš. med. ses.
Barabara Švigelj, univ. dipl. org., dipl. m. s.
Trajanje usposabljanja je 60 minut.

Delavnica C: Priprava elastomerske črpalke za
aplikacijo protibolečinske terapije
Gordana Lokajner, univ. dipl. org., dipl.m.s.,
Irena Križ, dipl. m. s.,
Marika Horvat, viš. med. ses.
Trajanje usposabljanja je 30 minut.

17.05-17.20 Zaključek seminarja
Gordana Lokajner, univ dipl. org., dipl.m.s.,
Andreja Žagar, viš. med. ses., dipl. ekon.

Pomočnica strokovnega direktorja
za področje zdravstvene nege in oskrbe

Andreja Žagar, viš. med. ses., dipl. ekon.
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G Bergant, zt
17:10-17:30 Obravnava bolnika z akutnim

poslabšanjem KOPB v urgentni
ambulanti
L. Prestor, dipl. m. s.

17:30 Zaključek prvega dne

Četrtek, 4. oktober; Lokacija: Hotel Park Bled
09:00-09:30

09:30-09:45

09:45-10:00

10:00-10:15

10:15-10:45

10:45-11:15
11:15-11:35

11:35-11:55

11:55-12:20

12:20-13:00

13:30

Specifična imunoterapija (SCIT in SLIT)
pri alergijskih boleznih dihal in kože
Prof. E. Mušič, dr. med.
Stranski učinki imunoterapije
asist. N. Bajrovič, dr. med., mag. M. Zidam,
dr. med., K. Česen, dipl. m. s.
Zdravstvena vzgoja bolnika na
imunoterapiji
asist. N. Bajrovič, dr. med., mag. M.
Zidarn, dr. med., K. Česen, dipl. m. s.
Kaj bolniki z anafilaksijo vedo in kako
uporabljajo Epi-PEN
asist. N. Bajrovič, dr. med., mag. M.
Zidarn, dr. med., B. Štalc, ZT, I. Počvavšek,
dipl. m. s.
V čem se razlikujejo antihistaminiki
asist. T. Morgan, mag. farm.
Odmor
Partnersko vodenje bolnika z astmo
S. Škrgat Kristan, dr. med., dr. S. Kadivec,
prof. zdr. vzg.
Trajno zdravljenje s kisikom na domu:
kako zares poteka?
S. Škrgat Kristan, dr. med., dr. S. Kadivec,
prof. zdr. vzg., M. Bratkovič, dipl. m. s.
Kako so bolniki z astmo/KOPB poučeni
na dan odpusta o zdravilih, življenju
doma, iskanju pomoči...
asist. T. Morgan, mag. farm., N. Grahovec,
dipl. m. s., prof. S. Šuškovič, dr. med.
Telemedicina
P. Svetina Šorli, dr. med., S. Zdolšek, univ.
dipl. prof. soc., B. Štalc, ZT 13:00-13:30
Satelitski simpozij
Kosilo

Splošne informacije: Udeležba na simpoziju se šteje za
strokovno izpopolnjevanje in se upošteva pri
napredovanju. Kotizacija dvodnevnega simpozija znaša
200 EUR, za en dan 150 EUR. DDV je vštet. Prijavnico, ki
jo najdete na naši spletni strani www.klinika-golnik.si
(kongresi in simpoziji! ali iz Utripa pošljite do vključno 25.
septembra na naslov: Majda Pušavec, Tajništvo SZNO,
Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in
alergijo, Golnik 36, 4204 Golnik. Na podlagi vaše
prijavnice vam pošljemo račun.
Za dodatne informacije v zvezi s simpozijem smo vam na
voljo: 04/25 69 119 ali majda.pusavec@klinika-golnik.si

Za strokovno-organizacijski odbor:
dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.

Vljudno vabljeni!
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5. SIMPOZIJ O DOJENJU IN LAKTACIJI:
»Prvo dojenje - jamstvo za uspešno dojenje«

Laško, Kulturni dom, od 5. do 6. oktobra 2007

PETEK / 5. oktober 2007
1. Dojenje, nosečnost in po porodu od 9.00 do 10.30,
organizacija teme: V. Weber, B. Bratanič
9.00-9.15 Borut Bratanič

Prvo dojenje za uspešno nadaljevanje
dojenja v Sloveniji

9.15-9.30 Barbka Novak
Vpliv analgezije in anestezije na prvi
podoj

9.30-9.45 Andreja Tekauc Golob
Alije Novorojencem prijazna
porodnišnica tudi materam prijazna?

9.45- 10.00 Martin Bigec, Milena Frankič, Slavojka
Šrok, Barbara Skačej Bigec
Dojenju prijazna zdravstvena ustanova
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

10.00- 10.15 Brigita Kraševec
Dojenje po odpustu iz porodnišnice

10.15- 10.30 Razprava
10.30- 10.45 Odmor
2. Omejitve pri dojenju od 10.45 do 12.30,
organizacija teme: Z. Felc, M. Ocvirk
10.45- 11.00 Petra Šket, Vladimir Weber
11.00- 11.15 Marija Ocvirk
11.15- 11.30 Zlata Felc

Absolutne in relativne kontraindikacije
za dojenje pri otroku

11.30- 11.45 Alenka Bindas
11.45- 12.00 Jasna Baliban
12.00- 12.30 Razprava
12.30 - 14.00 Odmor za kosilo
3. Dohranjevanje dojenih otrok od 14.00 do 15.30,
organizacija teme: A. Tekauc Golob, M. Pestevšek
14.00- 14.30 Elizabeth Hormann

Caring for non-breastfeeding mothers in
Baby-Friendly Hospitals
Gillian Weaver
Milk banks in Europe
Maja Pestevšek
Zgodovina mlečnih bank in stanje v
Sloveniji
Vilma Novak
Predstavitev laktarija v ljubljanski
porodnišnici
Razprava
Odmor

4. Vloga zdravstvenih ustanov in državnih institucij pri
spodbujanju dojenja od 16.00 do 18.00,
organizacija teme: L. Kastelic, M. Bigec
16.00- 16.30 Rok Poličnik

Resolucija o nacionalnem programu
prehranske politike s poudarkom na
promociji dojenja.

16.30- 16.45 Nataša Jamnik in Breda Skubic

14.30-15.00

15.00-15.15

15.15-15.30

15.30-15.45
15.45-16.00

16.45-17.00

17.00-17.15

17.15-17.30

17.30-18.00
19.00

Pravica do odmora za dojenje
Dunja Obersnel Kveder
Vlaganje v dojenje kot javnozdravstvena
intervencija za boljše zdravje otrok in
vsega prebivalstva
Polonca Truden Dobrin
Nove referenčne rastne tabele za
izključno dojene otroke
Andreja Domjan Arnšek
Dojenje in hranjenje nedonošenčkov v
Novorojencem prijazni porodnišnici
Ljubljana
Razprava
Skupna večerja v hotelu Hum za vse
udeleženke in udeležence simpozija

SOBOTA / 6. oktober 2007
5. Svetovanje za dojenje v Sloveniji od 8.30 do 10.00,
organizacija teme: C. Skale, A. Domjan Arnšek
8.30-9.00 Cvetka Skale

Društvo svetovalcev za laktacijo in
dojenje Slovenije

9.00-9.15 Andreja Tekauc Golob
Izpiti za IBCLC v Sloveniji

9.15-9.30 Alenka Benedik
Izkušnje s svetovanjem za dojenje -
tandemsko dojenje
Razprava
Odmor

■ praktične izkušnje, proste

9.30- 10.00
10.00-10.30
6. Svetovanje za dojenje ■
teme od 10.30 do 12.30,
organizacija teme: M. Jereb Kosi, K. Mlinar
10.30- 11.00 Mojca Jereb Kosi

Celjski dispanzer za otroke: izkušnje s
skupinami za pomoč pri dojenju

11.00- 11.15 Rosemarie Franc
Anamneza in opazovanje dojenja:
matere, ki potrebujejo večjo pozornost

11.15-11.30 Ester Šauperl
Izbrizgavanje in dohranjevanje z
materinim mlekom

11.30- 11.45 Karmen Mlinar
Praktične izkušnje svetovalke za dojenje
pri LLLI

11.45-12.00 Barbara Jelen
Dojenje, sesalne razvade in čeljustne
nepravilnosti

12.00-12.30 Razprava in zaključek srečanja

PRIJAVA IN DODATNE INFORMACIJE:
Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite na naslov:
Vesna Savnik, UNICEF Slovenija, Pavšičeva 1,1000
Ljubljana
faks: 01 583 80 81, e-pošta: Vesna.Savnik@unicef.si,
tel.: 01 583 80 78
ORGANIZATORJI:
Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri UNICEF
Slovenija
Društvo UNICEF Slovenija
Ginekološko porodniški oddelek SB Celje
Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije,
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V HEMATOLOGIJI

25. STROKOVNI SESTANEK

TERME OLIMIA, Hotel Sotelia
Podčetrtek, 05. in 06. oktober 2007

PROGRAM

PETEK, 05.10.2007
11:00 Prijava udeležencev
12:00 Skupna otvoritev dvodnevnega srečanja in

predstavitev farmacevtskih preparatov

DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKE PREISKAVE PRI BOLNIKIH
S HEMATOLOŠKE BOLEZNI
15:00 Otvoritev srečanja Sekcije medicinskih sester in

zdravstvenih tehnikov v hematologiji s
pozdravnim nagovorom:
Alenka Dobrovoljc, dipl. m. s,

15:05 Diagnostično-terapevtski posegi - teorija in
praksa: Vida Oražem, MS

15:20 Vloga medicinske sestre pri punkciji in biopsiji
kostnega mozga: Jasmina Pidič, dipl. m. s.

15:35 Citogenetika v hematologiji:
Doc. dr. Nadja Kokalj Vokač

15:50 Molekularno genetske preiskave v hematologiji:
univ. dipl. inž. kem. inž.
Tadej Pajič, spec. med. biok.

16:10 Medicinsko tehnični posegi pri bolniku s
hemofilijo: Ana Rober, ZT

16:20 ODMOR

16:40 Vloga medicinske sestre pri pripravi bolnika na
bronhoskopijo: Jože Matjašec, dipl. ZN,
Marija Špelič, dipl. m. s.

16:55 Aplikacija krvi in krvnih pripravkov:
Nataša Režun, dipl. m. s.

17:10 Priprava bolnika na odvzem sperme:
Belkisa Burnič, dipl. m. s.

17:25 Odvzem urina za preiskave:
Suzana Jakovljevič, ZT

17:40 Pomoč bolniku pri izločanju - kateterizacija:
Mojca Hentak, dipl. m. s.

17:50 Vloga medicinske sestre v zvezi z
laboratorijskim preiskovanjem:
Pred. Darja Ovijač, viš. med. ses.,
univ. dipl. org. dela

18:10 Razprava

SOBOTA, 06. 10. 2007
09:00 Boleči posegi in otrok:

Marjanca Rožič, dipl.m.s.
09:15 Priprava otroka na kirurške posege:

Mojca Rejc, ZT

09:30 Odvzem urina pri otroku: Tamara Novak, ZT
09:45 Odvzem venske krvi za hemokulture:

Milena Drnovšek, dipl.m.s.

10:00 ODMOR

10:20 Umivanje in razkuževanje rok:
Daliborka Jurič, ZT

10:30 UČNA DELAVNICA
Umivanje in razkuževanje rok - praktični
prikaz: Dragica Avguštin, SMS,
Daliborka Jurič, ZT

12:00 Zaključek srečanja

12:05 Sestanek 10 sekcije

Rezervacija prenočišč:
Terme Olimia d.d.
Zdraviliška cesta 24
Podčetrtek
Tel.: 03 829 7836
e-mail.: rezervacije@terme-olimia.com

SPLOŠNE INFORMACIJE
Enodnevna kotizacija znaša
- člani 95 €
- nečlani 125 €
Dvodnevna
-člani 160 €
- nečlani 200 €
in jo nakažete na transakcijski račun:
NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana - ZDMSZTS
št.: 02031-0016512314, sklic na številko 00 120 25
s pripisom - za hematološko sekcijo. Znesek je možno
poravnati pol ure pred začetkom seminarja.
Pisne prijave so obvezne s prijavnico, objavljeno v Utripu.
Prijave sprejemamo do vključno 24. 09. 2007.
Prijavnico pošljite na naslov: Branka Založnik,
Klinični center, SPS Interna klinika, Klinični oddelek za
hematologijo, Zaloška 7,1000 Ljubljana.
Telefon: 01 522 52 45.

Rezervacija prenočišč je možna do 24. 09. 2007, vse
kasnejše rezervacije so odvisne od razpoložljivosti prostih
sob in jih bodo potrjevali v skladu z razpoložljivimi
kapacitetami.

Udeleženci se prijavijo sami!

Vljudno vabljeni

Predsednica sekcije: Alenka Dobrovoljc
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SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC
organizira enodnevni seminar z učnimi delavnicami

ŽIVETI DO KONCA
Bolnikove možnosti za odločanje ob koncu
življenja

9. oktobra, od 9.00 do 17.00, v veliki predavalnici
Univerzitetnega kliničnega centra Maribor,
Ljubljanska ul. 5/XVI. nad.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER V ENTEROSTOMALNI
TERAPIJI

Vabimo vas na strokovno srečanje enterostomalnih
terapevtk, ki bo v četrtek, 11. oktobra 2007,
v prostorih Medisa na Brnčičevi 1 v Ljubljani
z naslovom

Program:
8.00-9.00
9.00-9.15

9.15-10.00

10.00-10.45

Registracija udeležencev
Uvod - Ob mednarodnem dnevu hospica
Majda Brumec, predsednica OO Maribor
Bolnikove potrebe v zadnjem obdobju
življenja
Janja Ahčin, dr. med.
Možnosti in ovire za uveljavljanje
bolnikove poslednje volje
prim. Zoran Zabavnik, dr. med.

10.45- 11.00 Kratek odmor

11.00-11.45 Zagovorništvo bolnikov v oskrbi hospica
Tatjana Žargi, viš. med. ses.

11.45-12.00 Navodila za delo v delavnicah

12.00-13.00 Odmor

13.00-16.00 Učne delavnice
Odnos do lastne minljivosti
Tatjana Fink, univ. dipl. soc.
Etične dileme ob koncu življenja
Marija Cehner, viš. med. ses.
Družina in bolnikova pravica do
odločanja
Majda Brumec, dipl. m. s.

16.00-17.00 Evalvacija dela v delavnicah in zaključek
seminarja

Program delavnice je v postopku vpisa v Register
strokovnih izobraževanj pri Zdravniški zbornici in Zbornici
zdravstvene in bolniške nege Slovenije. Podelitev potrdil
za napredovanje ob zaključku delavnice
KOTIZACIJA ZA DELAVNICO znaša 90 EUR + DDV in
vključuje osvežitev in malico v odmoru. Znesek kotizacije
nakažite na TR društva 05100-8010047155 sklic 2600-4.
Račun boste prejeli po izvedbi delavnice.
PRIJAVE SPREJEMAMO do zapolnitve mest oziroma
najkasneje do 2.10. 2007 na naslov: Slovensko društvo
hospic, OO Maribor, Partizanska c. 12, 2000 Maribor, na
e-naslov hospic.mb@siol.net ali po telefaksu
(02) 25 25 575. Prijavnica je objavljena tudi na spletni
strani www.drustvo-hospic.si
Dodatne informacije po telefonu 02/25 25 570, ga.
Vesna Žigon vsak delovni dan med 9. in 13. uro.

POSKRBIMO ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Program:
9.00 Pozdravni nagovor predsednice sekcije

Pozdrav gostitelja

9.15-11.00 Skrb za varovanje svoje hrbtenice,
mag. Maja Fortunat, viš. fiz.

11.00- 12.00 Osnove zdravega prehranjevanja,
Tamara Štemberger Kolnik, dipl. m. s„ ET

12.00- 13.00 Odmor za kosilo

13.00-14.30 Tekoče zadeve glede delovanja sekcije
(svetovni kongres, plan dela za naslednje
leto in štiriletno obdobje mandata)

15.00- 17.00 Delavnica: Nega črevesnih stom
Sebastien Plassard in Jožica Maslo, dipl. m.
s., ET

17.00 Družabni večer

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Kotizacije ni, ker bo stroške strokovnega srečanja pokril
organizator.
Prijave za udeležbo na strokovnem srečanju sprejemata
Tamara Štemberger Kolnik na elektronski naslov
tamara.stemberger@gmail.com ali telefon 041478 228
in
Jožica Maslo na elektronski naslov
jozica.maslo@sb-izola.si.
Udeležba na seminarju se šteje kot strokovno
izpopolnjevanje, za katerega boste prejeli na zaključku
srečanja tudi potrdila.

Vabljeni!

Predsednica sekcije: Tamara Štemberger Kolnik
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V SOCIALNIH ZAVODIH
vas vabi na strokovno srečanje z naslovoma

10.00-10.30 KAKO Sl ZAPOMNITI IMENA TISTIH, S
KATERIMI SE SEZNANIMO

Zdravko Zupančič
10.30- 11.00 RAZPRAVA
11.00-11.30 Odmor
11.30- 12.00 DOLGOTRAJNA OSKRBA

Andreja Peternelj, dipl. m. s.
12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

PREDSTAVITEV MERITVE DELOVNIH
OBREMENITEV V DOMU UPOKOJENCEV
DANICE VOGRINEC MARIBOR
Marjan Meglič, dipl. zn.
Ocena zahtevnosti dolgotrajne oskrbe
(LOSS) in primerjava z bolnišnično
kategorizacijo
Jelka Černivec, dipl. m. s.
Razprava in zaključek strokovnega
srečanja

Organizatorji si pridržujemo pravico do manjših
popravkov programa. Udeležba na seminarju se šteje za
strokovno izpopolnjevanje in se upošteva pri
napredovanju.
Strokovni vodja programa:
Jelka Černivec, tel. 02 4806 100
Organizacijski odbor: Tatjana Ribič, Tomaž Teran,
Marjetka Smolinger Galun

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Kotizacija:
Kotizacija z DDV znaša za člane 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 seminarje obvezna - s
prijavnico, kije 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 (fotokopijo ali original virmana] ali fotokopijo
potrjene prijavnice delodajalca, ki bo poravnal kotizacijo.
Pisne prijave: Tomaž TERAN, Dom upokojencev Danice
Vogrinec, Veselova 3, 2000 Maribor: tel. 02 4204 121,
elektr. naslov: tomaz.teran@danica-voarinec.si ,
faks: 02 4204 833
Ostale informacije po telefonu: 01/234-73-17 mag.
Ljiljana Leskovic
Hotelske namestitve: Ekskluzivni hotel s petimi
zvezdicami je v prelepem naravnem okolju na obronkih
gozdov Pohorja.
Rezervacije za prenočišča:
Hotel Habakuk*****
Pohorska ulica 59, Sl - 2000 Maribor
Tel.: 02 300 81 00, Faks: 02 300 81 28
habakuk@termemb.si

Prisrčno vabljeni!

Predsednica sekcije: mag. Ljiljana Leskovic
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije,
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V URGENCI
vabi na 1. kongres Sekcije

»ŽIVLJENJSKO OGROŽEN PACIENT -
UČINKOVITA IN KAKOVOSTNA OSKRBA«

Kraj in čas: Terme Čatež: 18. 10. 2007-20.10. 2007

PROGRAM
ČETRTEK, 18.10. 2007
8.00- 10.00 Registracija udeležencev
10.00- 11.30 Otvoritev kongresa s pozdravnimi

nagovori
Draga Štromajer, predsednica Sekcije
Slavica Klančar, predstavnica Sveta
WFFCN
Dr. Bojana Filej, predsednica Zbornice -
Zveze Nova vrednota v zdravstveni negi;
Darja Cibic Timsko delo v urgenci; Marko
Gričar Odnos do bolnika - zadovoljstvo
poškodovancev v urgentnem kirurškem
bloku UKC; Zdenka Mrak

11.30- 12.00 Odmor s kavo
Etika in etične dileme
12.00- 12.20 Profesionalna etika - vpliv na reševanje

etičnih problemov; doc. dr. Marija Bohinc
12.20-12.40 Etične dileme v zdravstveni negi življenjsko

ogroženih pacientov - predstavitev
raziskave; Slavica Klančar, Melanija
Plančak, Draga Štromajer

12.40-12.50 Prisotnost svojcev med oživljanjem -
Stališče EfCCNa; Maruša Brvar

12.50-13.05 Etične dileme v zvezi z informiranostjo
pacientov s poškodbo hrbtenice in
nevrološkimi izpadi; Sandra Naka, Bojan
Juvan Razprava

13.30- 15.00 Prosto za kosilo
Triaža in množične nesreče
15.00- 15.15

15.15-15.30

15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15

16.15-16.30

16.30-16.40

16.40-16.50

16.50-17.00

Triaža bolnikov na bolnišnični urgenci;
Majda Cotič Anderle
Vloga medicinske sestre pri triaži
pacientov v ambulanti splošne nujne
medicinske pomoči; Tanja Vraneševič
Triaža klicev v sili; Andrej Fink
Posebnosti vojne triaže; Erik Juhart
Vaja letalska nesreča 2006 - Analiza
dosedanjih vaj; Stanka Košir
Materialna in kadrovska pripravljenost
anesteziološke službe UKC na množično
nesrečo; Irena Buček Hajdarevič, Rudi
Kočevar
Prihod na kraj prometne nesreče; Matej
Mazič
Urgenca in triaža v humanitarni misiji v
tropih, Drago Satošek
Razprava

Pogovor s strokovnjaki - praktični prikazi
17.30- 18.30 Reanimacija - TPO in defibrilacija

Online strokovna literatura, spletni
brskalniki
Imobilizacija nevropatskega stopala
Priprava bolnika na elektrokonverzijo

Proste teme - potekajo vzporedno
17.30- 17.40 Projekti v zdravstvu - izziv za medicinske

sestre; Marija Zrim
17.40-17.50 Življenjsko ogrožen pacient v intenzivni

terapiji izziv zdravstveni negi; Biserka
Lipovšek, Romana Jokič

17.50-18.00 Poškodba zunanjega spolovila in nožnice;
Vesna Sekelj Rangus

18.00-18.10 Negovalna dokumentacija v laboratoriju
za interventno kardiologijo; Karmen De
Bree, Vanja Žunkovič

18.10-18.20 Perkutana traheotomija; Ljubica Lukič,
Valerija Svilar
Skupna večerja20.30

PETEK, 19. 10.
09.00-9.20

9.20-9.40
9.40-9.55

9.55- 10.10

10.10-10.25

10.25-10.40

10.40-10.55

10.55-11.10

11 . 10-11.20
11.20-11.40

2007
Pomen in prednosti kliničnih poti; Zdenka
Kramar, Helena Lindič Sodobne smernice
zdravstvene nege pri pacientu z akutnim
koronarnim sindromom (AKS)
Akutni koronarni sindrom; Hrvoje Reschner
Pomembnost prepoznave AKS na
primarnem nivoju; Andreja Špilek
Plahutnik, Silva Mahnič
Pristop in oskrba motorista - reševalca pri
AKS; Primož Velikonja
Vloga medicinske sestre na urgentnem
oddelku bolnišnice pri klinični poti
pacienta z AKS; Maruša Brvar, Slavica
Klančar
Obravnava pacienta z AKS v
kateterizacijskem laboratoriju; Sabina
Podlesnik, Katja Čančar
Obravnava pacienta z AKS na Kliničnem
oddelku za intenzivno interno medicino;
Suzana Rozman, Bojana Korošec, Marija
Bručan
Bolnišnična rehabilitacija in izobraževanje
pacientov po akutnem miokardnem
infarktu; Vesna Andročec, Katarina Trobec
Razprava
Odmor s kavo

Osnutek za pripravo klinične poti pri poškodbi
hrbtenice
11.40-11.50 Poškodbe hrbtenice - uvodni del; Miloš

Vesel
11.50-12.05 Oskrba poškodb hrbtenice na terenu;

Anton Posavec
12.05-12.20 Sprejem in oskrba poškodovanca s

poškodbo hrbtenice; Vida Bračko, Tina
Gros
Oskrba poškodb hrbtenice:
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12.20-12.30
12.30-12.40

12.40-12.50

12.50-13.00

13.00-13.15

13.15-13.25

13.25-13.40

a) Operativna; Miloš Vesel
b) Skeletna trakcija; Marija Zebec, Vida
Tušek
c) Imobilizacija - ortopedski pripomočki;
Edin Adrovič
Premestitve pacientov s poškodbo
hrbtenice; Rozana Prešeren
Sprejem in oskrba pacienta s poškodbo
hrbtenice v hospitalni enoti; Bojan Juvan,
Sandra Naka
Rehabilitacija po poškodbi hrbtenice;
Zdenka Dimnik Vesel
Razprava

13.40-15.00 Kosilo

Oskrba rane pri nevropatskem stopalu
15.00-15.15

15.15-15.35

15.35-15.50
15.50-16.05
16.05-16.20
16.20-16.35

Kirurška terapija diabetičnega stopala s
poudarkom na nevropatskem stopalu;
Dražen Popovič, dr. med.
Zdravstvena nega diabetičnega stopala -
kasne posledice nevropatskega stopala;
Erna Sreš, SMS, Marija Zrim, dipl. m. s.
Ugodni učinki zdravljenja ran na stopalih z
uporabo plastičnega mavca
Damjan Justinek, dr. med.
Darja Vučina, med. ses., medicinski pediker
Andrej Kramer, medicinski tehnik
Pregled funkcionalne stabilizacije s trdim
in mehkim sintetičnim mavcem; Matjaž
Prešeren, strokovno tehnični svetovalec 15
min

16.35-16.45 Razprava

Pogovor s strokovnjaki - praktični prikazi
17.00-18.00 Reanimacija - TPO in defibrilacija

Online strokovna literatura, spletni
brskalniki
Imobilizacija nevropatskega stopala
Priprava bolnika na elektrokonverzijo

Proste teme -
17.00-17.10

17.10-17.20

17.20-17.30

17.30-17.40
17.40-17.50

18.00-19.00

20.30

potekajo vzporedno
Oblikovanje modela za kontinuirano
spremljanje odvzemov kužnin pri
hospitaliziranem bolniku; Irena Roškar,
Vanja Žunkovič
Obravnava bolnika s pljučnim edemom v
urgentni ambulanti Bolnišnice Golnik KOPA
- študij primera; Marija Zalar, Lojzka
Prestor
Vzpostavitev proste dihalne poti pri
odontogenem abscesu - prikaz primera;
Valentina Česen, Irena Trobec, Draga
Štromajer
Zastrupitev s fenoli; Damjan Remškar
Uspešnost tečaja reanimacije v SB
Trbovlje; Barbara Dušak
Volitve predsednika/ce in članov
izvršilnega odbora Sekcije
Slavnostna večerja s plesom

SOBOTA, 20. 10. 2007
Zasvojenost
9.00- 10.00

10 .00-10.20

10.20-10.30
10.30-11.00
11.00-11.15

11.15-11.30

11.30-11.45
11.45-12.00

12 .00-12.10

12 . 10-12.20
12.20-12.30

kot družbeni problem
Spoznanja mladih o preventivnih ukrepih
proti zasvojenosti - Karel Geržan
Zakaj že 9 let delam z odvisnimi od
prepovedanih drog; Metka Debevec Švigelj
Razprava
Odmor s kavo
Pristop k reanimaciji odvisnega od drog;
Boštjan Polenčič
Kaj pomenijo odvisniki za urgentno
ambulanto?; Brigita Čadež, Marjana
Blažan
Zastrupitev z alkoholom; Marija Jamšek
Zloraba alkohola - Planica 2007; Jure Noč,
Vojko Anderle
Življenje in razvade prebivalcev
Madagaskarja; Valentina Česen
Razprava
Zaključek kongresa

Splošne informacije
Udeležba na kongresu se šteje za strokovno
izpopolnjevanje.
Za udeležbo na kongresu je potrebna pisna prijava s
prijavnico, kije objavljena v Utripu. Izpolnjeno prijavnico
pošljite na naslov: Mojca Homar, Klinični center Ljubljana,
Urgenca - IPP, Zaloška 7, Prijava je mogoča tudi na
elektronski naslov Zbornice - Zveze: narocni-
na@zbornica-zveza.si. Prijavite se najkasneje do 10.10.
2007.

Kotizacija Za člane Zbornice - Zveze znaša kotizacija
skupaj z DDV 230 €, za nečlane 280 €.
Kotizacija za en dan je 100 € za člane in 130 € za
nečlane. Kotizacijo nakažite na TR - NLB Ljubljana
ZDMSZTS št.: 02031 - 0016512314, sklic na številko 00
120 28 (Sekcija MS in ZT v urgenci).
Hotelske rezervacije
Hotel Terme Čatež, tel.: 07 49 36 728, ga. Tatjana Pohar,
ali faks: 07 49 35 005, najkasneje do 30. 9. 2007.
Dodatne informacije Draga Štromajer: tel.: 01 522 43 61,
e-naslov: draga.stromajer@kclj.si
Majda Cotič Anderle: tel.: 01 522 34 47,
e-naslov: majda.cotic@kclj.si
Silva Mahnič: tel.: 01 522 43 13,
e-naslov: silva.mahnic@zd-lj.si
Ob registracije potrebujete potrdilo o. plačani kotizaciji in
člansko izkaznico Zbornice - Zveze.
Programsko-organizacijski odbor: Izvršilni odbor Sekcije
MS in ZT v urgenci, častni članici Slavica Klančar, Melanija
Plančak in ostali

Lepo povabljeni!

Draga Štromajer, predsednica strokovne sekcije
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izobraževanje

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

napoveduje strokovno srečanje pod naslovom

ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSKE V VSEH
ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH,

Prvo vabilo k prijavi
Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika - Onkološki

inštitut Ljubljana,
in

EONS - Evropsko združenje medicinskih sester v onkološki
zdravstveni negi

pod pokroviteljstvom
Merck KGaA, Darmstadt, Germanij

organizirajo

ENODNEVNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE,

ki bo potekalo v dveh terminih,
19.10. in 20.10.2007 v veliki predavalnici Onkološkega

inštituta Ljubljana

ki bo v Murski Soboti v petek, 19. oktobra 2007.

Lokacijo in časovni razpored strokovnega srečanja boste
prejeli v zavode, objavili pa ga bomo tudi v naslednji
številki Utripa.

Prijave za udeležbo pričakujemo pisno ali po e-pošti na
Zbornico Zvezo Vidovdanska 9,1000 Ljubljana.

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije:
Gordana Njenjič

KAJ JE TARGET?
TARGET je enodnevno strokovno izobraževanje o zdravstveni
negi in oskrbi onkoloških bolnikov, ki prejemajo tarčna zdravila
EGFR. Izobraževanje je razvilo Evropsko združenje medicinskih
sester v onkologiji (European Oncology Nursing Society -
EONS) pod pokroviteljstvom ustanove Merck KGaA iz
Darmstadta v Nemčiji. V Sloveniji ga bomo izvedli v
sodelovanju Dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe bolnika -
Onkološki inštitut Ljubljana in EONS-a pod pokroviteljstvom
področnega predstavništva Merck KGaA iz Darmstadta.
Vsa gradiva in predavanja bodo predstavljena v slovenskem
jeziku. Teden dni pred pričetkom izobraževanja boste prejeli
uvodno gradivo v slovenskem jeziku, ki vam bo olajšalo
sledenje med strokovnem izobraževanjem.
Udeleženci bodo ob koncu strokovnega izobraževanja izdelali
plan za izvedbo širitvenega projekta v svojem okolju
(bolnišnica, dispanzer, patronažna služba), katerega korist bo
namenjena izboljševanju kakovosti oskrbe in zdravstvene
nege bolnikov, ki prejemajo tarčna zdravila EGFR, in v pomoč
njihovim svojcem, obenem pa boste imeli priložnost aktivno
sodelovati pri širjenju pridobljenega znanja vašim
sodelavcem.

KDAJ? 19. in 20. oktobra 2007

KJE? ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA,
Zaloška 2,1000 Ljubljana

KDO? Vabljeni ste vsi zdravstveni delavci, ki si želite pridobiti
in nadgraditi svoja znanja na področju zdravstvene nege in
oskrbe bolnikov, ki prejemajo biološka zdravila, predvsem
tarčna zdravila EGFR.

KAKO SE PRIJAVITE? Vse informacije lahko dobite na
telefonski številki 01/ 5879113 (Cvetka Švajger) ali 01/5879
474 (Gordana Lokajner) ali na spletnem naslovu:
alokainer@onko-i.si .

Število udeležencev izobraževanja je omejeno, zato Vas
prosimo za pisno prijavo (obrazec v Utripu) najkasneje do
11.10. 2007 na naslov: Cvetka Švajger,

Onkološki inštitut Ljubljana,
Zaloška 2,1000 Ljubljana,
Faks: 01/58 79 400
Telefon: 01/58 79 113
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PROGRAM

08.30-09.00

09.00-09.15

09.15-10.15

10.15- 10.45

10.45-11.30

11.30-12.15

12.15-12.30

Registracija

Uvodni nagovor in uvod v izobraževanje
TARGET
Andreja Žagar, viš. med. ses., dipl. ekon. -
glavna medicinska sestra O. I. Ljubljana
Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Molekularna biologija raka
Prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol.

ODMOR

Podpora bolnikom z napredovanim
rakom, ki prejemajo tarčne terapije
Gordana Lokajner, dipl. m. s„ univ. dipl. org.

Kaj pomeni EGFR in zakaj predstavlja
tarčo pri zdravljenju raka?
Doc. dr. Janja Ocvirk, dr. med.

Predstavitev glavnega sponzorja MERCK
d.o.o.
Janja Dečko, mag. farm., vodja oddelka
onkologije Merck d.o.o.

12.30-13.30 KOSILO

Onkološki inštitut Ljubljana
Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

vljudno vabi na strokovno izobraževanje z učnimi
delavnicami

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

24. 10. 2007 ob 09.00 uri

Predavanja so namenjena vsem zaposlenim v
zdravstveni negi, ki se srečujejo z bolniki, ki imajo
vstavljen podkožni venski prekat in preko njega
prejemajo terapijo. Namen strokovnega izobraževanja je
seznaniti in usposobiti slušatelje za pravilno oskrbo in
izvedbo medicinsko tehničnih 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. Ob enem pa
se bodo usposobili za izvajanje specifične zdravstvene
nege onkoloških bolnikov z vstavljenim venskim
podkožnim prekatom. Strokovno izobraževanje z učnimi
delavnicami bo potekalo v prostorih Onkološkega
inštituta Ljubljana.

13.30- 14.30 Klinična uporaba inhibitorjev EGFR
Doc. dr. Janja Ocvirk, dr. med.

14.30-15.00 ODMOR

15.00-16.30 Smernice zdravstvene nege bolnikov, ki
prejemajo inhibitorje EGFR
Marika Horvat, viš. med. ses.

16.30-17.15 Načrtovanje in uvajanje širitvenega
projekta
Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

17.15-17.45 Razprava, zaključek izobraževanja,
evalvacija izobraževanja
Andreja Žagar, viš. med. ses., dipl. ekon. -
glavna medicinska sestra O. I. Ljubljana
Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Strokovno izobraževanje bo potekalo v prostorih
Onkološkega Inštituta Ljubljana v predavalnici stavbe
C, 24.10. 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 18. 10. 2007 na naslov:

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

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

Pomočnica strokovnega direktorja
za področje zdravstvene nege in oskrbe
Andreja Žagar, viš. med. ses., dipl. ekon.

I. Teoretični del:

09.00-09.10 Informacije o poteku izobraževanja
Andreja Žagar, viš. med. ses., dipl. ekon. -
pomočnica strokovnega direktorja za
področje zdravstvene nege (10 min.)
Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

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

11.15-11.30

11.30-11.45

11.50-12.05

12.05-12.20

12.20-12.30

Standardni posegi medicinskih sester v
zvezi z venskimi podkožnimi prekati -
tehnika dela in pripomočki
Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.
(15 min.)
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, ovrednotenje znanj, zaključek

seminarja
Andreja Žagar, viš. med. ses., dipl. ekon.
Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Pomočnica strokovnega direktorja
za področje zdravstvene nege

Andreja Žagar, viš. med. ses., dipl. ekon.
34

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
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12.40-13.00

13.00-13.20

13.20- 13.40
13.20- 14.30

Razvoj govora pri otroku
Mojca Kralj, dipl. m. s., prof. def.
Posebnosti komunikacije v enoti
intenzivne terapije
Nataša Kuralt, dipl. m. s.
Razprava in sklepi
ODMOR ZA KOSILO

II. SKLOP: KOMUNICIRANJE V ZDRAVSTVENI NEGI
OTROKA IN MLADOSTNIKA
Moderatorki: Mojca Kralj, Marjana Kugonič
14.30-15.00 Komunikacija zdravstvenih delavcev z

otrokom in mladostnikom s posebnimi
potrebami
Katja Godnič, del. ter.

15.00-15.40

15.40-16.10

16.10-18.00

20.00

Pomen komunikacije z doječimi
materami
mag. Bernarda Drobnik Renko, spec. klin.
psih.
Komunikacija kot eden izmed dejavnikov,
ki vplivajo na dolžino dojenja
Mojca Jereb Kosi, dr. med, spec. ped.
Marjana Kugonič, dipl. m. s.
Sestanek izvršilnega in razširjenega
odbora
SLAVNOSTNA VEČERJA

PETEK: 26. 10. 2007
Povezovalka programa: Doroteja Dobrinja
I. SKOP: MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI ZA KAKOVOSTNO
ZDRAVSTVENO NEGO V ZDRAVSTVENI NEGI OTROKA IN
MLADOSTNIKA
Moderatorki: Jožica Rešetič, Darja Plank

9.00-9.20

9.20-9.40

9.40-10.00

10 .00-10.20

10.20-10.40
10.40-11.20
11.20-11.40

11.40-12.00

12 .00-12.20
12.30

Motivacijski dejavniki za kakovostno
zdravstveno nego med diplomiranimi in
srednjimi medicinskimi sestrami
Jožica Rešetič, dipl. m. s.
Komunikacija med izvajalci zdravstvene
nege in uporabniki - starši in otroci
Gordana Rožman, dipl. m. s.
Prvi stik medicinske sestre in otroka v
ambulanti
Darja Plank, prof. zdrav. vzg.
Beseda je konj?
Matej Kocjančič, zt
Razprava in sklepi
Odmor s kavo
Pregled Magne karte in upoštevanje
pravic otrok in staršev na pediatričnih
oddelkih slovenskih bolnišnic
Mateja Hren, viš. med. ses., univ. dipl. org.
Pomen negovalnega tima pri
kontinuirani edukaciji staršev in/ali
bolnikov z epilepsijo
Judita Kolenc, viš. med. ses., univ. dipl. org.
Milena Rogelj, dipl. m. s.
Razprava in sklepi
Zaključek srečanja

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Kotizacija za strokovni seminar z DDV za člane Zbornice
zdravstvene nege Slovenije znaša: 1 dan: 95 EUR, 2 dni
160 EUR; za nečlane 1 dan: 125 EUR, 2 dni 200 EUR.
Poravnate jo na ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02031-
0016512314, sklic na številko 00 122 05, s pripisom za
Pediatrično sekcijo, kije odprt pri NLB d.d., poslovalnica
Tavčarjeva 7,1000 Ljubljana.
Prijavnico iz UTRIPA s točnimi podatki pošljite
najkasneje do 20.10. 2007 na naslov: Beisa Žabkar,
ZDRAVSTVENI DOM KOPER, DELLAVALLEJEVA 3, 6000
KOPER ali faks: 05 66 47 200.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o
plačani kotizaciji.

ORGANIZACIJSKI ODBOR: Ivica Brumec, Andreja
Doberšek, Andreja Černetič, Doroteja Dobrinja, Jožica
Mikec, Majda Oštir, Minja Petrovič in Beisa Žabkar.

Hotelske rezervacije: Hoteli BERNARDIN, tel. št. 05/ 695
5111, faks št. 05/674 6410,
e-naslov: moica.aobina@h-bernardin.si
(za pediatrično sekcijo).
Hotel Histrion:
Enoposteljna soba 115 EUR, dvoposteljna 73, 50 EUR.

Hotel Vile Park - enoposteljna soba 90 EUR, dvoposteljna
soba 60 EUR.

INFORMACIJE:
Beisa Žabkar, Zdravstveni dom Koper, Predšolski
dispanzer, Dellavallejeva 3, 6000 Koper,
tel.: 05/ 66 47 273.
Doroteja Dobrinja, Splošna bolnišnica Izola, Otroški
oddelek, Polje 35, 6310 Izola, tel.: 05 66 06 133.

Vljudno vabljeni.

Predsednica sekcije: Beisa Žabkar
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14.15-16.00 Odmor za kosilo in druženje udeležencev

15.00-16.00 Volilna seja 10 sekcije in izvolitev
predsednice / ka
Možnost ogleda bolnišnice (po skupinah)

16.00 Zaključek srečanja

SPLOŠNE INFORMACIJE.
Pisne prijave na prijavnici (objavljeni v vsaki številki
Utripa), na kateri naj bo označen način plačila,
sprejemamo do petka, 19. oktobra 2007. Prijave
sprejema Urška Bogataj, Psihiatrična bolnišnica Idrija,
Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, tel. 05 3734-401, e-naslov
urska.boaatai@pb-idriia.si . Dodatne informacije: Vesna
Čuk, 05 - 37 34 435, 041 499 161, vesna.cuk@pb-idrija.si.
Kotizacija z DDV je za člane 95 EUR in za nečlane 125
EUR. V kotizacijo so všteti stroški organizacije seminarja
in izdaja zbornika predavanj. Kotizacijo nakažite na TRR
NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana-ZDMSZTS, štev.
02031-0016512314, sklic na št. 00 12007, s pripisom »za
Sekcijo MS in ZT v psihiatriji«. Študenti in upokojenci člani
Zbornice - Zveze so oproščeni plačila kotizacije.
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno
izpopolnjevanje. Potrdila bomo izdali ob zaključku
strokovnega seminarja.
Organizacija strokovnega srečanje poteka v okviru
praznovanja 50-letnice delovanja Psihiatrične
bolnišnice Idrija.

Vabljeni!

Predsednica sekcije Vesna Čuk
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije
Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije,
SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU

Vabi na strokovno srečanje

ZDRAVSTVENI REŠEVALEC
POKLIC, POSLANSTVO ALI IZZIV

v petek, 26. oktobra 2007, v ICUZR na Igu

08.00- 09.30 Registracija udeležencev
09.30- 09.40 Otvoritev srečanja in pozdrav

udeležencem

I. sklop: POKLIC
09.40- 09.55 Izobraževalni sistem za slovenskega

reševalca v zdravstvu
Anton Posavec, dipl. zn.

09.55- 10.10 Ali smo zaposleni v NMP primerljivi s
kolegi onstran meja?
Igor Črnič, zt, Andrej Kandido, zt

10.10- 10.25 Ali reševalci bolj izgorevamo kot drugi
poklici v zdravstvu?
Janez Kramar, dipl. zn.

10.25- 10.40 Etična in kazenska odgovornost
reševalca v zdravstvu
Darko Čander, dipl. zn.

10.40- 10.55 Reševalec med javno in zasebno
zdravstveno dejavnostjo
Vito Vidmar, dr. med.

10.55- 11.10 Plačna politika v zdravstveni negi - kje
smo zdravstveni reševalci?
Aleksander Jus, dipl. zn.

II.10-11.40 ODMOR

II. sklop: POSLANSTVO
11.40- 11.55 Kakšnega reševalca potrebuje Nujna

medicinska pomoč Slovenije?
prim. Andrej Žmavc, dr. med.

11.55- 12.10 Kdo smo motoristi reševalci?
Danijel Andoljšek, zt

12.10- 12.25 Reševalci so pomemben član ekipe
HNMP
Matjaž Žura, zt

12.25- 12.40 Vloga in perspektiva zdravstvenega
dispečerja
Andrej Fink, univ. dipl. org., dipl. zn.

12.40- 12.55 Delo zdravstvenega reševalca med
pooblastili in zahtevami
Zbornica zdravstvene in babiške nege
Slovenije

13.00- 15.00 KOSILO

III. sklop: IZZIV - predstavitev zanimivih intervencij
15.00- 15.15 Ventrikularna fibrilacija pri bolniku s

stalnim pacemakerjem
Branko Kešpert, dipl. zn.,
Matej Mažič, dipl. zn.

15.15- 15.30

15.30- 15.45

15.45- 16.00

16.00- 16.15

16.15- 16.30

16.30- 17.00

Politravmatiziran poškodovanec
Franc Silak, zt
Prometna nesreča na morju
PHE Obala
Reanimacija v zvoniku
Jože Prestor, dipl.zn.
Posredovanje enote HNMP pri
reanimaciji na smučišču
Andrej Fink, univ. dipl. org., dipl. zn.
Reševanje z motorjem
Thomas Germ, dipl. zn.
ODMOR ,

IV. sklop: DRUŽBA

17.00-19.00 Okrogla miza - posvet

Vloga in pomen zdravstvenih reševalcev in
zdravstvenih reševalnih služb
v slovenski laični in strokovni družbi

(vabljeni minister za zdravje, predstavniki organizacijskih
in strokovnih vodij RP,
predstavniki projekta NMP, nekateri politiki, predstavniki
medijev).

SPLOŠNE INFORMACIJE
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno
izpopolnjevanje ih se upošteva pri napredovanju.
Kotizacija za člane znaša 95 EUR, za nečlane 125 EUR. V
ceno je vračunan DDV in všteto kosilo ter osvežitve v
odmorih. Nujna je pisna prijava na seminar, ki jo pošljite
na naslov: OZG OE Zdravstveni dom Kranj, Reševalna
postaja, Jože Prestor, Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj.
Dodatne informacije na e-naslov ioze.prestor@zd-
krani.com ali po telefonu 041/ 608 201. Kotizacijo
nakažite na transakcijski račun ZDMSZT: št. 02031 -
0016512314, sklic na številko 00 12021, s pripisom »za
Sekcijo reševalcev v zdravstvu«. Omenjeni znesek lahko
poravnate tudi po seminarju po prejetju računa (podjetja
in zavodi). Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in
potrdilo o plačani kotizaciji - virman (če ste znesek
nakazali na transakcijski račun). Če se niste že prej
prijavili, potrebujete tudi pisno prijavo z ustreznimi
podatki (davčna številka zavodg, žig in podpis uradne
osebe)!

Vabljeni!

Predsednik strokovne sekcije Jože Prestor in
organizacijski odbor.

^ UTRIP 09/07



izobraževanje

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Ljubljana

Vabi na strokovno srečanje

MANAGEMENT ZDRAVSTVENE NEGE
V LUČI ETIKE,

ki bo 7. in 8. novembra 2007 v Ljubljani,

v prostorih DMSBZT Ljubljana,
na Ulici stare pravde 6,1000 Ljubljana

Sreda, 7.11.2007

Etika v managementu zdravstvene nege

08.00-8.30 Predstavitev programa in udeležencev

8.30-9.15 Manager v ZN in etika,
Peter Požun, viš. med. teh., univ. dipl. ekon.

9.15-10.00 Nasilje v zdravstvu v odnosu na etičnost,
varnost, učinkovitost in kakovost,
Irena Špela Cvetežar, dipl. m. s.,
Darinka Klemenc, dipl. m. s.

10.00-10.20 Odmor

Odgovornost v zdravstveni negi

10.20-11.10 Odgovornost v zdravstveni negi,
Sandra Naka, prof. zdr. vzg.

11.10- 12.10 Odgovornost za napake pri zdravstveni
oskrbi,
Janez Tekavc, univ. dipl. iur.

12.10- 12.25 Odmor

Pravice pacientov

12.25-14.55 Spoštovanje pacientovih pravic,
Marina Velepič, viš. med. ses.

Četrtek, 08.11.2007

Ustvarjanje etičnega okolja v praksi

8.00- 10.00 Ustvarjanje etičnega okolja v praksi,
Sandra Naka, prof. zdr. vzg.

10.00-10.30 Odmor

Reševanje etičnih problemov in dilem

10.30-12.30 Reševanje primerov iz prakse
Marina Velepič, viš. med. ses.

Izdelava načrta izboljšav stanja in možnosti
implementacije v prakso

11.30-12.30 Izdelava načrta izboljšav in
implementacija v prakso,
Marina Velepič, viš. med. ses.,
Sanda Naka, prof. zdr. vzg.

12.30-13.00 Evalvacija in zaključek seminarja

Splošne informacije

Programje namenjen glavnim in vodilnim medicinskim
sestram, ki delajo na različnih področjih zdravstvene
nege. Sestavljen je iz teoretičnega dela v obliki predavanj
in dela v manjših skupinah. Število udeležencev učne
delavnice je omejeno (20). Udeležba se šteje za strokovno
izpopolnjevanje in se upošteva pri napredovanju.
Kotizacija z DDV za člane znaša 125,19 EUR, za nečlane
170,00 EUR. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.V
kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice
ter osvežitev s kavo in pijačo v prvem odmoru. Pisno
prijavo z ustreznimi podatki - plačnika (zavod, davčna
številka) pošljite do 31.10. 2007 na naslov DMSBZT
Ljubljana, Zaloška 7, ali po elektronski pošti na naslov
irma.k.@email.si

Vljudno vabljeni!

Nosilki dejavnosti etike:
Marina Velepič, viš. med. ses.
sandra Naka, prof. zdr. vzg.

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Darinka Klemenc, dipl. m. s.
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izobraževanje

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

VABI NA STROKOVNO SREČANJE

14.15-14.45 Odmor s prigrizkom

14.45-15.05 Ukrepi za obvladovanje bolnišničnih
okužb pri kardioloških bolnikih
Marina Klasinc, dipl. med. ses.,
Klinični center Maribor

15.05-15.25

15.25-15.45

15.45-16.00

16.00-16.30

Neželeni dogodki in viri neželenih
učinkov v laboratoriju za interventno
kardiologijo
Dejan Perša, dipl. zdrav.,
Klinični center Maribor
Vloga diplomiranega radiološkega
inženirja pri interventnih radioloških
posegih
Hedvika Šauperl, dipl. inž. radiologije, Boris
Slane, dipl. inž. radiologije,
Klinični center Maribor
Razprava in zaključek strokovnega
srečanja
Sestanek Izvršilnega odbora

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno
izpopolnjevanje in se upošteva pri napredovanju.
Kotizacija z DDV znaša 95 EUR za člane Zbornice - Zveze,
za nečlane 125 EUR. Kotizacijo nakažite na transakcijski
račun: NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZDMSZTS št. 02031 -
0016512314, sklic na številko 0012031, s pripisom za
kardiološko sekcijo. Študenti člani Zbornice - Zveze so
oproščeni plačila kotizacije.

Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v vsaki številki
Utripa, pošljite najkasneje do 09.11. 2007 na naslov: ga.
Irena Orel (tajništvo), Klinični oddelek za kardiologijo, UKC
Ljubljana, Zaloška 7,1000 Ljubljana; na faks: 01 522 28
28 ali na e-naslov: irena.orel@kclj.si

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo
o vplačani kotizaciji.

Dodatne informacije: Andreja Kvas, tel. 01 300 11 913
(Visoka šola za zdravstvo Ljubljana) ali e-naslov:
andreja.kvas@vsz.uni-lj.si

Organizacijsko-programski odbor: Bernarda Medved,
mag. Andreja Kvas, Irena Trampuš, in Urška Hvala.

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije: mag. Andreja Kvas
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izobraževanje

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
Šlajmerjeva 6,1000 Ljubljana

8. PODIPLOMSKI SEMINAR »ZDRAVLJENJE S KRVJO«
Grand Hotel Bernardin,
Portorož, Z3.-Z4. november 2007

OPTIMALNO ZDRAVLJENJE ANEMIJE V
PERIOPERATIVNEM OBDOBJU IN VARNOST
TRANSFUZIJSKEGA ZDRAVLJENJA

1. DAN: 23. november 2007

1. Uvodni del
Pozdravni govor
Direktor Zavoda RS za transfuzijsko medicino
Doc. dr. Matjaž Jeras, mag. farm.

2. Anemije in transfuzijsko zdravljenje
Razdelitev, patofiziologija in zdravljenje anemij

Dr. Samo Zver, dr. med.
Neželeni učinki transfuzijskega zdravljenja

Irena Kramar, dr. med.
Imunomodulacijski učinki alogenske krvi

Dr. Jose Antonio Garcia-Erce, dr. med.
Optimalno vodenje anemije pri bolnikih na intezivni negi

Prof. dr. Manuel Munuoz Gomez, dr. med.
Vpliv anemije v perioperativnem obdobju na izid
kirurškega zdravljenja

Prim. mag. Zvonko Borovšak, dr. med.
Diskusija
Odmo

3. Optimalno zdravljenje anemije pri načrtovanem
kirurškem zdravljenju

Kirurške tehnike za zmanjšanje izgub krvi pri ortopedskih
operacijah

Prof. dr. Vinko Pavlovčič, dr. med.
Posebnosti priprave bolnika s kronično odpovedjo ledvic
na kirurški poseg

Prof. dr. Rafael Ponikvar, dr. med.,
višji svetnik

Avtotransfuzije v Sloveniji
Prim. Vera Urlep-Šalinovič, dr. med.

Pomen farmakoloških sredstev in anestezioloških tehnik
pri zmanjšanju uporabe alogenske transfuzije

Dr. Maja Šoštarič, dr. med.
Optimalno zdravljenje s krvnimi pripravki v pediatrični
praksi

Prim. Olga Krajnc, dr. med.
Diskusija
Odmor

4. Optimalno zdravljenje anemije - spodbujanje
eritropoeze

Fiziološke osnove spodbujanja eritropoeze z epoetinom
Asist. Bojan Vujkovac, dr. med.

Optimizirano vodenje transfuzijskega zdravljenja in vloga
predoperativne priprave z epoetinom alfa

Prof. dr. Robert Slappendel, dr. med.
Predoperativna priprava bolnika na načrtovano
ortopedsko operacijo z epoetinom alfa (Eprex)

Prim. Nada Kodrič, dr. med.
Diskusija

2. DAN: 24. november 2007

1. Varnost transfuzijskega zdravljenja
Testiranje krvi darovalcev s tehniko NAT v Sloveniji

Snežna Levičnik, dr. med.
Inaktivacija patogenov

Dr. Laurence Corrash, dr. med.
Inaktivacija patogenov v plazmi in pripravkih trombocitov
s sistemom Intercept

Dr. Dragoslav Domanovič, dr. med.
Izkušnje pri inaktivaciji patogenov v plazmi in pripravkih
trombocitov

Dr. Folke Knutson, dr. med.
Diskusija

2. Varnost transfuzijskega zdravljenja in
hemovigilanca
Sistem hemovigilance pri nas in v svetu

Prim. Marjeta Potočnik, dr. med.
Pravilnik o hemovigilanci

Slavica Maver, dr. med.
Hemovigilanca v Sloveniji v letu 2006

Bojana Bizjak, dr. med.
Diskusija
Odmor

3. Delavnica: Pravilnik o postopkih pred transfuzijo
Odvzem vzorca krvi bolnika pred transfuzijo

Irena Katja Škoda Goričan, dipl. med. ses.
Naročilnica za kri in krvne pripravke

Prim. Irena Brici, dr. med.
Predtransfuzijsko testiranje

Vesna Šebenik, lab. inž.
Postopki neposredno pred transfuzijo krvnih komponent

Marjanca Rožič, dipl. med. ses.

Seminarje sestavljen iz predavanj in učnih delavnic,
uradna jezika sta slovenski in angleški. Seminarje
izobraževalen in namenjen zdravnikom in višjim
medicinskim sestram ter zdravstvenim tehnikom, ki v
procesu zdravljenja uporabljajo kri in krvne pripravke.

Informacije: Zavod RS za transfuzijsko medicino,
Šlajmerjeva 6
Dr. Dragoslav Domanovič, dr. med., spec. transf. med.
e-naslov: dragoslav.domanovic@ztm.si ali
Branka Prijatelj, tel.: 01-5438-314, e-naslov:
branka.prijatelj@ztm.si.
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izobraževanje

Najava

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

STROKOVNO SREČANJE,

na katerem bo Ina May Gaskin predstavila odlične
rezultate samostojnega babištva

Srečanje bo v ponedeljek, 26. novembra 2007
na Visoki šoli za zdravstvo, Ljubljana
od 8.30 do 16.30

Kako je mogoče doseči porodno statistiko z manj kot
dvema odstotkoma carskih rezov, vakuumskih porodov
in kleščnih porodov skupaj? Kaj je treba storiti, da
ženske v sedemdesetih odstotkih rodijo z
nepoškodovanim presredkom? Je ekstatičen porod sploh
mogoč?
Prvič v Sloveniji imajo babice in drugi zdravstveni
strokovnjaki priložnost, da se učijo neposredno pri
svetovno znani babici Ini May Gaskin, ustanoviteljici in
vodji Babiškega porodnega centra na Farmi, Tennessee,
ZDA, avtorici strokovnih člankov in odmevnih priročnikov
Spiritual Midwifery in Porodnega vodnika, eni od
ustanoviteljic ustanove Midvvives Association of North
America (MANA), predavateljici in učiteljici številnih
babic in porodničarjev.
Na predavanjih bo predstavila načine dela babic v
Babiškem porodnem centru na Farmi, znanega po
izjemnih rezultatih. Udeležencem in udeleženkam bo
razkrila svoje razumevanje porodnega procesa (zakon
sfinktrov, pogoji za zagotavljanje poroda z majhnim
številom porodniških posegov in dobrimi izidi). Prikazala
bo praktične vidike babiške porodne pomoči.
Na učnih delavnicah se bodo udeleženke in udeleženci
seznanili s 'prijemom po Gaskinovi" - ukrepanju pri
zastoju ramen, poučili se bodo o ukrepanju ob zastoju
poroda in o nekaterih drugih številnih spretnostih, ki jih
je Ina May razvila v letih svojega predanega babiškega
delovanja.

Med strokovnim srečanjem si bomo ogledali tudi
posnetke z Babiškega centra na Farmi.

Strokovno srečanje pripravljamo v sodelovanju z Visoko
šolo za zdravstvo v Ljubljani in Združenjem Naravni
začetki. Dokončni program srečanja bo v oktobrski
številki Utripa.

Predsednica sekcije:
Gordana Njenjič
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odrežiinodpošlji

Organizator

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

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO Št. članske izkaznice 1

Kotizacijo z DDV v višini_

□ z nakazilom dne_

□ Z gotovino na dan seminarja

Kotizacijo bo poravnal

□ zavod_

□drugo_

Datumprijave_ Podpis prijavitelja:

PRIJAVNICO OBVEZNO POŠUITE ORGANIZATORJU STROKOVNEGA SREČANJA!

EUR je poravnana:

ali



s humorjem je lažje in lepše

»POČITNICE«
Za va{ nasmeh in kaj več se trudi Petra Kersnič

LOČITEV
»Janez, jaz se bom ločil,« prepričuje prijatelja Andrej.
»Me pa res zanima, v čem sploh je težava med tabo in Vero?«
»Veš, že tri tedne z menoj ni spregovorila besede,« pojasnjuje

svoj razlog Andrej.
»Andrej, ne lomi ga, take ne boš nikoli več dobil!«

NA KMETIH
Korenova se sprehajata po obronkih kmetije, kjer preživljata

dopust.
Ona zagleda v ogradi par pujskov, ki se valjajo v gnoju, in reče:

»Poglej, ti pa bi bili lahko tvoji sorodniki!« On jo pogleda in reče:
»Resje, moja tašča in moj tast!«

BOLEZEN
»Kako to, da si že doma, Jurček, saj so drugi še v šoli,« ga

sprašuje mama.
»Učiteljici sem povedal, da ima moj bratranec oslovski kašelj,

pa je rekla, naj grem za tri tedne domov, da se drugi ne naleze¬
jo,« pojasni svoj prihod Jurček.

»Veš kaj, ampak to, da je tvoj bratranec v Avstraliji, pa nisi
povedal, kaj?«
»Ne, saj me ni vprašala,« se izmaže Jurček.

STANARINA
»Gospa, žal vam moram sporočiti, da vam bom ostal dolžan

za stanarino za ta mesec,« pojasnjuje svoj položaj študent Miha.
»Kaj bo sedaj to, že prejšnji mesec ste tako rekli!«
»Pa recite, če nisem držal obljube!«

PRIPOROČILO
»Gospod Koren, ali še imate 120 kilogramov?«
»Imam, Marija, zakaj pa vas to zanima?« vprašuje gospod

Širok v gostilni.
»Novo službo iščem, pa bi vas rada navedla kot dokaz, da do¬

bro kuham.«

POBEG
»Mama, razumem, daje oče pobegnil od doma, ampak zakaj

je šel še papagaj, saj njega smo vendar vsak dan hranili in še vo¬
do je dobil,« ocenjuje Buček nastalo praznino doma.

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

- daje da Vinci izumil škarje

- da je v Sloveniji 8 % ali 80 % žensk po imenu Marija

- da ima albatros razpon med krili 3,6 m

- daje bil Berlinski zid dolg 166 km

- da na Kitajskem govori angleško več ljudi kot v ZDA

»In ti Lojze, boš rekel, da se znaš umakniti vsakdanjemu delu
in da bodo to najine sanjske počitnice!«

P
»Marta, daj pivo,« so besede Koširja, ko pride domov.
»Veš kaj, Košir, kaj pa magična beseda na p?«
»Ja, saj je res, pohiti,« se odreže Košir.

SLADKOR
Mary na kavi: »Gospod natakar, prosim še en sladkor«.
»Ali ni bilo dosedanjih šest sladkorjev že dovolj za eno samo

kavo?«
»Če pa se vsak takoj stopi,« brani svoje sladkorje Mary.

REKLI SO - DA BI SPREMINJALI SVET IN LJUDI!

Kadar prijatelj uspe, postane sovražnik.
Žarko Petan

Niso še našli traku, s katerim bi zavezali misli..
Nemški pregovor

Če hočeš biti srečen eno uro, se napij.
Če hočeš biti srečen tri dni, se poroči.
Če hočeš biti srečen en teden, zakolji svinjo in jo pojej.
Če hočeš biti srečen vse življenje, se nauči loviti ribe.

Kitajski pregovor

Dan je drugega dne učenec.
Nemški pregovor

Dandanes se učitelji učijo od učencev.
Žarko Petan
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o mednarodna srečanja

Caring together

EDTNA/ERCA

Caring Together: Managing
the Complications

of Chronic Kidney Disease
Fortezza da Basso, Florence, ltaly, 15-18 September 2007
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mednarodna srečanja O
In čase you are already registerd, we would like to ask you to forward this reminder to other interested colleaugues or insitutions.

If you no longer wish to receive our [newsl messages, please let us know and we will unsubscribe you from our e-mail list.

5th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry
Best Evidence Based Practice

"Prevention, Treatment and Management of Violence at the Individual,
Institutional and Governmental Level"

25 - 27 October 2007
Congress Centre "De Meervaart"

Meer en Vaart 300
Amsterdam - the Netherlands

!! You stili have time to register before the early bird date of 1-8-2007 I!

Accreditatie (Dutch) De Nascholing 5th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry is voor 16 uur
geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) (ID nummer: 5776) en door de Federatie van

Gezondheidszorgpsychologen (FGzP): Klinisch Psycholoog (BIG)( ID nummer: 6117).

DearColleagues,
The purpose of the congress is to promote and disseminate current knovvledge vvithin relevant areas of the
recognition, assess-ment, prevention, treatment, interventions, post incident čare, and therapeutic safety
management of violence in mental health are vvithin clinical psychiatry.The congress offers 10 plenary lectures
(keynotes), 72 paper presentations, 2 day-seminars, 15 vvorkshops and ± 45 poster presentations. These
biennial congresses are organised in close collaboration with the European Violence in Psychiatry Research
Group (EVIPRG) with the aim to provide researchers, health čare practitioners (psychiatrists, psychologists,
psgchiatric nurses, and other professionals), managers, educators, trainers, developers, theorists, and others
with the opportunity to present their work, to exchange information, to netvvork, and to promote interna-tional
collaboration. At the start (registration desk) of the congress you will receive the book of proceedings (± 500
pages), in vvhich ali the presenters of oral presentations will either publish a vvritten version of their presentation
or just an abstract, and also ali the poster abstracts will be included.
We also would like to invite you to the reception at the city hali of Amsterdam on Thursday 25 October, and to
join us at a special congress dinner cruise in the harbour of Amsterdam on Friday 26 October. The city of
Amsterdam is adding a blend of history and culture with the dynamics of a trendy metropolis, and therefore
offering the ideal opportunity for a enjoyable break before, during or afterthe congress.
Looking forward to vvelcoming you to Amsterdam,

Yours sincerely,
Prof. Dr. Tom Palmstierna & Prof. Dr. Henk Nijman

Chairs of the Organisation Committee

Forfurther infromation, registration and payment:

http://www.oudconsultancu.nl/violenceadam/index.html
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Zgodovinsko okno
Petra KersničP isali smo leto 1994. Ugotavljanju o pomanjkanju kadrov v

zdravstveni negi ni bilo konca oziroma jih ni bilo mogoče za¬
ključiti, ker ni bilo številk, ki bi potrdile ali ovrgle podana dejst¬

va. Predsednica Zbornice zdravstvene nege Nana Domajnko je
21.3.1994 na temo pomanjkanja napisala naslednji sestavek.
Pišemo leto 2007 - kakšne so zdaj razmere, ocenite sami in se

odzovite v rubriko predlagajte povejte.

»RAZMIŠLJANJA NA TEMO »POMANJKANJE MEDICINSKIH
SESTER«
Polemika o pomanjkanju medicinskih sester predvsem v klin¬

ičnem centru v Ljubljani se vleče po raznih časopisih že nekaj
časa. Problem je velik in razmišljamo, zakaj se predvsem enemu
profilu znotraj zdravstvenega tima tako ekstremno slabo godi.
Slovenska medicina gre v korak z medicino v najbolj razvitem

svetu. Znana je tako po vrhunski diagnostiki kot terapiji. Tudi o
timskem delu govorimo, ko želimo narediti vtis, kako poznamo
sodobne pristope v zdravstvenem varstvu. V resnici pa je ostala
močna hierarhija, ki ima s timskim delom in relacijami znotraj
tima malo skupnega. Vendar, če istočasno trdimo, da imamo v
Sloveniji vrhunsko medicino in vrhunske medicinske strokovn¬
jake, obenem pa negiramo sodelovanje v zdravstvenem timu ter
ne upoštevamo sodelavcev kot enakopravnih partnerjev, potem
je v slovenski medicini nekaj hudo narobe.

Kaj nas navaja na to misel? Način reševanja problema po¬
manjkanja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.
Kdo razpravlja o pomanjkanju medicinskih sester? Koga

sprašujejo za mnenje? Kdo razpravlja o delu medicinske sestre in
o njeni potrebni izobrazbi? Kdo v imenu stroke zdravstvene nege
resno razmišlja o uvozu tujih medicinskih sester, ne da bi prej
temeljito, nepristransko in celostno preučil problem? Kdo
strokovno utemeljuje, da je denar edini vzrok za odliv oziroma
vzrok, zakaj medicinske sestre niso zadovoljne v svojem poklicu
in ga torej nočejo opravljati?
Nesporno je denar pomembna motivacija za delo; mogoče za

kakšen poklic tudi primarnega pomena. S sigurnostjo pa trdimo,
da v življenju človeka veljajo še druge vrednote, ki niso vezane le
na denar, imajo pa pomemben vpliv na notranje zadovoljstvo in
uspešnost pri delu:
- biti spoštovan kot človek in sodelavec;
- imeti možnost sodelovanja, soustvarjanja in doživljanja uspe¬
hov;

- imeti možnost in pravico reči »ne«, če se to ne sklada z etiko
poklica oziroma ne prevzemati dela, za katerega ni us¬
posobljen in zato tudi zanj ne more odgovarjati;

- imeti pravico, da se zoperstavi manipuliranju in neorga¬
niziranemu izkoriščanju telesne energije.
Na tolikokrat zgoraj zastavljen »kdo« sledi odgovor - pred¬

vsem drugi, najmanj medicinske sestre same. Daje trditev toč¬
na, je razvidno že iz zmede, ko pravzaprav ni jasno, katerih med¬
icinskih sester primanjkuje. Enkrat se govori o pomanjkanju višjih
medicinskih sester, drugič o medicinskih sestrah, pa zopet o
zdravstvenih tehnikih in srednjih medicinskih sestrah. Znana je
izjava zdravnika, ki bi bil zadovoljen tudi z bolničarkami, samo da
se reši problem pomanjkanja srednjega medicinskega
kadra (Dnevnik, 16.3.1994). Zelo pa bodo razočarani
tisti, ki »precej pričakujejo od povečanega vpisa
na srednje in višje medicinske šole« (Delo, 19. 2.
1994), kajti takih šol v Sloveniji ni in zato tudi
kadra iz teh šol ne bo. Obstajajo pa Visoka šola
za zdravstvo, Višja šola za zdravstvene delavce,

zanimivoi

Srednje šole za zdravstvo. Vemo, da to zadnje ni bistveno, je pa
značilno.
Sicer pa, ali je uvoz tujih medicinskih sester rešitev? Ali je

povečevanje vpisa in s tem hiperprodukcija kadra prava rešitev?
Tudi pravično nagrajevanje, ki naj bo adekvatno glede na vloženi
trud in zahtevnost dela, ni dokončna rešitev. Ker so vzroki za
nastalo situacijo rezultat preteklih, ne dovolj pretehtanih in
strokovno neutemeljenih odločitev, ki se kažejo v današnjem
trenutku. Vzroki so v slabem kadrovskem načrtovanju, v nereal¬
nem ocenjevanju potreb po medicinskih sestrah in zdravstvenih
tehnikih, v narazumnem omejevanju zaposlovanja, kije pripelja¬
lo do skrajnosti, ko ustanove sploh niso na novo zaposlovale.
Pojavil seje varljiv vtis, da je medicinskih sester preveč, le-te so
bile prisiljene iskati delo in socialno varnost drugje.
Do teh problemov ne bi prišlo, če bi pobude, ki jih je izobliko¬

vala Zbornica zdravstvene nege Slovenije, jemali resno tisti, ki
oblikujejo zdravstveno politiko. Če bi imela zbornica vsaj najnu¬
jnejše zakonske kompetence, bi urejale probleme v svoji stroki
same oziroma na enakopravnem nivoju s strokami, s katerimi so
tesno povezane pri obravnavi bolnega ali zdravega varovanca.
Zbornica obstaja, nima pa pravice, da bi izvajala nadzor in
ukrepala in da bi imela svetovalko za zdravstveno nego na
Ministrstvu za zdravstvo, kjer bi lahko sodelovala pri pripravi
vseh tistih vitalnih odločitev, ki se tičejo razvoja zdravstvene
nege. Enako ni zastopana v Svetu za zdravstvo, kije posvetoval¬
ni organ Ministrstva za zdravstvo.
V Dnevniku (16. 3. 1994) tudi piše, da so direktorji slovenskih

bolnišnic razpravljali o preobremenjenosti medicinskih sester.
Zelo nas zanima, kakšne konkretne pripombe so imele glavne
medicinske sestre istih bolnišnic, predvsem pa, ali so bile sploh
prisotne, ko so obravnavali probleme, ki se tičejo njihove stroke.
Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za delo in odgovorni

delavci naših vrhunskih ustanov naj konkretno navedejo, kaj so
naredili, da bi zadržali medicinske sestre in zdravstvene tehnike,
ki odhajajo iz bolnišnic v zdravstvene domove, iz Slovenije v tuji¬
no. Samo ugotavljanje stanja, ne da bi ponudili njegove rešitve,
je premalo. Morda bi bilo potrebno:
- Natančno razmejiti dela in naloge medicinskih sester,
zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev; to bi utegnilo biti
za vse prizadete neprijetno, vendar bi bile vsaj medicinske ses¬
tre razbremenjene nekaterih del, ki ne sodijo v njihov delokrog.
Tako bi opravljale tisto, ker je njihov poklic - delo z bolnim in
zdravim varovancem.

- Izboljšati organizacijo dela oziroma prepustiti organizacijo, vo¬
denje in izvajanje zdravstvene nege medicinskim sestram,
mogoče v obliki samostojne zdravstvene nege, ki bi s tem za
svoje delo prevzela tudi odgovornost.

- In končno zakon ponudbe in povpraševanja velja tudi v
zdravstvu; s tem mislimo na finančno stimulacijo deficitarnih
poklicev, kar pa so prav gotovo medicinske sestre in
zdravstveni tehniki, ne pa zapiranje oddelkov, s čimer so
prizadeti bolniki.
Ker zelo cenimo prizadevanja ministra za zdravstvo, močno

dvomimo, da se strinja z ukrepi (Dnevnik, 16. 3.1994), ki naj bi
omilili krizo pomanjkanja medicinskih sester in sicer:
priprava predpisa o obveznem zaposlovanju zdravstvenih

tehnikov v bolnišnicah za dobo dveh let,
predlog za povečanje vpisa na srednje zdravstvene šole v

Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu in predlog za zmanjšan¬
je vpisa na tistih šolah, ki so blizu meje, da ne bi odhajali

v tujino.
Menimo, da so v obeh primerih kršene pravice
mladega človeka o prosti izbiri zaposlitve in
enakosti ne glede na regijo, v kateri živi in se šola.
Rešitev je v izboljšanju pogojev, ne pa v pre¬

povedi.«
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Malo drugačno razmišljanje
Tatjana Bočaj

Naravoslovni dan na temo Zdravje, z obiskom medicinske
sestre, zdravstvene vzgojiteljice pri tretješolcih iz Ankarana,
podružnične šole OŠ „ALEŠ BEBLER PRIMOŽ" HRVATINI

Naravoslovni dan je ob različnih aktivnostih potekal med
drugim tudi tako, da so učenci preko slik in predmetov spoz¬
navali poklice v zdravstvu. Pogovarjali smo se. V skupinicah so
tudi sami razmišljali o poklicih v zdravstvu in si skušali nazorno
predstaviti - drug drugemu, kaj o teh poklicih vedo. Poročali so
in pisali...

O nekaterih poklicih otrokom ni bilo težko takoj veliko pove¬
dati, drugi so bili manj znani.
Mnenja so bili, da so vsi poklici v zdravstvu zahtevni in

pomembni. Veselje tihega dečka, katerega mamica je čistilka v
bolnišnici, je bilo več kot vidno, ko smo poudarili, da so tudi ti
poklici v zdravstvu zelo pomembni.
Opisovali so najbolj tiste poklice v zdravstvu, s katerimi so bili

največ v stikih. Blizu je Ortopedska bolnišnica Valdoltra in mar¬
sikateri ima v njej zaposlene starše, sosede in znance.
Za utrinek nekaj tretješolskih, ne lektoriranih, opisov poklicev,

ki so nam dobro znani, otroci so jih pa največkrat opisovali.
Imena otrok bom izpustila ... varnost podatkov ... A zagotavljam,
da so to njihovi izdelki - tretješolcev devetletke.
Zdravnik

- „Dela v ambulanti. K njemu gremo, ko smo bolni. On nas pre¬
gleda, posluša pljuča in srce. Pogleda ušesi in grlo. Tako ugo¬
tovi, če smo bolni. Če smo bolni, nam napiše zdravila. Oblečen
je v belo haljo".
- ..Zdravnik ugotavlja stanje v telesu, postavlja diagnoze, pred¬
pisuje zdravila, določa zdravljenje in posledice jemanja zdravil
ali načina zdravljenja. Nenehno se mora strokovno izpopolnje¬
vati, da spremlja vsa nova spoznanja in tako pomaga čimbolj
ljudem. Delo zdravnika je zelo zahtevno in odgovorno in na¬
porno. Brez zdravnika bi težko živeli".

Farmacevt
Izrazjim sploh ni delal težav, ker so si lani skupaj ogledali bližn¬

jo lekarno in si od tega veliko zapomnili.
- »Farmacevt je prijazna oseba, ki dela v lekarni. V njej prodajajo
zdravila, čaje in druge zdravstvene pripomočke. Farmacevt iz¬
daja zdravila na recept, ki ga je napisal zdravnik. Nekatera
zdravila farmacevt sam pripravi, sam stehta sestavine in jih
zmeša. Ljudem svetuje, katera zdravila pomagajo lajšati
prehlad in druge bolezni. Oblečen je v belo haljo. Hodi na razna
predavanja o novih zdravilih. Opravlja zanimivo delo".

- »Farmacevt je oseba, ki dela v lekarni in mora poznati različna
zdravila in vedeti, katera gredo skupaj. Znati mora svetovati. Do
starejših ljudi mora biti potrpežljiv. Ima visoko izobrazbo, nosi
belo haljo. Videla je moške in ženske farmacevte".
Opisovali so tudi mavčarja, kirurga, anesteziologa, tehnično

osebje, reševalce, laborante,... Vse zelo lepo!

Medicinska sestra
-„lma uniformo. Svetlo modro. Pomaga bolanim, včasih tudi
zdravim".

- »Poklic medicinske sestre je zanimiv in naporen. Če želiš posta¬
ti srednja medicinska sestra, moraš končati srednjo medicinsko
šolo, kije zahtevna, kot delo, ki ga kasneje opravljaš. Lahko dela
v vseh zdravstvenih ustanovah. Pomaga zdravnikom. Meri pri¬
tisk, temperaturo, jemlje kri, skrbi za bolnike in njihovo kar-

O
o poklicih v zdravstvu

toteko. Dela tudi med vikendi. Njen delavnik je zjutraj, popoldan
in ponoči. Nočno delo je še posebno naporno".

- »Delo medicinske sestre zahteva veliko potrpežljivosti, dobre
volje in veliko ljubezni do ljudi. Medicinska sestra je zelo za¬
hteven poklic. Skrbeti mora za bolne paciente in asistirati
zdravniku. Srečamo jih v bolnišnicah in v raznih domovih, kot je
zdravstveni dom, dom za starejše občane in podobno. Njeno
delo poteka čez cel dan. Sama sem jih že veliko srečala.
Nekateri otroci se jih bojijo, ker imajo injekcije. Delo medicinske
sestre moramo spoštovati".

- »Medicinska sestra je oseba - lahko je tudi moški - ki pomaga
bolnikom, ljudem, se z njimi pogovarja, daje injekcije, previja
rane, daje zdravila. Lahko dela v različnih bolnicah ali v
zdravstvenem domu".
Super, res lepo, z velikim sodelovanjem in vnemo smo se

pogovarjali, se veliko novega naučili drug od drugega. Tudi jaz
od njih - in to vsakič, ko sem med njimi, izvem kaj novega! Tokrat
je srečanje prineslo novo, globje razmišljanje...

Le kakšna medicinska sestra sem zanje jaz, ker nisem v uni¬
formi, ne dajem injekcije, ne delam v bolnišnici, v Zdravstvenem
domu, nisem v ambulanti ampak imam tam le pisarno - saj mo¬
je delo poteka med njimi, med in z otroki, na terenu, ko se pogo¬
varjamo na najrazličnejše načine, z različnimi oblikami in meto¬
dami dela o zdravju in o tem, kako zanj skrbimo. Sem,... sem
medicinska sestra, (čeprav s predizobrazbo gimnazijski matu¬
rant, nato vms, zdravstvena vzgojiteljica oz. referent za
zdravstveno vzgojo!?), pred kratkim dipl. med. s., in ob spremen¬
jeni sistematizaciji - DMS na zdravstveni vzgoji, zaposlena v ZD
Koper), za otroke Tatjana.

KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? Bi bilo 7-, 8- in 9-letnim otrokom
razumljivo, če bi o medicinski sestri govorili še kot o negologinji,
drugi o zdravstvenem tehniku, tehtnici zdravstne nege, tretja bi
bil/-a zdravstvenica/-ik. Obračanje besed? Iskanje česa?
Predstavljanje česa? Zmede? Ne le otrokom - starejšim, bol¬
nikom, tudi sodelavcem, nam vsem! Zakaj? Vem, da se z zakaj ne
sprašuje, pa vseeno - zakaj?
Zdravnik je vedno - zdravnik in farmacevt tudi - po domače še

lekarnar - a tu se konča.
NAŠ POKLIC - MEDICINSKA SESTRA - PA V KRATKEM OBDOBJU

S ŠIROKO, NENEHNO SPREMINJAJOČO SE PALETO NAZIVOV...
ČEMU TO SLUŽI?

... z glasnim opravičilom omenjenim otrokom, ker sem po nji¬
hovih opisih, čudovitih izdelkih, začela močno razmišljati o
nazivih, o nečem, kar zanje ni pomembno, kar ne bi smelo biti
sporno niti za vse nas...
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iz društevi

Upravni odbor DMSBZT Ljubljana na podlagi Pravilnika o priznanjih DMSBZT Ljubljana
razpisuje zbiranje predlogov za:

Podelitev priznanja Srebrni znak in
naziva Častni/a član/ica društva.

ljubljana

Priznanje »Srebrni znak« prejme član/ica društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje
in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov;
skrbi za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje svojih članov, razvijanje stikov med
člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in
mednarodnem prostoru.
Podeljena bodo štiri priznanja.
Naziv »Častni/a član/ica društva« prejme oseba, ki je s svojim delom pomembno prispevala k uspešnemu delu društva.
Podeljena bosta dva naziva.

Kandidate za priznanja in naziva lahko predlagajo člani, telesa in organi društva. Pisni predlog naj vsebuje osnovne podatke o
kandidatu ter podrobnejšo utemeljitev predloga. Predlog pošljite do 15. novembra 2007 na naslov:
Irena Keršič Ramšak, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Zaloška cesta 7,1000 Ljubljana v
zaprti kuverti, s pripisom: Komisija za priznanja - ne odpiraj.

Komisija bo upoštevala le pravočasno prispele predloge z utemeljitvijo. Priznanja in nazivi bodo podeljeni na 8. simpoziju
društva 27. novembra 2007 v Ljubljani.

Komisija za priznanja Predsednica DMSBZT Ljubljana
Irena Keršič Ramšak Darinka Klemenc

Napovedujemo
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana letos organizira že 8
simpozij, tudi tokrat z mednarodno udeležbo, ob istočasnem praznovanju 80. obletnice
organiziranega združevanja in delovanja medicinskih sester v ljubljanski regiji.

ZDRAVSTVENA NEGA VČERAJ, DANES JUTRI...

bo naslov letošnjemu simpoziju. Podobne teme smo obravnavali na strokovnemu srečanju društva pred skoraj desetimi leti.
Tokrat bomo svoje poglede, izkušnje in znanje lahko primerjali s takratnimi ali novimi predstavniki naših stanovskih, strokovnih
in političnih institucij/organizacij v odnosu do zdravstvene in babiške nege, ki so (nekateri še zdaj) predstavljali (predstavljajo)
različne organe, institucije ali posameznike - glede na položaj, vlogo in vsebino delovanja zdravstvene (in babiške) nege v
Sloveniji.

Z vašo udeležbo bo simpozij pridobil na kakovosti, pomembnosti in slovesnosti trenutka, zato si, prosimo, rezervirajte že zdaj
torek, 27. novembra 2007, da skupaj doživimo zdravstveno nego za včeraj, za danes in za jutri...

V vodstvu društva smo se odločili, da bomo finančna sredstva, ki bi jih porabili za praznovanje pomembne obletnice, namenili
članstvu za izobraževanje.

Organizacijski odbor:
Darinka Klemenc, Irena Keršič Ramšak, mag. Andreja Kvas, Peter Požun, Zdenka Dovč, Damjan Remškar in drugi

ljubljana
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Pohod Društva medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov
Ljubljana na SNEŽNIK 22. 09. 2007
Spoštovani člani in članice Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana,
za vas pripravljamo planinski pohod na Snežnik, visok 1796 m, in sicer v soboto, 22. 9. 2007.
Odhod bo ob 7. uri izpred dvorane Tivoli, ob 7.15 bomo pobrali pohodnice in pohodnike na železniški postaji pod uro. Prosimo,
bodite točni. Odpeljali se bomo po avtocesti v smeri Ilirske Bistrice.
Hojo v hrib bomo začeli na izhodišču - Sviščaki na višini 1241 metrov. Pot ni zahtevna, že na izhodišču dosežemo precejšnjo
višino in za vzpon do vrha potrebujemo dve uri hoje.
Za pohod potrebujete primerno pohodniško obutev in palice.
Pohode skušamo približati vsem pohodnikom, tudi manj zmogljivim. Zato svetujemo merjenje srčnega utripa v mirovanju in
določanje ustrezne meje srčnega utripa. Merjenja srčnega utripa izvajamo po načrtovanem razporedu in sicer vsak četrtek
od 17. do 19. ure v prostorih društva.
Če bo vremenska napoved slaba, si organizator pridržuje pravico do izbire nižje in manj zahtevne poti, zato vas naprošamo, da
ob prijavi obvezno navedete številko vašega telefona.
Prijave sprejema gospa Irma Kiprijanovič na telefon 041/ 754-695 od 08. do 10. ure ali na e-naslov irma.k@amil.si do srede,
19. 09. 2007.
Prispevek za člane v višini 12 EU in za nečlane 16 EU 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

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

ljubljana

Pohod DMSBZT Ljubljana
na Kočevsko hribovje 13.10. 2007
Spoštovani člani Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana,
za Vas organiziramo pohod po deželi neokrnjene narave, dragoceni naravni dediščini -
KOČEVSKI, kjer najvišji vrh doseže malo čez 1000 m n. m. v.
Na pohod bomo odšli 13.10. 2007 z avtobusom ob 7.00 izpred Hale Tivoli. Pohodniki, ki se želite pridružiti na železniški postaji
Ljubljana, nas počakajte pod uro ob 7.15 uri. Sledila bo vožnja proti Kočevju in hoja v hrib ...
Za pohod potrebujemo primerno pohodno obutev in oblačila, priporočamo pohodne palice, dovolj tekočine in prigrizek. Pot bo
potekala po senčnem, gozdnem območju in bo trajala približno 4 do 5 ur ne preveč zahtevne hoje. Na poti nas bodo poleg vodiča
tudi informativne table s sliko in besedo na kratko seznanjale s posebnostmi kraja, z zgodovino, naravo... Več informacij si lahko
preberete, če želite, že pred odhodom na pohod na http//: www.kocevje.si
Če bo vreme slabo, bo pohod prestavljen. Organizator si pridružuje pravico do spremembe poti, zato Vas vljudno prosimo, da
ob prijavi pustite številko svojega telefona.
Prijave sprejema ga. Irma Kiprijanovič na telefon 041/ 754 695 ali na e-naslov irma.k/@email.si do 05.10. 2007. Prispevek v viši¬
ni 12 EUR za člane in 16 EUR za nečlane plačate na avtobusu. V ceno sta vključena prevoz in kosilo v Koči pri Jelenovem stu¬
dencu.
Ponuja se Vam prava priložnost za ogled Kočevske neokrnjene narave - ne zamudite je.
Za vse morebitne informacije sem dosegljiva na e-naslovu jerica.zrimsek@clj.si.

Za športno gibalno vadbo pri DMSBZT Ljubljana Predsednica DMSBZT Ljubljana
Burda Sima Darinka Klemenc
Phodništvo:

Jerica Zrimšek, Jadranka Cerkvenik

medicnnskTTT
sester, babic in
zdravs tvep.ia
tehnikov_
ljubljana
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Sekcija upokojenih medicinskih sestervABi

na strokovno srečanje in druženje
v sredo, 03. oktobra 2007 v prostorih Srednje zdravstvene šole Ljubljana, Poljanska 65
s prihodom ob 9.30 in pričetkom predavanja ob 10.00 uri.

Program: As. dr. Lea Dolenc Grošel, dr. med., spec. nevrolog: TEŽAVE S SPANJEM
Po strokovnem srečanju se bomo z avtobusom, ki nas bo čakal pred šolo, ob 12.45 odpravili v Žirje pri Divači. Tam si bomo
ogledali mojstrovine slovenskih kmečkih vozov - miniaturne vozove pod naslovom »Vsi vozovi gospoda Janka Samse«, kjer
bomo med 60 vozovi našli tudi Barjanski voz.
Dan bomo zaključili s kosilom. Prispevek za predavanje je 4 EUR, za izlet pa 10 EUR - torej skupaj 14 EUR, kijih boste lahko
poravnali ob vhodu v predavalnico.
Prijave sprejema Cilka Potokar na tel. 01 5481 303 v sredo, 26. septembra med 14. in 17. uro. Število udeležencev izleta je
omejeno do zasedbe mest v avtobusu.

Vabimo Vas, da se zadnjega srečanja v letu 2007 udeležite v čim večjem številu.

Predsednica Predsednica
Sekcije upokojenih medicinskih sester DMSBZT Ljubljana

Cilka Potokar Darinka Klemenc

ljubljana

Spoštovana kolegica/kolega - upokojena medicinska
sestra, babica, zdravstveni tehnik DMSBZT Ljubljana

Ljubljana, avgust 2007

V Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov (DMSBZT) Ljubljana spremljamo aktivnosti
upokojenih kolegic in kolegov, med drugim tudi preko Aktiva
upokojenih medicinskih sester, ki ga že leta uspešno vodi gospa
Cilka Potokar in je pomemben del ljubljanskega društva.
Nadaljujemo in nadgrajujemo pot, ki ste jo razvijali pred nami:
strokovno, tudi v nadaljevanju delovanja društva.
Čas prinaša tudi spremembe in novosti; ena takih je

pridobitev javnih pooblastil. Javna pooblastila pomenijo, da se
stroka sama regulira, torej sami vodimo register, izdajamo
licence in opravljamo strokovni nadzor.
Ob vpisu v »zbornico« ali »društvo«, kakor koli se je takrat

naša organizacija že imenovala, ste postali tako član/ica
DMSBZT Ljubljana kot Zbornice zdravstvene in babiške nege
Slovenije - Zveze društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornice - Zveze), kjer je
združenih poleg ljubljanskega še deset regijskih društev in tu
deluje tudi trideset strokovnih sekcij. Iz naslova članstva vam
pripadajo vse pravice in ugodnosti, navedene v statutih in
drugih aktih tako društva kot Zbornice - Zveze, in vse dolžnosti.

S tem pismom vas želimo spodbuditi in vam priporočiti, da
tudi vi poskrbite, da boste vpisani v register izvajalcev in da
boste imeli licenco, tudi če ne izvajate več zdravstvene ali
babiške nege v praksi. A kot pravijo, nikoli ne vemo, kdaj nam bo
kaj »prišlo prav«. Zato vam priporočamo, da si te zadeve
uredite. Nenazadnje se vam lahko ponudi priložnost za delo v
kakšni zasebni ambulanti, negi na domu, svetovanje, delujete v
različnih organih Zbornice - Zveze, društvih, strokovnih sekcijah.
In brez licence ne bo šlo. V Utripu, na spletnih straneh in drugod
je bilo veliko informacij o postopkih za ureditev tega statusa.
Najprej je potrebno oddati vlogo za registracijo (na posebnem

obrazcu), vključno s prilogami, ki so zahtevane. Ko boste dobili
odločbo, da ste vpisani v register, boste oddali vlogo (spet na
drugem obrazcu) za pridobitev licence, ki bo veljala sedem let.
Licenco lahko pridobite, če od upokojitve ni minilo več kot
sedem let.
Obnovitev licence bo potrebno opraviti torej čez sedem let,

kar pomeni pridobiti si 35 (za srednjo izobrazbo) oz. 70 (za višjo
oz. visoko izobrazbo) licenčnih točk skozi izobraževalne in druge
vsebine. Pomembno je torej tudi na tem področju še naprej
ostali »v formi«.
Društvo, v katerega ste včlanjeni, letos praznuje 80-letnico

organiziranega združevanja in delovanja medicinskih sester
v ljubljanski regiji in je pred kratkim dobilo najvišjo nagrado
glavnega mesta Ljubljana za leto 2007. K tej nagradi ste
pripomogli tudi vi, skupaj z več kot 4600 izvajalci zdravstvene in
babiške nege v širši ljubljanski regiji. Hvala vam za to.
Dovolite, da vas ob tej priložnosti prav lepo vabimo, da se

nam pridružujete pri naših številnih aktivnostih, tudi mlajše
kolegice in kolegi, ki smo jih še včeraj srečevali po hodnikih
naših zdravstvenih zavodov in drugod, polne elana, znanj,
izkušenj in dobre volje. Pridružite se nam »od blizu«, kjer koli
menite, da lahko izpolnimo vaša pričakovanja, ali najdete
področje, kjer lahko sodelujete. Tisti, ki boste tole pisemce dobili
po pošti, si poglejte še našo novo zloženko, v kateri, smo
prepričani, bo vsakdo našel kaj zase, za svoje dobro počutje, za
osebno in strokovno rast in razvoj.
Za vsa nadaljnja navodila v zvezi z javnimi pooblastili se lahko

obrnete na Zbornico - Zvezo, v zvezi z delovanjem društva oz.
Sekcije upokojenih pa na gospo Cilko Potokar, tel. 031 229 543
ali gospo Irmo Kiprijanovič, tel. 041 754 695 oz. po e-pošti: jr-
ma.k@email.si .

S spoštovanjem in lepimi pozdravi
Predsednica DMSBZT Ljubljana: Darinka Klemenc
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Medicinske sestre tečemo
Ljubljanski maraton
V nedeljo, 28. oktobra ob 8.30
bomo medicinske sestre sodelovale pri rekreativnem teku kluba Polet, teku na 10 km.
Tek na 10 km je fizično srednje zahteven, predvsem so potrebni dobri športni copati in oblačila, v katerih najraje in lahkotno
tečete.
Tistim, ki boste to želeli, bomo omogočili tek z merilnikom srčnega utripa.
DMSBZT Ljubljana bo pokrilo stroške prijavnine za vse prijavljene člane. Če bo prijavljenih manj kot deset tekmovalk (za skupin¬
sko prijavo), bo potrebno doplačati 4,5 €.
Prijave sprejema ga. Irma Kiprijanovič na telefon: 041-754-695 ali po e-pošti: irma.k@email.si do 29. septembra 2007.
Kakršno koli dodatno informacijo glede teka samega dobite na spletni strani www.ljubljanskimaraton.si ali pri meni (Zdenki Dovč)
na telefonsko številko 041-323-883.

V imenu DMSBZT Ljubljana vas vabimo, da tečete z nami!

Organizacijski odbor: Zdenka Dovč, Burda Sima

Predsednica DMSBZT Ljubljana: Darinka Klemenc

VADBA JOGE VSEZONI
2007/2008

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Ljubljana vabi na vadbo joge na naslednjih

lokacijah:

ČETRTEK
1. skupina od 18:00 -19:30
2. skupina od 19:45 - 21:15
Vadbo vodi gospa SANDRA JELENIČ
Prijave sprejema gospa Katja Hribar, tel. 031317 263, od
ponedeljka do petka med 19.00 in 20.00 uro.

V LJUBLJANI:
POLIKLINIKA, Njegoševa 4, v prostorih FIZIOTERAPIJE v kleti.
Urnik: PONEDELJEK
1. skupina od 16:00 -17:30
2. skupina od 17:45 -19:15
Vadbo vodi gospa SLAVKA VEROVŠEK
Prijave sprejema gospa Nada Sirnik, tel. 031 329 360 , med
8.00 in 9.00 uro ali med 18.00 in 19.00 uro, od ponedeljka
do petka, od 24. Septembra dalje.

OČESNA KLINIKA, Zaloška 29/a. (vhod iz Grablovičeve
ulice).

Urnik: TOREK
1. skupina od 16:30 -18:00
2. skupina od 18:15 -19:45
Vadbo vodi gospa DUNJA BERTONCELJ
Prijave sprejema gospa Nada Sirnik, tel. 031 329 360 , med
8.00 in 9.00 uro ali med 18.00 in 19.00 uro, od ponedeljka
do petka, od 24. Septembra dalje.

PODRUŽNICA ZASAVJE
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE, RUDARSKA C. 12 (sejna
soba)
Urnik: SREDA
1. skupina 16:30 - 18:00
2. skupina 18:15 -19:45
Vadbo bo vodil gospod mag. DANILO KOSI z sodelavci
Vabljene tudi medicinske sestre, ki se vozite na delo v
Ljubljano ali v druge kraje. Prijave sprejema gospa Marija
Filipič tel. 031 686 700, ali: 03 562 85 63 od 18.00 do 19.00
ure, od 20. Septembra dalje.

Z vadbo joge bomo pričeli v tednu od 1. oktobra 2007.
Finančni prispevek članic in članov je 75 EUROV, za
upokojene 53 EVROV, plačljiv v enem obroku. S seboj
prinesite veljavne članske izkaznice. Prispevek bomo
pobirali ob začetku prve vadbe.
Za vadbo priporočamo lahko oblačilo (majico, športne
hlače), podlogo »armaflex«, voljo za stalno , redno
udeležbo

Urnik: SREDA
1. skupina od 15:30 -17:00
2. skupina od 17:15-18:45
Vadbo vodi gospa JULIJA JEŽ
Prijave sprejema gospa Bronka Kavčič, tel., 040 329 358, od
ponedeljka do petka med 18.00 in 19.00 uro.

PORODNIŠNICA (bivša BABIŠKA ŠOLA), Šlajmerjeva 3. Urnik:

Za dejavnost joge pri
Predsednica DMSBZTLJ
Podpredsednica društva za

DMSBZT Ljubljana
Darinka Klemencpodročje interesnih dejavnosti

Nada Sirnik
Zdenka Dovč
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Osterreich Institut d.o.o. Ljubljana
Ljubljana Trg francoske revolucije 6, SI-1000 Ljubljana

Zaloška cesta 7, T:01/ 426 99 70, Fax: 01/ 426 99 92
1000 Ljubljana E-Mail: ljubljana@oei.org

www.oei.si

Ponudba za obiskovanje tečaja nemščine za zdravstvene delavce
na Čsterreich Institut-u za različne stopnje

Splošna nemščina za začetnike s predznanjem - 30 ur
Cena tečaja: 210 € / možno plačilo v obrokih

Prijava do: 21. 9. 2007

Nemščina za zaposlene v zdravstveni negi - strokovni jezik - 30 ur
nadaljevalna skupina

Izvrstni učni materiali s primeri iz vsakdanjika v zdravstveni negi:
Fachsprachenmappe fur Gesundheits- und Pflegeberufe

Cena tečaja: 210 € / možno plačilo v obrokih
Prijava do: 21. 9. 2007

Splošna nemščina za začetnike - 60 ur
Cena tečaja: 375 € / 3 obroke po 140 €

Prijava do: 30. 9. 2007

DMSBZT Ljubljana prispeva tečajnikom 68,00 € po predložitvi članske izkaznice.
Visoko kvalificirani učitelji za poučevanje nemščine

Pouk je moderen in praktično naravnan
Izvrstni učni materiali - Mapa za strokovni jezik za poklice v zdravstveni negi

Pouk bo potekal v prostorih DMSBZT Ljubljana
Termini tečajev bodo določeni po dogovoru.

Potrdilo o obiskovanju oz. potrdilo o opravljenem tečaju nemškega jezika

Pred začetkom tečaja opravimo brezplačni uvrstitveni test.

Razlaga ponudbe
- Predavatelji/ce Avstrijskega inštituta
Visoko izobražene in izkušene predavateljice in predavatelji oblikujejo pouk raznoliko in učinkovito. Gre za naravne govorce, ki
so diplomirani germanisti oz. germanistke.
Specializirani so za poučevanje poslovne nemščine in imajo veliko izkušenj na področju strokovnega jezika. Redno se tudi
izobražujejo na domačih in tujih seminarjih.
- Učne metode
Naš pouk je moderen in praktično usmerjen.
Iz moderne didaktike poučevanja strokovnih jezikov izberemo tiste metode, ki najbolj ustrezajo učnemu tipu učne skupine.
Tako bomo dosegli naš skupen cilj: kar se da učinkovito, kar se da hitro, kar se da zanimivo učiti se, kar potrebujete.
- Učna gradiva
Avstrijski inštitut razpolaga z didaktiziranimi gradivi s področja poslovne nemščine, ki jih je sam razvil. Naši predavatelji bodo
skušali učne vsebine prilagoditi delovnemu vsakdanu udeležencev tečaja.
- Potrdila
Udeleženci tečaja prejmejo potrdilo o opravljenem tečaju oz. potrdilo o obiskovanju tečaja na Avstrijskem inštitutu.
Kot certificiran izpitni center nudimo tudi možnost opravljanja mednarodne jezikovne diplome OSD (Osterreichisches
Sprachdiplom).
Prijave sprejema g. Bojan Veberič na e-naslov: ljubljana@oei.org ali tel. 01/426 99 70, od 10. do 17.30 ure. Ob prijavi vplačate
vsaj prvi obrok po prejetem računu.

S prijaznimi pozdravi!/
Darinka Klemenc mag. Christine Okresek,

predsednica DMSBZT Ljubljana vodja Osterreich Institut-a
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LIKOVNA KOLONIJA

Ob obali Jadranskega morja
Gita llič-Kačar

Zakaj naj bi nas pa zopet zeblo kot lani na likovni koloniji
na Jezerskem? In smo jo mahnili v tople kraje, točneje, v
Savudrijo - v hostel Univerzitetnega kliničnega centra

Villo Ziani, ki leži blizu ribiške vasice Savudrija, na začetku
umaške riviere, kamor so že v času avstroogrske monarhije
mogočneži hodili na počitnice in okrevanje.

Znamenitosti Savudrije

Po že kar vroči popoldanski vožnji nas je pričakal ugoden hlad
parka, rastočih lovorjevih dreves in visokega bambusa, sredi
katerega se je bohotila Villa, ovenčana z balkoni in terasami.
Lep pogled, ki je prišepetaval počitek. Toda mi smo prišli
USTVARJAT nova dela, saj je sam kraj kar vabil z lepimi motivi.
Takoj po rani večerji smo odšli raziskovat okolico našega
kratkega delovnega dopusta. Med polji pokošene trave nas je
pot vodila proti obali, v daljavi nas je pozdravljal vodni stolp -
prava trdnjava na vzpetini. V skritem zalivu, obraslem s figovim
drevjem in bambusom, so v brezvetrju igrali svoj ples milijoni
biserov, posutih po vodni gladini, medtem ko se je v daljavi
orisovala silhueta Pirana. To lepoto miru in tišine smo hitro in z
užitkom izkoristile za večerno kopanje. Raziskovalni duh nas je
vodil še naprej do starega mestnega jedra vasice, kjer se
ponekod še lahko vidi arhitektura starih istrskih domovanj. Na
žalost pa to vse bolj izrinjajo moderna brezosebna apartmajska
naselja. V samem pristanišču so počivale na valovih ribiške
barke, ujete med vrvi, stari ribiči pa so ob čiščenju mrež na
pomolu razpredali svoje vsakodnevne novosti. Dan se je
poslavljal s čudovitim sončnim zahodom, katerega sij je odel
naravo v škrlat.
Zjutraj nas je zopet, kot že tolikokrat do sedaj, razveselila s

svojimi prisrčnimi, ročno narejenimi izdelki naša Tea. Vsaki je
spekla medenjak, po samo njej znanem receptu. Bioposlastica
nam je prišla vsem še kako prav in, ker je bila zelo okusna, je
bilo povpraševanje večje od zaloge. Z veliko vnemo za slikanje,
nekatere tudi že po jutranji vadbi tai chija ali plavanju, smo
odbrzele proti znanemu simbolu Savudrije - najstarejšemu
svetilniku na Jadranu, zgrajenem leta 1818. Istočasno je to tudi
najsevernejši hrvaški svetilnik, visok 36 m. Njegov svetlobni
signal seže 32 km daleč. Zgradil ga je arhitekt Pietro Nobile po
naročilu gospodarske komore iz Trsta in pod pokroviteljstvom
carja Franje I.

Med pasom kamnitih plošč, ki se spuščajo do morja, ter
svetilnikom se razprostira prstan mediteranskega zelenja in
daje mimoidočim ugodno senco. Druga znamenitost tega kraja
pa so viseči čolni na pomolih. In prav te motive smo si izbrale za
temo prvih naslikanih del. Razkropljene po plaži smo ob

O
začudenih pogledih mimoidočih kopalcev delale v različnih
tehnikah. Ko nas je premagalo vroče sonce, smo poiskale
osvežitev v morju. Navkljub kremam z visokim faktorjem smo po
celodnevnem "garanju" in skrivajoče se v senčnih mestih ob
grmičevju pridelale nekatere precej pordelo kožo. Utrujene, a
zadovoljne, smo si po večerji, ki se nam je izredno prilegla,
izmenjale še vtise o kraju in pokritizirale naša nastala dela. Ob
prešernem smehu, za katerega je bila vseskozi "kriva" naša
Svetlana, smo izdelale skupni projekt - obesek iz školjk, da z
njim drugo jutro razveselimo Teo.

Naslednje jutro - druge lokacije. Ena je videla lepoto, ki jo je
pritegnila v pokošenem polju, polnem kopic sena, druga v
skrivnem zalivu, obrobljenim z bujnim rastlinjem in
razčlenjenimi skalami. Tretje so uživale ob slikanju školjk,
razpenjenih valov in vej, polnih fig. Vroč dan je prehitro minil.
Čeprav smo se nekaj dogovarjale, da bi lahko zvečer šle na
"fešto" v bližnji Umag, kjer je igrala poznana glasbena skupina,
je vse padlo v vodo, saj smo ob sedenju na terasi in ob stalnem
monotonem oglašanju čuka kaj kmalu ena za drugo odkorakale
v svoje sobe.
Zadnji dan - treba je bilo zaključiti dela in pripraviti razstavo.

Ker smo imele na voljo dovolj razstavnega prostora med
drevesi, smo svoja dela, ki jih ni bilo malo, obesile kar na vrv in
pripele s kljukicami. Tako je dvainpetdeset slik plapolalo v vetrcu
in pred vsako je "strokovna komisija sodelujočih likovnic"
podajala svoja mnenja. Zelo resno opravilo, iz katerega se tudi
nekaj naučiš, čeprav je potekalo med stalnim smehom in v zelo
prešerni atmosferi, tako kot smo preživele vse te dni skupaj,
neobremenjene s časom in z vsakdanjimi obveznostmi.

Zza zaključekpa še eno "gasilsko'

Čudovito smo zaključile še eno šolsko leto našega druženja,
leto otvoritev večjega števila razstav, učenja novih tehnik, ob
slikanju nam všečnih motivov, ob uživanju nastajanja slik, v
prelepi bližini morske obale, kar nam je omogočilo Društvo
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, za
kar se jim "vsi vpleteni" najlepše zahvaljujemo.
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Strokovna ekskurzija društva MSBZT Nova Gorica
Nelida Casarsa

M egleno jutro je 16. junija pričakalo člane društva MSBZT
Nova Gorica, ki smo se zbirali, da gremo na ogled bolnišnice
v Tžiču (Monfalcone - IT). Sonce je nato premagalo oblake

in nas spremljalo ves dan.
Preko mejnega prehoda Vrtojba smo se zapeljali mimo

Doberdoba. Slovensko naselje v Italiji leži tik za državno mejo.
Doberdob je bil med prvo svetovno vojno prizorišče krvavih bo¬
jev, saj je prek doberdobske planote potekala avstroogrska
obrambna linija Soške fronte. Kraj je znan tudi po
Doberdobskem jezeru, ki je presihajoče jezero, višina njegove
vodne gladine niha med 5 in 10 metri.
Naša pot je potekala do Tržiča. Mesto leži v Goriški pokrajini,

ob obali tržaškega zaliva, znano je kot industrijsko središče z
ladjedelnico, tovarno letal, tekstila.
Pred bolnišnico San Polo nas je sprejel vodja službe za

zdravstveno nego g. Picogna. Po uvodnem pozdravu nam je
predstavil organiziranost zdravstva v pokrajini Friuli- Venezia-
Gulia (v nadaljevanju FVG). Število prebivalcev v pokrajini FVG se
gibje okrog 1 200 000, v goriški regiji 141 000.
Zdravstveno podjetje "Azienda socio - sanitaria n.2 Isontina"

pokriva zdravstveno varstvo za goriško pokrajino z naslednjimi
zavodi oz. oddelki: 2 bolnišnici (v Gorici in Tržiču), 2 zdravstveni
postaji (v Gorici in Tržiču) ter oddelkom za preventivo, zdravljen¬
je odvisnosti ter psihiatrijo.
Zdravstveno podjetje financira državni proračun ter pokrajina

FVG V podjetju, ki pokriva vseh 7 enot, je zaposlenih čez 2000 lju¬
di, 1440 je zdravstvenih delavcev.
Vodja službe za zdravstveno nego bolnišnice v Tržiču, ga. Cei,

nam je predstavila organiziranost bolnišnice.
Splošna bolnišnica ima več služb:

-kirurško (hospitalni del, ki zajema področja kirurgije, ORL,
ginekologije, ortopedije in okulistike ter ambulantni del);

- internistično (hospitalni del, ki zajema internistični oddelek,
oddelek za rehabilitacijo ter ambulantni del);

- urgenca (hospitalni del, ki pokriva področje intenzivne enote ter
reševalno službo);

- porodniško-pediatrično (hospitalni del pokriva področje porod¬
ništva in pediatrije ter ambulantni del);

- služba za diagnostiko (oddelek za radiologijo, odd. za labora¬
torijsko diagnostiko, oddelek za patologijo).
Zaposlenih je 138 ljudi z univerzitetno izobrazbo (zdravniki in

drug kader), okrog 320 ljudi na področju zdravstvene nege (med¬
icinske sestre, babice, negovalke) ter 38 strežniškega osebja.

društvo medicinskih /sester,
babic in zdravstvenih tehnikov

Povprečna ležalna doba je 5,7 dni, povprečna zasedenost 86
%. Število bolniških postelj za hospital je 154,19 bolniških postelj
je namenjenih za enodnevno hospitalizacijo ("day hospital"), 14
bolniških postelj pa je plačljivih (nadstandard).
Vodja službe za zdravstveno nego internistične službe, g.

Grassi, nam je predstavil organiziranost službe s hospitalnim in
ambulantnim delom. 68 bolniških postelj je razporejenih na tri
oddelke: 8 bolniških postelj je namenjenih oddelku za rehabil¬
itacijo, ostale pa internističnemu oddelku ter oddelku za
onkologijo, ki deluje kot dnevna bolnišnica.
Sestava timov je pestra predvsem kar se tiče zdravstvene

nege. Tudi pri njih se pojavlja več izrazov za delovno mesto med¬
icinske sestre z različno stopnjo izobrazbe.
Na oddelku s 23 bolniškimi posteljami dela tim 3 medicinskih

sester (1 dipl. med. sestra ter 2 z nižjo izobrazbo) tako v
dopoldanskem kot popoldanskem turnusu. Urnik dela je znan v
naprej, saj uporabljajo sistem razporeditev: dopoldanski turnus
(7.00-14.20), popoldanski turnus (14.00-21.20), nočni turnus
(21.00-7.20), prosti dan, nato se razporeditev ponovi.
Predstavljena nam je bila dokumentacija s področja

zdravstvene nege ter delovanje ambulante za diabetično stopa¬
lo. Predvsem nas je presenetila dorečenost kompetenc, ure¬
jenost dokumentacije ter avtonomija delovanja na področju
zdravstvene nege z veliko mero sodelovanja z ostalimi
zdravstvenimi delavci.
Sledil je ogled bolniških oddelkov (urgence, kirurškega in in-

ternističnega oddelka). Bolniške sobe in ostali prostori so us¬
trezno klimatizirani, dajejo občutek urejenosti. Vse bolniške sobe
so dvoposteljne s sanitanim prostorom. Nekaj več časa smo se
mudili ob dokumentacijskem vozičku, vozičku za izvajanje nege,
ker smo postavljali vprašanja glede izvajanja ZN, dokumentaci¬
je...
Čas je kar prehitro minil. Poslovili smo se z zahvalo za prijeten

sprejem in pripravljenost odgovarjati na naša vprašanja ter
drobne radovednosti. Mimo višine plače pač ne gre.
Pot nas je vodila do izliva reke Soče. Vsi tisti, ki so prisedli v av¬

tobus že v Tolminu, so lahko sledili reki in se strinjali s hval¬
ospevom Simona Gregorčiča. Sprehodili smo se do opazovalnic,
saj tukaj gnezdi zelo veliko vrst ptičev, si ogledali konje in značil¬
no močvirsko rastlinje. No, tudi komarjem se nismo uspeli skriti.
Pod senco topolov smo se ponovno zbrali in nadaljevali pot do
Ogleja.
Polni vtisov smo nato "pristali" na slovenski strani Goriških brd,

kjer so nas pogostili s "kočerjo" (pozno kosilo - zgodnja večerja).



iz društev O
Jesenski pohod
Društva MSBZTNova Gorica
po dolini Loške koritnice 29. septembra 2007

q?društvo medicinskih f sester,
babic in zdravstvenih tehnikov

Spoštovani člani in članice Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica

Vljudno Vas vabimo na jesenski pohod po čudoviti dolini Loške koritnice.

Na krožni pohod se bomo odpravili pod vodstvom loških lovcev 29. septembra 2007. Pot nas bo najprej vodila do lovske koče,
kjer nas bo pričakal čaj, okrepčali se bomo z malico iz nahrbtnika. Po kratkem postanku bomo hojo nadaljevali do ovčje planine
Brdo, nato pa po drugi (krožni) poti do Loga pod Mangrtom, kjer nas bo v lovskem domu pričakal lovski golaž, ki ga bodo za nas
pripravili loški lovci.
Pohod, ki bo trajal predvidoma šest ur, ni zahteven, kljub temu pa je treba imeti dobro planinsko obutev in dovolj tekočine v
nahrbtniku. Prav pridejo tudi pohodne palice. S seboj pa ne pozabite vzeti obilico dobre volje.
Odhod z avtobusne postaje v Novi Gorici ob 6.30, avtobusne postaje v Tolminu ob 7.30.
Za člane društva stroške avtobusnega prevoza in toplega obroka krije društvo. Vabljeni tudi svojci in prijatelji.
Če bo napovedano slabo vreme, pohod odpade.
Prijave sprejemamo do 26. septembra 2007.
Ernesta Česen Štor: 36 93 128, Slavica Babič: 33 83 200, Božena Istenič in Jolanda Kofol: 38 81 120, Dušica Debeljak: 33 01 173,
Renata Trampuž: 031 590 487.

Skupno druženje združuje in povezuje, zato vljudno vabljeni.

V imenu skupine za pohodništvo
Božena Istenič

Predsednica Društva MSBZT Nova Gorica
Renata Trampuž

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske
vabi vse ljubitelje gora na jesenski

Pohod na Matajur;
v soboto, 6. oktobra 2007.

Društvo
medicinskih
sester, babic in
zdravstvenih
tehnikov
Gorenjske

Avtobus bo odpeljal izpred Splošne bolnišnice na Jesenicah ob 5. uri, z avtobusne postaje v Radovljici ob 5.20 in z avtobusne
postaje Kranj ob 5.40.
Matajur je sredogorski hrbet nad Kobaridom, ki ga od Kobariškega Stola ločita dolina Nadiže in Breginjski kot. Je obmejna gora
z Italijo. Južna pobočja se spuščajo v slovensko Benečijo. Z vrha seže oko daleč na slovensko in italijansko ozemlje. Do leta 1973
je bil redko obiskan, po sprostitvi strogih obmejnih predpisov pa seje mogoče povzpeti nanj brez kakršnih koli dovoljenj.
Na Matajur peljeta dve poti po slovenski strani: prva, strmejša, iz Kobarida, druga, zložnejša, iz višje ležečega zaselka Livek (nad
700 m). Mi se bomo podali po slednji.
Do izhodiščne vasice Avsa se bomo peljali z avtobusom.
Vzpon na Matajur ni zahteven, a kljub temu naporen, saj traja vzpon 2,5 do 3 ure in ne dosti manj povratek. Na poti ni planinske
koče, zato je potrebna malica iz nahrbtnika. Oprema za pohod naj bo športno planinska, obvezni so planinski čevlji, odveč ne bo
topla obleka, kapa, rokavice, vetrovka, zaželene so tudi pohodne palice.
Po končani turi se bomo podali v Kobarid, kjer si bomo ogledali znameniti muzej 1. svetovne vojne in, če bo čas dopuščal, tudi
kostnico.
Domov se bomo vračali preko mejnih prehodov Predil in Rateče, zato ne pozabite osebne izkaznice!
Prispevek posameznika za pohod je 10 EUR. Pohodniki ga plačajo na avtobusu.
Prijave sprejema Dita Perčič do 28. septembra 2007 oziroma do zasedenosti avtobusa po telefonu (04) 2022684 ali (04) 2082156,
mobi 031 693767 oziroma preko e-pošte: ditapercic@yahoo.com

Planinski pozdrav!

Planinska sekcija:
Dita Perčič

Predsednica DMSB2T Gorenjske
Monika Ažman
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iz društevi

7. april - svetovni dan zdravja z motom
Vlagajmo v zdravje in gradimo varno prihodnost za
vse - Tradicionalni pohod na otok ljubezni

■3 DRUŠTVOMEDICINSKIH SESTER
Emilija^jivaš in zdravstvenih tehnikovPomurja

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

Letošnji svetovni dan zdravja 7. april je zaznamoval moto
Vlagajmo v zdravje in gradimo varno prihodnost za vse. Že
nekaj let se v pomurskem prostoru organizira tradicionalni po¬

hod in kolesarjenje na otok ljubezni, ki ga organizirajo Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota, Zdravstveni domovi Murska
Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer, Lendava, Splošna bolnišnica
Murska Sobota, Društvo medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Pomurja, Območna združenja rdečega križa v Pomurju,
Pomursko društvo za boj proti raku, Občina Beltinci in drugi.
Ta tradicionalni pohod in kolesarjenje na otok ljubezni sta se

zgodila v nedeljo, 15. aprila. Pešačilo se je iz Beltinec, Spodnjih
Krapij, Veržeja in Odranec, kolesarilo pa iz Murske Sobote ter
Velike Polane.

Bil je čudovit sončen dan, prav primeren za tako akcijo. Hvala
vsem, ki se te tradicionalne prireditve udeležujejo že vrsto let.
Škoda, da nas iz bolnišnice ni bilo še več. Poleg skrbi za lastno
zdravje je pomembno tudi druženje in nabiranje pozitivne en¬
ergije.
Udeležencev srečanja je bilo okrog 400. Poleg kulturnega pro¬

grama in telovadbe, ki jo že vrsto let vodi naša sodelavka
fizioterapevtka Metka Vlaj, so ižakovske članice skupine za
samopomoč Lan pripravile pogostitev, ki je bila pripravljena v
stilu zdrave prehrane. Posebna hvala fizioterapevtki Metki Vlaj za
njeno vsakoletno strokovno pomoč pri tej akciji.
Vsem, ki že vrsto let prispevajo svojo strokovno pomoč in se

udeležujejo prireditve, se najlepše zahvaljujem.



mi med seboj

Or. SAŠI KADIVEC

iskreno čestitamo za uspešen zagovor doktorske
disertacije na Pedagoški fakultetti v Ljubljani in ji

želimo še veliko uspehov na njeni poti.

Kolektiv zdravstvene nege Bolnišnice Golnik

Na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru
sta diplomirala naša sodelavca

REC BLANKA in UPNIK GIL

Čestitamo!!!

Sodelavci Reševalne postaje
ZD Slovenska Bistrica
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izleti - strokovne ekskurzije

MOSTAR, SARAJEVO, JAJCE
dvodnevni izlet (petek/sobota)

Odhod: 28., 29. september (če bo več kot 45 prijav,
organiziramo ponovitev 05., 06. oktobra 2007).

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor organizira dvodnevni izlet
v Sarajevo. Na pot se odpravimo v petek, 28. septembra ob 02.00 uri zjutraj iz glavne avto¬
busne postaje v Mlinski ulici.

DRUŠTVO
MEDICINSKIH
SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV

MARIBOR

1. DAN: MARIBOR - MOSTAR - SARAJEVO
Zgodnja jutranja ura. Na pot z avtobusom! Iz Maribora bomo krenili ob 02.00. Najbolje, da kar zatisnemo oči na tej nočni vožn¬

ji. Spanec ne bo škodoval. Zapustili bomo Slovenijo. Še vedno nekoliko zaspane nas bo prebudil kozarček sadnega soka in po
stari slovenski potovalni navadi - Šilce žganja. Sredi dopoldneva se bomo pripeljali v Mostar. Mesto je postalo pomembno v ča¬
su Otomanskega imperija in je takrat predstavljalo upravno administrativno središče hercegovske regije. V tem "turškem" ob¬
dobju so zgradili tudi znameniti kamniti most II. 1566), ki so ga hrvaške vojaške sile porušile natančno 9. novembra 1993. Ogled
glavnih znamenitosti centra hercegovsko-neretvanske regije: mostu Sultana Sulejmana, Begove džamije, Mehmed Pašine
džamije, novega kamnitega mostu, drugih arhitekturnih objektov, kjer se prepletajo mediteranski in orientalski vplivi... Od leta
2005 sodi Mostar s svojim mostom in starodavno, po vojni obnovljeno arhitekturo v starem mestnem jedru v krog znamenitosti
pod zaščito UNESCA. Nekaj prostega časa. Popoldne vožnja proti Sarajevu. Namestitev v hotelu. Večerja v izbrani tradicionalni
bosanski restavraciji. Razvajali vas bodo z bosanskimi specialitetami. Da pa bo vzdušje prijetnejše, vas bo zabavala tudi skupina
z živo glasbo. E pa sad lepo po redu na bosanski:
- hladno predjelo (govedji pršut, bosanski sudjuk, razni sirevi),
- toplo predjelo (pite izpod sača; zeljanica sa mladim sirom i špinatom, mesni burek, sirnica),
- pa još jedno toplo predjelo (mala porcija čevapa, luk, ajvar, lepinjica),
- glavno jelo »bosanski sahan«, sogan dolama (punjeni luk), punjena paprika, punjeni paradajz, sarma, krumpir i pored toga fi¬
na mješana salatica,

- za desert tufahija.
Nočitev v hotelu.

2. DAN: SARAJEVO - JAJCE - MARIBOR
Po zajtrku se bomo odpravili na ogled slikovite bosanske prestolnice, kije skozi stoletja doživljala bogato in burno zgodovino.

Z obveznim lokalnim vodnikom si bomo ogledali mestne znamenitosti. Mestna hiša, Univerza in njena knjižnica iz 19. stoletja, ki
je bila nekoč mestna hiša, Gazi Husrev-begova džamija iz 16. stoletja, Careva džamija s kupolasto streho in arkadnim dvoriščem
terpopolnoma drug svet - staro pravoslavno cerkev. Oglede bomo zaključili v tunelu pod letališčem, ki so ga zgradili leta 1992
in je v času vojne vihre predstavljal edini izhod iz obkoljenega mesta. Nekaj prostega časa za samostojne oglede, sprehod po
Baščaršiji med trgovinicami s spominki in drugimi predmeti iz lesa, bakra, usnja ... in seveda med številnimi čevapdžinicami in
burekdžinicami. Poslovili se bomo od Sarajeva. Vožnja do Travnika, kije bil prvič omenjen 1463. leta, ko je skozi kraj šel sultan
Mehmed Patih, nato pa naprej proti Jajcu - malo, a zgodovinsko zelo pomembno srednjebosansko mestece, leži ob rekah Pliva
in Vrbas. Jajce je bilo prestolnica srednjeveške bosanske države. V času turške nadvlade postavijo Sahat kulo, Musafishano,
Džamijo Esme ... V polpretekli zgodovini pa je Jajce zaslovelo zaradi drugega zasedanja AVNOJ-a. Preostane nam le še vožnja
proti domu. V Slovenijo bomo prispeli v poznih večernih urah. Izkušnje bogatijo. Torej smo ponovno bogatejši.
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestnine in parkirnine, 1 nočitev z zajtrkom v hotelu 3*** v dvoposteljnih sobah (doplačilo
za enoposteljno sobo je 22 EUR), 1 večerjo v tipični bosanski restavraciji, ogled Mostarja z obveznim lokalnim vodnikom, ogled
Sarajeva z obveznim lokalnim vodnikom, vstopnino v tunel Dobrinja, strokovno vodenje in spremstvo slovenskega vodnika, nez¬
godno zavarovanje turistov in izletnikov, posladek pri odhodu. CENA NE VKLJUČUJE: morebitnih drugih vstopnin in osebnih
stroškov.
CENA IZLETA: 117,10 EUR (28.061,84 SIT) pri najmanj 45 gostih v avtobusu. Članicam/ članom društvo prispeva 20,10 EUR.
Prispevek članice/ člana društva znaša 97 EUR, ki gaje možno poravnati v dveh obrokih (prvi obrok ob prijavi 48,50 EUR (za
nečlane 58,55 EUR) + morebitno odstopnino 6,80 EUR, drugi obrok do 18. septembra 48,50 EUR (za nečlane 58,55 EUR).
PRIJAVA in PLAČILO: V poslovalnici turistične agencije Galileo 3000 d.o.o. v Mariboru, Židovska ulica 4a, od 12. julija 2007 do
zasedbe prostih mest, med 09.00 in 17.00. uro. Do znižane cene potovanja ste upravičeni na podlagi članske izkaznice Zbornice
- Zveze, ki jo ob prijavi predložite na vpogled. Cena potovanja za nečlane društva znaša 117,10 EUR. Ob prijavi gostje izpolnijo
pogodbo o potovanju in plačajo prvi obrok ter morebitno odstopnino. MOREBITNA ODSTOPNINA: znaša za to potovanje 6,80 EUR.
Potnikom iskreno predlagamo zavarovanje morebitne odpovedi v primeru dokumentirane višje sile (bolezen/smrt potnika ali
člana ožje družine, vojaški vpoklic). V ta namen se ob prijavi plača odstopnino.
ZAVAROVANJE POTNIKOV: Naši gostje so v času potovanja nezgodno zavarovani. Nezgodno zavarovanje turistov in izletnikov
je sklenjeno z ZAVAROVALNICO TRIGLAV in se nanaša na nezgodne dogodke, nastale med potovanjem, ki jih niso povzročili
zavarovanci sami. Ob osebni poškodbi, poškodbi stvari ali kraji o tem nemudoma obvestite organizatorja potovanja oz. policijo.
Opozarjamo tudi na možnost dodatnega ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ZA POTOVANJA V TUJINO, ki ga prav vsem popot¬
nikom močno priporočamo. Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini CORIS lahko uredite na agenciji Galileo 3000 d.o.o.

Predsednica Društva: Ksenija Pirš, l.r.

UTRIP 09/070



izleti - strokovne ekskurzije

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

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu

vabi vse članice in člane na strokovno ekskurzijo
ČAS POTOVANJA: 6. in 7. oktober, 2007

ZDRAVILIŠKI KOMPLEKS ABANO TERME IN BOLOGNA
Strokovna ekskurzija

PROGRAM:

1. DAN: LJUBLJANA - NOVA GORICA - PADOVA - ABANO TERME - BOLOGNA
Odhod iz Ljubljane ob 5. uri in vožnja do Nove Gorice, odhod ob 6.30, Vožnja čez mejni prehod Vrtojba, mimo Palmanove
in dalje po avtocesti do Padove, kamor so po znanje prihajali Dante, Petrarca, na univerzi je predaval Gallileo Gallilei.
Zunanji ogled znamenitosti starega mestnega jedra: kavarna Caffe Pedrocchi. Piazza delle Erbe in Piazza della Frutta
predstavljata trgovski center mesta. Podrobnejši obisk bomo namenili univerzi - ogledali si bomo znamenito srednjeveško
predavalnico, kjer so v sklopu tedanjega študija medicine preučevali sestavo človeškega telesa. Ker je Padova tudi
romarsko središče, bomo kratek obisk namenili tudi baziliki Sv. Antona Padovanskega. Sedanjo podobo je uredil znani
arhitekt Palladio.
Nadaljevanje poti v Abano terme, kjer bomo obiskali termalni kompleks in spoznali terapevtske lastnosti tamkajšnje
termalne vode in terapije, ki se izvaja. Po zaključenem ogledu nas bo pot vodila proti Bologni. Pred Bologno bomo obiskali
tovarno Castellini s.p.a., kjer bomo spoznali proizvodnjo zobozdravstvenih aparatur. Vožnja do hotela, večerja in
prenočevanje.

2 DAN: BOLOGNA - RAVENNA - NOVA GORICA - LJUBLJANA
Po zajtrku bomo podrobneje spoznali Bologno. Ogled mestnega jedra z baziliko Sv. Petronija, v kateri je astronomska ura,
trga Piazza Maggiore s komunalno palačo, palačo kralja Enza in Neptunovim vodnjakom. V neposredni bližini sta tudi
viseča stolpa Asinelli in Garisenda, ki sta simbol mesta, in gotska palača Pallazo della Mercanzia. Vožnja po avtocesti
mimo Imole v Ravenno. Mesto se ponaša z bogato zgodovino, saj je bilo že v času rimskega imperija precej pomembno
(v bližini je bilo veliko rimsko pristanišče na Jadranu). Največji razcvet pa je mesto doživelo, ko je bilo glavno mesto
Ravenskega eksarhata (upravna enota) v sestavi Bizantinskega cesarstva. Vpliv Bizanca se kaže v bogatih mozaikih, s
katerimi se ponašajo številne cerkve. Izkoristili bomo priložnost in si ogledali dva najlepša in najpomembnejša primerka
te umetnosti: cerkev San Vitale in mavzolej Gale Placidie. Notranjost obeh stavb je bogato okrašena z izjemnimi mozaiki,
ki nam nazorno pričajo o spretnosti in umetniški izpovedni moči njihovih avtorjev. Prikažejo pa nam tudi duh časa, v
katerem so mozaiki nastali. Naša spoznanja o bogati kulturni dediščini mesta bomo dopolnili z ogledom cerkve San
Apollinario Nuovo in obiskom Dantejevega groba. Sledi vožnja mimo Chioggie proti domu. Prihod v Slovenijo v poznih
večernih urah.

CENA EKSKURZIJE NA OSEBO:
137.00 EUR (minimalno 45 plačanih udeležencev na avtobusu)
149.00 EUR (minimalno 36 plačanih udeležencev na avtobusu)
Sekcija prispeva 50 EUR za člana, nečlani plačajo polno ceno!
CENA VKLJUČUJE:
storitev avtobusnega prevoza, polpenzion v hotelu 3*, namestitev v dvoposteljnih sobah, zunanje oglede po programu,
ogled univerze in termalnega kompleksa, vstopnina za ogled mozaikov v Ravenni, vodenje in organizacijo ekskurzije.

CENA NE VKLJUČUJE: vse, kar ni izrecno navedeno pod »cena vsebuje«

Opomba: Programje informativen in se lahko spremeni skladno s potrditvijo možnosti ogleda tovarne /
zdraviliškega kompleksa, kije pripravljena sprejeti obisk, in datumom potrditve obiska. Prijave zbira potovalna
agencija AVRIGO TOURS Nova Gorica (05-3303121). Pri prijavi je potrebno vplačati akontacijo (aro) v višini 30 % od
vrednosti potovanja na TRR: 051008010759620 sklic: ABANO TERME, preostali znesek pa najkasneje 8 dni pred
potovanjem. Plačilo akontacije potrjuje prejem rezervacije. Vrstni red prijave je obenem številka sedeža v avtobusu,
prijavo je razumeti kot plačilo are, informativna prijava ne pomeni fiksne rezervacije sedeža. Prijave zbiramo do 24. 09.
2007 oziroma do zasedenosti mest. Agencija si pridržuje pravico potovanje odpovedati, če bo premajhno število prijav.

Predsednica sekcije Marija Miklič
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17 WCET Congress

June 15 - 19, 2008 Ljubljana, Slovenia

World Council of EnterostomalTherapists

• /?//roaf/6 /eaduA (oye(/>er

»VSE POTI NAS VODIJO SKUPAJ«

Spoštovane kolegice in kolegi,

želeli bi vas spomniti, da se približuje rok za odddajo izvlečkov za aktivno strokovno udeležbo na

17. svetovnem kongresu enterostomalnih terapevtov/terapevtk WCET 2008.
Izvlečke, do 400 besed, lahko oddate na spletni strani

www.wcet2008 .org

Oddaja izvlečkov
12. november 2007

POMEMBNI DATUMI

Vabljeni k sodelovanju!

Zgodnja registracija
15. januar 2008

VABILO K SODELOVANJU
Z jesenjo se začenja jubilejna pevska sezona v Vokalni skupini Cvet iz Celja. Kmalu bo za nami 15 let, v katerih smo delile

veselje z lepo pesmijo po slovenskih krajih in v tujini. Pred nami so tradicionalni koncerti, ki jih skrbno in z veseljem
pripravljamo. Med njimi bo tudi jubilejni koncert, namenjen našim zvestim poslušalcem, prijateljem lepe pesmi in vsem, ki nam
na različne načine pomagate izvajati kulturno poslanstvo v ožjem in širšem okolju, tudi preko meja naše domovine. Vedno in
povsod s ponosom poudarimo pripadnost našemu poklicu, saj iz njega izhajamo. V kulturnih in drugih krogih nas zadnja leta

predstavljajo že kot izjemno posebnost, saj združujemo poklic z aktivnostmi na kulturnem področju.
V jubilejnem letu želimo vključiti nove pevke in tako vzpostaviti nadaljevanje aktivnosti Vokalne skupine Cvet.

Vabimo pevke,
ki pojejo sopran ali alt, da se nam pridružijo

že na začetku pevske sezone.

V novo sezono prihaja nova umetniška vodja, Alenka Firšt, prof. glasbe iz Celja,
s katero bomo pripravile naš jubilej.

Vesele bomo vseh, ki se nam boste pridružili ob naših dogodkih!

Življenjske okoliščine morajo prinesti kdaj tudi odločitve, ki niso najlažje. Po dolgoletnem druženju v pevski skupini sta skupino
zapustili odlični pevki Irena Vrečko iz ZD Celje in Marjana Drnovšek iz Bolnišnice Celje.
Iskreno se jima zahvaljujemo za izjemen prispevek, ki sta ga ustvarili v delovanju pevske skupine Cvet.

Vse informacije lahko dobite pri Olgi Nezman
Tel. štev.: 041 983-127
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ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
razpisuje prosto delovno mesto:

Diplomirana/višja medicinska sestra (M/Ž) za delo v patronaži.

Delo bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Pogoji: - Opravljen strokovni izpit

- Aktivno znanje slovenskega jezika
- Vozniški izpit B kategorije
- Poskusno delo tri oz. štiri mesece
- Poznavanje dela z računalnikom
- Zaželene delovne izkušnje

Rok za oddajo je 15 dni.

Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratek življenjepis pošljejo na naslov:
ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA, Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

in memoriam

V SLOVO
MARICI TUŠAK. medicinski sestri

Zakaj je življenje tako zapletena zgodba? Zakaj nas vedno znova
preseneča in prinaša žalostne trenutke slovesa?
Ker življenje pač takšno je. Polno lepih in srečnih trenutkov, hkrati

pa presenetljivo usodno in žalostno.
Z delom, z leti, ki prehitro minevajo, nastaja vez prijateljstva med

sodelavci in stanovalci. Bila si nam vzgled s svojim delom in odnosom
do sodelavcev, stanovalcev. Prav to je tista vez, ki bo ostala in nas
spominjala nate. Sledi, ki sijih zasidrala v naša srca, bodo tam osta¬
la kot prijeten in boleč spomin, da smo te izgubili.

Preveč sledi si pustila, draga sodelavka Marica, zato se bomo s
ponosom spominjali skupnega dela in delovnih uspehov.

Sodelavci in stanovalci Doma Lukavci.

^ UTRIP 09/07



o
Pisali so

Peter Požun

Spoštovani ustvarjalci in uredniki Odmevov!

Z zanimanjem smo pričakovali nocojšnje Odmeve z
napovedano temo o negovalnih oddelkih. Na nujnost ureditve
tega področja in zagotovitve bolnikom in svojcem ustrezno ne¬
govalno in rehabilitacijsko oskrbo po zaključenem zdravljenju,
smo slovenske medicinske sestre in zdravstveni tehniki opozorili
že pred dobrimi 10 leti, ko smo tudi v okviru naše Zbornice -
Zveze izvedli prvo študijo potreb po negovalnih oddelkih v
Sloveniji. Ledino na tem področju so orale naše kolegice, medi¬
cinske sestre v bolnišnici Golnik, Murska sobota, KC Ljubljana in
še mnogi drugi. Na osnovi te študije in stalnega opozarjanja na
potrebo po rešitvi tega so nastali tudi prvi negovalni oddelki, ki so
jih, verjeli ali ne, postavile na noge medicinske sestre, prepričale
vodstva bolnišnic, politiko in plačnika (beri skupaj medicino alias
zdravnike). O težavah in zapletih, polenih in ovirah bi lahko nastal
obširen roman.
Pa vendar, uspelo je in zdaj imamo v Sloveniji zgledno urejene

negovalne oddelke pa tudi oddelke podaljšanega bolnišničnega
zdravljenja - ki so spet bili ustanovljeni kot rezultat prizadevanj
zdravstvene nege.

Tatjana Valant Veličkovič

Skupnost srednjih zdravstvenih šol Slovenije
Sedež: Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Poljanska cesta 61
1000 Ljubljana

Datum: 14. 6. 2007

Ministrstvo za zdravje
Minister, gospod Andrej Bručan, dr. med.
Štefanova 5
1000 Ljubljana

Zadeva: nazivi zaposlenih na področju zdravstvene nege

Spoštovani minister, gospod Andrej Bručan

Preko sredstev javnega obveščanja in v glasilu Zbornice
zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze društev medi¬
cinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, smo za¬
sledili predloge za nove nazive zaposlenih v zdravstveni negi.
Skupnost srednjih zdravstvenih šol Slovenije je sprejela od¬

ločitev, da Vas seznani s svojimi predlogi poimenovanja za¬

predlagajte - povejte

In potem nocoj v Odmevih oddelek predstavlja »nemedicinska
sestra« (direktorica), kije poleg tega še poleg, ko intervjuvate pa¬
ciente - se vam zdi, da kdo ob takšnem »nadzoru« zna reči kaj
drugega, kot pohvalo? V studiu je mesto za tri zdravnike in
nobene medicinske sestre, ki smo nosilni steber teh oddelkov,
tako v Sloveniji kot tudi v tujini, kjer je to že večdesetletna praksa
skrbi za bolne. Ne, za nas ni prostora v oddaji, ki govori o nego¬
valnih oddelkih (pozor NEGA - ZDRAVSTVENA NEGA - MEDI¬
CINSKE SESTRE IN ZDRAVSTVENI TEHNIKI), oziroma gaje bilo ve¬
liko, ko ste nas znali prikazati kot krivce za nesrečni dogodek v
bolnišnici Celje, ki ga zelo obžalujemo. Tam je bilo ime »krivca«
hitro objavljeno, kar v dosedanjih primerih »zdravniških zmot«
ni bila praksa.
Negovalni oddelki slonijo na kakovostni zdravstveni negi in re¬

habilitaciji, medicina je sicer prisotna, kako bi drugače, saj
imamo timsko delo, a vendar. Tako bi si prostor v razpravi o tej
temi prav gotovo, poleg bolnikov in njihovih svojcev, zaslužili tu¬
di mi, izvajalci zdravstvene nege - medicinske sestre in
zdravstveni tehniki.

Pa ostanite še naprej z nami!

poslenih v zdravstveni negi za področje srednjega strokovne¬
ga izobraževanja.
Predlog je enak rezultatom ankete med zaposlenimi.
Na 5. stopnji - namesto tehnika zdravstvene nege predlag¬

amo:
- medicinska sestra - za ženski spol,
- zdravstvenik - za moški spol
Obrazložitev: Med ljudmi je naziv sprejet, uveljavljen in spoš¬

tovan. Z novimi nazivi, sprejetih v zadnjih letih, smo zbegali
tako strokovno kot laično javnost. Komaj uveljavljeni (tehnik
zdravstvene nege, zdravstveni tehnik), naj bi se spreminjali
znova za iste poklice na enakem nivoju (predlagano: negoval¬
ka, negovalec - kar je do sedaj veljalo za naziv 4. stopnje!!!).
Predlog podpiramo vsi ravnatelji srednjih zdravstvenih šol in

učitelji strokovnih predmetov, ki predstavljamo preko 6000 di¬
jakov v šolskem letu 2006/07.
Vljudno prosimo, da pred sprejemom nazivov presojate tudi

o naši pobudi.

S spoštovanjem,

Tatjana Valant Veličkovič
Predsednica Skupnosti srednjih zdravstvenih šol Slovenije
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predlagajte - povejte

Prof. dr. Pavle Kornhauser

Ljubljana, Skapinova 19
21. avgust 2007

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS

Prof. dr. Jure Zupan, minister
1000 Ljubljana
Trg OF13

Spoštovani profesor Zupan,

ne vem, če sva se spoznala, jaz Vas poznam kot kemika in znanstvenika. Pišem Vam kot zdravnik, dolgoletni predstojnik otroškega
kliničnega oddelka, opravljal sem tudi naloge medicinskega direktorja UKC, zato dobro poznam vloge medicinske sestre v zdravljen¬
ju bolnika. Obenem sem se na kliniki prepričal, da zdravniki brez zadostnega števila in ustrezno strokovno usposobljenih medicinskih
sester, zlasti na področju intenzivne medicine, ne moremo biti učinkoviti in uspešni.
Ta uvod je bil potreben, da Vam pojasnim, zakaj naslavljam to pismo na Vas. Že pred leti meje medicinska sestra, zaposlena na

Kirurški kliniki (tako kotjaz), prosila, naj posredujem, ker zaradi ocen iz srednje šole ni prišla v poštev za vpis na izredni študij s področja
zdravstvene nege. Obrnil sem se na prof. dr. Boža Kralja, takrat dekana VŠZ v Ljubljani, ki seje z menoj strinjal, da srednješolske ocene
ne morejo biti edino merilo za nadaljevanje študija: če ima medicinska sestra npr. 20-letne izkušnje dela na kirurgiji pri negi bolnika,
daje to nalogo opravljala odlično in da po diplomi na višji (danes univerzitetni stopnji) želi obogatena z novimi znanji nadaljevati enako
delo, je ta podatek bistveno bolj tehten kot ocene na srednji zdravstveni šoli. Profesor Kralj je za to medicinsko sestro odobril vpis za
izredni študij: ta medicinska sestra je diplomirala in je še danes redno zaposlena na področju nege bolnika v UKC.
Pred kratkim me je - v enaki zadevi - prosila za nasvet in morebitno posredovanje med. sr. Boža Matušek, ki ima tudi 20-letne

izkušnje pri negi bolnika na kirurgiji, sedaj je zaposlena v operacijskem bloku klinike. Za to delo je sicer potrebna višja oziroma visoka
izobrazba. Že petkrat je kandidirala za izredni visokošolski študij za področje zdravstvene nege in je bila vedno odklonjena, ker ji je
zmanjkalo nekaj točk iz srednješolskega spričevala. Kandidatke, ki so imele boljši srednješolski uspeh, lahko so končale morda šele
pred kratkim npr. srednjo vrtnarsko šolo in nikoli niso imele stikov z zdravstvom, pa so se lahko vpisale.
Ocenjujem, da so takšni kriteriji neživljenjski, lahko rečemo butalski, so hudo krivični za kandidate za izredni študij, ki so leta in leta

požrtvovalno in uspešno opravljali neposredno delo ob bolniku, pa ne dobijo priložnosti za strokovno izpopolnjevanje, ker so nepoz¬
navalci bolnišnične službe, v pravem smislu besede - birokrati, formalnemu točkovanju dali ne le prednost, temveč izključno merilo.
Grobo rečeno, takšen odnos je huda krivica do bolnikov, ki potrebujejo danes visoko (naj uporabim tuji izraz) sofisticirano medicino, ki
terja poglobljeno znanje tudi s področja farmakologije, klinične medicine, elektronike, medicinske deontologije, informatike in še kaj.
V medicinskem timu v bolnišnici je nepogrešljiva medicinska sestra (seveda ne velja le za ženski spol), ki se mora izpopolnjevati, togi
predpisi pa to preprečujejo, čeprav si to želijo in so pripravljeni ob odgovornem in utrudljivem vsakodnevnem delu tudi študirati.
Govoril sem s sedanjim dekanom ljubljanske VŠZ, docentom Francetom Cevškom, ki z menoj soglaša, pravi pa, da ne more ukrepati,

ker bi ga lahko obtožili »korupcije«. Tudi ostale visoke zdravstvene šole v Sloveniji (Izola, Jesenice, Maribor) so pri vpisu za izredni študij
vezane na odločitve republiške komisije, ki ima sedež na ljubljanski Univerzi in ki očitno kot edino merilo upošteva srednješolsko
spričevalo. V dokaz prilagam sklep te komisije za kandidatko Božo Matušek, medicinsko sestro, kije zavrnjena, ker ji je za sprejem
zmanjkalo nekaj točk. Nihče se ni potrudil, da bi prebral življenjepise prijavljenih, še manj, da bi jih poklical na pogovor. Saj ne gre za
strokovno izpopolnjevanje kakega uradnika ali morda skladiščnika, gre za pridobivanje dodatnih, nujno potrebnih znanj za področje
zdravstvene nege za že izkušene in v stroki uveljavljene medicinske sestre, ki jim bolniki zaupajo lastno življenje. Kot predstojnik klinike
sem povabil na osebni pogovor vsako strežnico pred sprejemom na kliniko!

Ne vem, če kot odgovorna oseba Ministrstva lahko ukrepate v konkretnem primeru, ki sem Vam ga predstavil. Prepričan sem, da
tako kot jaz razmišljajo vsi, ki so - ali so bili - klinični zdravniki. Prepričan sem, da se z menoj strinja prof. dr. Andreja Kocijančič, rek¬
torica Univerze, saj je bila dolgoletna predstojnica in uspešna zdravnica v UKC. Prepričan sem, da se s temi stališči strinjajo tudi
vodilne medicinske sestre v naših bolnišnicah in v sestrskih strokovnih organizacijah. Zato Vas prosim, da bi se z vašimi pristojnimi
svetovalci pomenili o nujnih spremembah na tem področju.

Lep pozdrav
V vednost:
doc. dr. France Cevšek, dekan VŠZ
prof. dr. Andreja Kocijančič, rektorica Univerze
Visokošolska prijavna informacijska služba Univerze v Ljubljani
Erna Kos Grabnar, glavna sestra UKC
Zbornica zdravstvene nege Slovenije
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Članstvo, članarina, usto/?
m izstop

Pristopna izjava
Ko prejmemo vašo pristopno izjavo, ki jo lahko dobite

na spletni strani www.zbornica-zveza.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 - narocnina@zbomica-
zveza.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.

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 VVindovvs 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.

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 ah želje po pojasnilih nas pokličite - s
pogovorom bomo poskusili rešiti probleme v obojestran¬
sko korist.

Strokovne službe Zbornice - Zveze
Petra Kersnič, generalna sekretarka

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



Posebna farmacevtska oblika enega
najvarnejših nesteroidnih antirevmatikov

Sestava 1 kapsula Naklofen duo vsebuje 75 mg diklofenak natrija.
Odmerjanje in način uporabe Začetni odmerek je 1 kapsula 2-krat na
dan, vzdrževalni odmerek je 1 kapsula na dan. Indikacije Obolenja, pri
katerih želimo doseči protivnetno in protibolečinsko delovanje: vnetne,
degenerativne, zunajsklepne, presnovne revmatske bolezni in druga
bolečinska stanja. Kontraindikacije Peptični ulkus. Preobčutljivost za
diklofenak. Bolniki, pri katerih je predhodno jemanje salicilatov ali dru¬
gih zdravil z zaviralnim delovanjem na sintezo prostaglandinov povzročilo
napad astme, urtikarijo ali akutni rinitis. Otroci, mlajši od enega
leta. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi Bolnike s hudimi

Podrobnejše informacije so na voljo pri proizvajalcu.
Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, www.l

okvarami jeter ali ledvic je treba skrbno nadzorovati in jim prilagoditi
odmerek zdravila. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili Litij,
digoksin, nekateri diuretiki, acetilsalicilna kislina, drugi NSAR, ciklo-
sporin, antihipertenzivi. Neželeni učinki Lahko se pojavijo prebavne
motnje. Redko se pojavijo peptični ulkus ali krvavitve v prebavilih. Iz¬
jemoma lahko pride do preobčutljivostne reakcije, perifernih edemov in
neznatnega povečanja vrednosti transaminaz. Pri posameznikih lahko
pride do fotosenzibilizacije. Oprema in način izdajanja 20 kapsul po
75 mg, na zdravniški recept.
Datum priprave besedila Marec 2007.
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