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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 volio v lekarnah in specializiranih trgovinah.
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uvodnik

Zdravstvena nega nekoliko drugače,
kot smo jo sicer vajeni
»Predstavljajte si, da je edino, kar veste, to, da ne veste ničesar.« Vodnik Jason Welsh

Vojska je specifično okolje, s specifičnimi nalogami, ki v okolju,
kjer posameznik (ali skupina) deluje, potrebuje različen nabor
znanj, veščin ter sposobnosti, spretnosti ter vrednot, pa naj si bo
to v rhirodobnem delovanju, na primer v izrednih razmerah, ob
nesrečah, zlasti pa v vojnem času.
Pogosto se pojavi potreba po zagotavljanju zdravstvene

pomoči na vseh ravneh; zlasti pomemben trenutek pa je stik
(hudo) poškodovanega vojaka in ekipe prve pomoči oz. ekipe
bolničarjev, ki jo imajo v svojih vojaških vodih.
Kvalitetna ter optimalna oskrba je zelo odvisna od

usposobljenosti ter količine znanja ekip, ki zagotavljajo pomoč.
Sprašujem se, kakšen pomen ima zdravstvena nega v vojski.

Je zdravstvena nega pomembna za za delovanje vojske? Imata
zdravstvena nega in vojska kakšno skupno točko, kjer se vidi
plod delovanja ene in druge službe? Moj odgovor je vsekakor
pritrdilen.

Z zdravstveno nego so se na nek način srečali vsi prejšnji
naborniki in vsi sedanji vojaki, ki se odločajo, da bo vojska njihova
služba.

V tem delu se delo medicine in delo zdravstvene nege nekoliko
povezujeta, kajti tako eni kot drugi lahko ocenjujejo sposobnost
za delo v tej službi oz. ugotavljajo škodljivosti, ki se pojavijo in
vplivajo na zdravje zaposlenih v vojski, ter preprečujejo
nastajanje škodljivih sprememb v delovanju organizma vojaka.
Pomembno vlogo ima v tem drugem delu zagotovo zdrav¬

stvena vzgoja vojakov. Pri tem lahko izpostavim permanentno
izobraževanje, naprimer vseživljenjsko učenje; prav tako je
pomembna motivacija vojaka, da znanje, ki ga pridobi,
ponotranji, se ga zave ter ga koristno uporabi.
Medicinske sestre lahko svoje znanje s področja zdravstvene

vzgoje s pridom uporabljajo tudi na misijah v tretjem svetu, kjer
lokalnim prebivalcem, zlasti materam, otrokom ter starejšim
prebivalcem svetujejo, kako ravnati v kriznih trenutkih. To je
lahko, recimo, pomoč pri porodu ali oskrbi kakšne hude gnojne
rane, dajanje zdravila proti bolečinam, preprosti nasveti ali samo
stisk roke in topel pogled, po katerem se bolniki najbolj
zapomnijo delo medicinske sestre. Ta pa si s tem pridobi veliko
zaupanje in tako gradi začetek partnerskega odnosa.
Medicinske sestre se v pogosto srečujejo tudi z lastnimi

stiskami ter hudimi stiskami drugih. Veliko je moralno-etičnih
zadržkov, sprememb kulture, okolja, načina razmišljanja ter
preobremenjenosti.

Jan Orešnik

Tu lahko poudarim pomembno vlogo supervizije, ki lahko (celo)
reši kakšno življenje.
Mediji pa (skoraj) vsak dan poročajo o grozotah vojne, o

samomorilskih akcijah, o avtomobilih bombah, bombnih
napadih in nasilju, ko mora ponekod ukrepati celo vojska.
V takšnih trenutkih vojaki pomagajo sebi in drugim po svojih

najboljših močeh.
Takrat so polno zaposleni tudi vojaki, ki delajo v zdravstveni

negi, in tega delaje preveč. Tako na samem bojišču kot kasneje,
na malo varnejšemu območju, stran od spopadov.
Reanimacije, sodelovanje pri operacijah, amputacijah,

pregledih, hitrih (a pravilnih!) odločitvah; krikov, bolečin, znoja,
strahu v očeh poškodovanca na pretek.
Poleg vsega naštetega odigra pomembno vlogo zdravstvena

nega v skrbi za poškodovanca v enotah intenzivne nege na kraju
samem ter kasneje v vojaških bolnišnicah, kasneje pa tudi na
področju rehabilitacije njega samega ter njegovih svojcev.

Jan Orešnik

Nepogrešljiva pomoč reševalnega helikopterja. Nameščanje opornice iraškemu dečku. Priprava bolnika na operacijo v nekoliko drugačnem okolju
(VIR: www.25idl.armymil/../03Mar05pictures.htm, 24.2.2008). (VIR: www.iraqwarnews.net/label5/photo%20essays.html, 24.2.2008). (VIR: www.iraqwarnews.net/labels/photo%20essays.html, 24.2.2008).



delo zbornice - zveze

Kronika dogodkov v februarju 2008
Petra Kersnič

Februarje bil mesec, v katerem seje na ogled postavila skoraj
vsa zdravstvena politika. 0 stališčih Zbornice - Zveze je vod¬
stvo javnost seznanilo na odmevni tiskovni konferenci, ki je

predstavljena v nadaljevanju kronike. Na pritiske strokovne in civil¬
ne javnosti so na Ministrstvu za zdravje razpravo o predlogu reso¬
lucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva do leta 2013
podaljšali do 26. marca 2008. S predlogom smo seznanili vse or¬
gane Zbornice - Zveze, društva, strokovne sekcije in jih pozvali k
oblikovanju dopolnil in pripomb na vsebine, ki se nanašajo na po¬
dročje zdravstvene in babiške nege.
Nadzorne komisije Zbornice - Zveze so s polno paro delovale

in pripravljale poročila. O strokovnem nadzoru v SB Celje je bilo
podano poročilo na Ministrstvo za zdravje in izsledki komisije so
bili predstavljeni tudi na tiskovni konferenci 13. 2. 2008.

Dogodki:
1 . 2. 2008
- razgovor predstavnikov Zbornice - Zveze - Peter Požun,

razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego - dr.
Majda Pajnkihar in Sindikata delavcev v zdravstveni negi
Slovenije - Jelka Mlakar pri ministrici za zdravje Zofiji Mazej
Kukovič
Platforma vsebin za razpravo na sestankuje bila objavljena v

februarskem Utripu.
6 . 2 . 2008
- skupna seja upravnega odbora Zbornice - Zveze z izvršil¬

nim odborom Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih teh¬
nikov v patronažnem varstvu in izvršilnim odborom
Združenja zasebnih patronažnih medicinskih sester Slovenije

Dnevni red: Pregled možnosti za boljše in produktivnejše so¬
delovanje na področju patronažne zdravstvene nege
6. 2. 2008
- 31. seja Upravnega odbora Zbornice - Zveze
Dnevni red:

1. Pregled in sprejem zapisnika 30. redne seje UO z dne 16. 1.
2008

2. Predlog 10 strokovne sekcije v zobozdravstvu v zvezi s pridobi¬
vanjem ustrezne izobrazbe

3. Letni program Obzornika zdravstvene nege in kadrovske za¬
deve - poroča Andreja Zajec Mihelič

4. Načrt dela:
a) sklep o razpisu Zlatih znakov za leto 2008
b) srečanje z drugimi zbornicami v zdravstvu
c) moto ob 12. maju - Mednarodni dan medicinskih sester

5. Načrt izrabe sredstev v skladu za izobraževanje v obdobju
sprejema finančnega načrta Zbornice - Zveze za leto 2008

6. Kadrovske zadeve:

7. a) imenovanje Komisije za licenčno vrednotenje strokovnih iz¬
popolnjevanj Zbornice - Zveze
b) Utrip - dopis dr. Brigite Skela Savič
c) Sklep o sistemizaciji delovnega mesta upravnega referenta

1
d) Sklep o razporeditvi

8. Vloge:
a) VŠZN Jesenice
b| Vloga za solidarnostno pomoč

9. Razno:
a) Dopis UKC Maribor - Klinični oddelek za interno medicino
b) Zakon o zdravniški službi
c) Predlog resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega var¬
stva 2008-2013

d) Duhovna oskrba v bolnišnicah - pobuda
6. 2. 2008

-17. seja statutarne komisije Zbornice - Zveze
Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje statutarne komisije
Zbornice - Zveze z dne 6.12.2007 in potrditev dnevnega reda
17. seje statutarne komisije Zbornice - Zveze.

2. Predstavitev izvršne direktorice Zbornice - Zveze, ge. Monike
Ažman, in seznanitev z načinom dela in sodelovanja statutar¬
ne komisije s strokovnimi službami Zbornice - Zveze.

3. Poročilo z 19. skupščine Zbornice - Zveze. (Poročevalka: ga.
Durda Sima).

4. Sprejem poročila o delu statutarne komisije Zbornice - Zveze v
letu 2007.

5. Priprava sklepa za UO Zbornice - Zveze za izvolitev poslancev
iz vrst OSS in Aktiva fizičnih članov.

6. Dopolnitev Poslovnika o delu skupščine Zbornice - Zveze.
7. Dopolnitev pravilnika o volitvah in imenovanjih v organe
Zbornice - Zveze.

8. Dopolnitev pravilnika o licenčnem vrednotenju strokovnih iz¬
popolnjevanj/izobraževanj v dejavnosti zdravstvene in babiške
nege.

9. razno
11 . 2. 2008

- seja Nacionalne koordinacije
Dnevni red:

1. Nacionalni plan zdravstvenega varstva 2008-2013
2. Predlog zakona o zdravniški službi
3. Aktualne zadeve
12. 2. 2008

- Seja uredniškega odbora Obzornika zdravstvene nege

Za informacije v zvezi z vpisom v register in izdajo licence kličite na telefon 01 43 44 903 vsak delovni dan med 8. in 9.
uro. Odgovore na vaša vprašanja vam lahko posredujemo tudi, če jih postavite na naslov - register@zbornica-zveza.si.

28 . 3 . 2008 20. redna volilna skupščina - Stavba Krke na Dunajski 65, v Ljubljani ob 14.00 uri.
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delo zbornice - zveze

Tiskovna konferenca - 13. 2 . 2008
Tiskovna konferenca, na kateri so sodelovali Peter Požun, Irena Buček Hajdarevič in Draga Štomajer, je bila dobro obiskana
in izjavo ter vsebine konference so objavili vsi pomembni mediji v Sloveniji. Po predstavitvi stališč o aktualnih dogodkih so v
pisnem sporočilu za medije predstavniki Zbornice - Zveze še zapisali:

SPOROČILO ZA MEDIJE

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravniški službi
Ministrstvo za zdravje predlaga spremembo 65. in 68. čle¬

na, ki bo omogočil zdravnikom možnost sklenitve individual¬
ne pogodbe o zaposlitvi in podjemne ali druge pogodbe ci¬
vilnega prava. Ob tem na Zbornici - Zvezi ugotavljamo, da v
nobeni določbi to ni opredeljeno tudi za ostale zdravstvene
delavce, čeprav utemeljitev te spremembe, ki je navedena
za zdravnike, velja tudi za ostale zdravstvene delavce, še po¬
sebej za medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike, ki
tako kot zdravniki do sedaj te možnosti niso imeli, pa zaradi
potreb zdravstvenih zavodov sklepajo pogodbe pri drugih
delodajalcih, tako kot to do sedaj delajo zdravniki.
Naj omenimo, da je bilo podobno, preko spremembe za¬

kona o zdravniški službi (Zakon o spremembah in dopolnit¬
vah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-D), s posebnima do¬
ločbama urejeno tudi področje dežurstev in dodatkov za
ostale zdravstvene delavce.

Pri sklepanju podjemnih pogodb je potrebno predvideti
tudi nadzor. Trenutna praksa namreč kaže, da posamezniki
v rednem delovnem času ne izkoristijo maskimalno svojega
časa za efektivno delo, v popoldanskem času pa delajo »s
polno paro« pri zasebnikih. Problem pri sklepanju teh po¬
godb lahko nastane tudi pri opredeljevanju potreb po do¬
datnem delu, saj običajno iste osebe odločajo o tem, kaj naj
bi se v okviru podjemnih pogodb izvajalo (oz. česa v rednem
delovnem času ni bilo mogoče narediti), kar potem opravijo
po podjemnih pogodbah. Zato na Zbornici - Zvezi menimo,
da je takšno sklepanje podjemnih pogodb lahko neverodo¬
stojno.
Sklepanje pogodb omogoča tudi čezmerne delovne obre¬

menitve. Zakonodajalec je dolžan vpeljati sisteme, ki bodo
bolnikom zagotavljali, da bodo zdravstvene storitve opra¬
vljali izvajalci, ki so ustrezno kondicionirani. Sla za zaslužkom
lahko vodi posameznike do čezmernih obremenitev (to delo¬
vna zakonodaja preprečuje, saj predpisuje obvezne odmore
in počitke), to pa predstavlja potencialno varnostno grožnjo
za bolnike.

III.
Prav tako želimo opozoriti na določbo 16. člena, kjer je tre¬

ba zaradi celovitega zagotavljanja nujne medicinske pomo¬
či v zakonu opredeliti, da seje koncesionar dolžen vključiti v
program zagotavljanja nujne medicinske pomoči s celotno
ekipo, saj samo vključitev zdravnika koncesionarja ne rešuje
problematike zagotavljanja ustrezne kadrovske popolnitve
ekip za nujno medicinsko pomoč.
Prav tako bi morala obveznost vključevanja v zagotavlja¬

nje nujne medicinske pomoči veljati tudi za druge koncesio¬
narje - v našem primeru za medicinske sestre, babice in
zdravstvene tehnike, saj se zdravstveni zavodi po odhodu
koncesionarjev s področja zdravstvene in babiške nege soo¬
čajo s težavami tudi pri kadrovskih virih zdravstvene in babi¬
ške nege.

Irena Buček Hajdarevič, Peter Požun in Draga Štromajer

Pripombe na Resolucijo nacionalnega plana zdravstvenega
varstva
Resolucija je napisana nepregledno. Že z vidika urejenosti vsebin ni

mogoče slediti besedilu, ker so te neskladne z začetnimi postavljeni¬
mi razvojnimi področji in cilji. To so obsežne teoretične razlage in tu¬
je študije, hkrati pa ni primerjave z našimi potrebami oz ocene stanja.
Prav tako ni napisana sistematično in ni enotne terminologije. Iz vse¬
bine ni mogoče izluščiti jasnih ciljev, prav tako ne, kako jih bomo do¬
segli, s katerimi sredstvi in na kakšen način. Premalo je merljivih ukre¬
pov za doseganje ciljev.
Uporaba terminologije zdravniki in ostali zdravstveni delavci in so¬

delavci v današnjem času ni več sprejemljiva. V zdravstveni dejavno¬
sti imamo zdravstvene strokovnjake, ki so vsak na svojem področju
dela pristojni in odgovorni za svoje področje dela.

Na splošno je premalo poudarjen prikaz analiz in tudi aktivnosti,
namenjenih obravnavi ljudi s kroničnimi boleznimi, ki predstavljajo za
vsako družbo veliko finančno obremenitev sredstev, namenjenih iz¬
vajanju zdravstvenega varstva.

V poglavju Prednostna razvojna področja so izpuščeni celostna
oskrba kroničnih bolnikov, neakutne obravnave in paliativna oskrba.
Področja neakutne obravnave, dolgotrajne oskrbe in paliativne

oskrbe so popolnoma različna področja tako z vidika organizacije,
vsebine dela kot postavljenih ciljev. V sedanjem sistemu imamo pa-
liativno oskrbo in neakutno bolnišnično oskrbo obravnavano skupaj,
ker paliativne oskrbe v slovenskem prostoru sploh še nismo pričeli
razvijati. Dolgotrajna oskrba seje delno izvajala v okviru patronažne¬
ga varstva in institucionalnega varstva in drugih služb, pod okriljem
MDDSZ. Zavedati se moramo, daje to popolnoma nova dejavnost, ki
je kombinacija zdravstvenih in socialnih storitev in bo tudi financira¬
na popolnoma ločeno.
V poglavju Opredelitevjavnega zdravja v razlagi, kdo sestavlja mre¬

žo, nista vključena patronažno varstvo in zdravstvena nega na domu.
Multidisciplinarne time za obravnavo bolnikov, ki potrebujejo po¬

daljšano bolnišnično zdravljenje, zdravstvo nego in paliativno oskrbo,
naj bi sestavljali: sociolog, psiholog in zdravnik. Napisana sestava ti¬
ma ni v skladu z nobeno doktrino, ki jo imajo države, ki te storitve že
izvajajo. Večinski izvajalci storitev neakutne bolnišnične obravnave so
medicinske sestre. Vsekakor je potrebno, da za kakovostno izvajanje
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o
storitev in zadovoljevanje potreb bolnikov zagotovimo tim, ki ga
sestavljajo medicinska sestra, fizioterapevt, delovni terapevt,
socialni delavec in zdravnik . Glede na vrsto bolnikov se po po¬
trebi vključujejo še ostali strokovnjaki.

Pri koncesijah je se predlog osredotočal le na zdravnike. Že se¬
danji sistem omogoča tudi drugim zdravstvenim delavcem mož¬
nost izvajanja storitev na podlagi podelitve koncesije. Prav zato
je potrebno poglavje ustrezno spremeniti in upoštevati vse mo¬
žne koncesionarje.

V resoluciji je več vsebine namenjene opremi kot medicin¬
skim sestram. Tako se projekcija kadrovanja za medicinske se¬
stre naslanja le na demografske podatke o medicinskih sestrah,
v ničemer pa se ne upoštevajo povečane potrebe po izvajalcih
zaradi staranja prebivalstva, skrajšanja ležalnih dob in intenzivi¬
ranja obravnave bolnikov, novih nalog zdravstvene nege, preno¬
sa nalog od zdravnikov na medicinske sestre, specializacij.
Področje babištva je popolnoma neopredeljeno, čeprav bi v

skladu z direktivo EU diplomirane babice lahko samostojno vodi¬
le zdrave nosečnice (teh je po podatkih zdravstvene statistike v
SLO 75 %!) in porode, kar bi pomenilo pomembno razbremenitev
ginekologov porodničarjev, vodilo v skrajšanje čakalnih dob in
več časa ginekologov, da se bolj skrbno posvetijo nosečnicam.

Zaključki izrednega strokovnega nadzora v Splošni bolnišnici
Celje
Peter Požun, podpredsednik Zbornice - Zveze in predsednik

nadzorne komisije je predstavil stališče komisije po opravljen
nadzoru, ki se glasi: »Pri smrti bolnika lani pred vrati celjske ur¬
gence medicinska sestra, ki ga je sprejela, ni storila strokovne
napake, ampak je zgolj ravnala v skladu s takratnimi organiza¬
cijskimi navodili v bolnišnici. S predlogi izboljšav, ki smo jih v po¬
ročilu predlagali Ministrstvu za zdravje, bi lahko v prihodnje pre¬
prečili krizne okoliščine.«
Irena Buček Hajdarevič, članica nadzorne komisije, je pove¬

dala: »Petindvajset odstotkov zaposlenih v urgentni dejavnosti ni
v sedmih letih niti enkrat opravilo tečaja postopkov oživljanja,
kar je temelj za delo na oddelku. Ugotovili smo, da imajo neka¬
teri v urgentni enoti pomanjkljiva znanja, prenizko izobrazbo gle¬
de na zahteve sistematizacije, da obstajajo tehnične pomanjklji¬
vosti ter komunikacijske motnje med celjsko bolnišnico in tam¬
kajšnjim zdravstvenim domom.«

20. 2. 2008

- 32. seja upravnega odbora Zbornice - Zveze
Dnevni red:

1. Pregled in sprejem zapisnika 31. redne seje UO z dne 5.2.2007
2. Oblikovanje predloga kandidacijske komisije za volitve pred-
sednika/predsednice Zbornice - Zveze.

3. Sprejem sklepa o izvedbi volitev poslancev za 20. redno volil¬
no skupščino Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije
- Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdrav¬
stvenih tehnikov Slovenije iz vrst odbora strokovnih sekcij in
aktiva fizičnih članov - predlog statutarne komisije.

4. Poklicne kompetence v zdravstveni in babiški negi - poroča dr.
Danica Železnik.

5. Pregled aktivnosti:
a. Nacionalna koordinacija (poroča Peter Požun)
b. Zaključki strokovnega nadzora v SB Celje in tiskovna konfe¬
renca (poroča Irena Buček Hajdarevič)

c. Konferenca o raku (poroča Marija Špelič)
d. Pismo o nameri Strokovne sekcije reševalcev (poroča Marija
Špelič)

e. Sekcija študentov (poroča Monika Ažman)
6. Načrt aktivnosti:

delo zbornice - zveze

a. Predlog za podelitev javnega pooblastila načrtovanja spe¬
cializacij in specialističnih izpitov

b. 12. maj 2008 (Trampuž, Klemenc)
c. Pravno svetovanje

7. Vloge:
a. Ekspertno mnenje k predlogu študijskega programa II. stop¬

nje - Zdravstvena nega - UL - VŠZ
8. Razno
20 . 2 . 2008

— 18. seja častnega razsodišča Zbornice - Zveze
22.-23 . 2 . 2008
- Čatež - seja upravnega odbora Zbornice - Zveze in sre¬

čanje z predstavnicami Hrvaškega združenja medicinskih se¬
ster
22. 2 . 2008
-javna tribuna o resoluciji o nacionalnem planu zdrav¬

stvenega varstva
Ministrstvo za zdravje je organiziralo javno tribuno, na kateri

je ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič poudarila cilj reso¬
lucije, ki so v izgradnji kakovostnega sistema zdravstvenega
varstva in v ozaveščanju ljudi v skrbi za lastno zdravje.

Peter Požun, podpredsednik Zbornice - Zveze in državni svet¬
nik za področje zdravstva, je povedal, da ocenjuje resolucijo kot
»kritičen izziv, da se v razpravi najde primerne rešitve«. Kot po¬
membno je poudaril partnerski odnos v zdravstvenem timu. V re¬
soluciji je po njegovem mnenju premalo oziroma pomanjkljivo
obdelan problem kroničnih bolnikov, kjer vidi možnost, da bi nji¬
hovo oskrbo lahko prevzele medicinske sestre, s čimer bi se
skrajšale čakalne vrste. Poleg tega je poudaril, da se v doku¬
mentu veliko govori o zdravnikih, sam pa ocenjuje, da je potre¬
bno omeniti vsakega v zdravstvenem timu, če želimo doseči
predvidene rezultate. Govoril je tudi o paliativni oskrbi, ki se soo¬
ča s prostorskimi in kadrovskimi težavami, kar onemogoča pri¬
meren prehod iz akutne v neakutno nego.
28 . 2. 2008
- 1. seja kandidacijske komisije za izvolitev predsednika/ce

Zbornice - Zveze

Kontaktni podatki Zbornice - Zveze
Predsednik tel.: 0123160 55
e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si_

Podpredsednik PETER POŽUN tel.: 0123160 55
e-pošta: podpredsednik@zbornica-zveza.si_

Izvršna direktorica MONIKA AŽMAN tel.: 0123160 55
e-pošta: izvrsna.direktorica@zbornica-zveza.si_

Tajništvo: BOJANA BUČAR tel.: 0123160 55
e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si faks: 01 231 60 55

Oddelek naročnine za Obzornik zdravstvene nege in
računov: MOJCA ČERČEK tel.: 01434 49 03
e-pošta: naročnina.racuni@zbornica-zveza.si
e-pošta: clanarina@zbornica-zveza.si_

Oddelek članarine ter register in licence:
URŠA BOLTA tel.: 01434 49 03
e-pošta: register.licenca@zbornica-zveza.si
e-pošta: clanarina@zbornica-zveza.si_

Glasilo UTRIP tel.: 0123160 55
e-pošta: utrip@zbornica-zveza.si_
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delo zbornice - zveze O

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenijež

in
Pravilnikom o priznanjih Zbornice - Zveze

Upravni odbor s sklepom 31. redne seje z dne 6. 2. 2008 objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV ZLATEGA ZNAKA ZBORNICE - ZVEZE 2008

Zbornica - Zveza bo v letu 2008 podelila do 10 zlatih znakov.

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

Kriteriji za podelitev Zlatega znaka:

• uspešno poklicno delo na področju zdravstvene nege,

• kakovostno in učinkovito organizacijsko delo v dejavnosti zdravstvene nege,

• prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene nege in zdravstvenega varstva,

• prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci,

• uspehi pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Zbornice - Zveze,

• prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva,

• raziskovalno delo,

• pomembno publicistično delo.

Podelitev Zlatih znakov in jubilejnih priznanj bo na osrednji državni proslavi ob 12. maju -
Mednarodnem dnevu medicinskih sester.

Predloge za dobitnike Zlatega znaka 2008 je potrebno poslati skupaj z življenjepisom in utemeljitvijo, ki mora
biti skladna z razpisnimi pogoji, na disketi s priloženim izvodom tiskanega besedila Komisiji za priznanja na

sedež Zbornice - Zveze, Vidovdanska 9, 1000 Ljubljana do vključno 31. 3. 2008.

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

Pismo ministrstvu za zdravje

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Vidovdanska 9,1000 Ljubljana, tel/fax +01/231 6055; E-mail: info@zbornica-zveza.si

Datum: 7. 2. 2008

Ministrstvo za zdravje
Štefanova 5
1000 Ljubljana

Zadeva: predlog zakona o spremembah in dopolnitvah za¬
kona o zdravniški službi

Spoštovani,
prejeli smo predlog za obravnavo zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o zdravniški službi.

I.
V predlogu ugotavljamo, da ministrstvo predlaga (20. člen in

21. člen) spremembo 65. in 68. člena, s katerim bo omogočil
zdravnikom možnost sklenitve individualne pogodbe o zaposlitvi
in podjemne ali druge pogodbe civilnega prava.
Ob tem ugotavljamo, da v nobeni določbi to ni opredeljeno tu¬

di za ostale zdravstvene delavce, čeprav utemeljitev te spre¬
membe, ki je navedena za zdravnike, velja tudi za ostale
zdravstvene delavce, še posebej medicinske sestre, babice in
zdravstvene tehnike, ki tako kot zdravniki do sedaj te možnosti
niso imeli, pa zaradi potreb zdravstvenih zavodov sklepajo
pogodbe pri drugih delodajalcih, enako kot to sedaj delajo
zdravniki.
Naj omenimo, daje bilo podobno, preko spremembe zakona o

zdravniški službi (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravniški službi (ZZdrS-D), s posebnima določbama urejeno tu¬
di področje dežurstev in dodatkov za ostale zdravstvene
delavce.
Verjetno gre pri predlogu zakona o spremembah in dopolnit¬

vah zakona o zdravniški službi, ki ste ga dali v obravnavo za to,
pomotoma izpadlo navedbo, zato predlagamo, da jo vnesete v
obliki posebne določbe in nam odgovor o vnesenem popravku
posredujete še v času, kije namenjen predparlamentarni obrav¬
navi.

II.
Pri sklepanju podjemnih pogodb je potrebno predvideti tudi

nadzor. Trenutna praksa namreč kaže, da posamezniki v rednem
delovnem času ne izkoristijo maksimalno svojega časa za efek¬
tivno delo, v popoldanskem času pa delajo »s polno paro« pri
zasebnikih. Problem pri sklepanju teh pogodb lahko nastane tu¬
di pri opredeljevanju potreb po dodatnem delu, saj običajno iste
osebe odločajo o tem, kaj naj bi se v okviru podjemnih pogodb
izvajalo (oz. česa v rednem delovnem času ni bilo mogoče
narediti), kar potem izvajajo po podjemnih pogodbah. Zato se mi
zdi takšno sklepanje podjemnih pogodb lahko neverodostojno.
Sklepanje pogodb tudi omogoča čezmerne delovne obre¬

menitve in zakonodajalec je dolžan vpeljati sisteme, ki bodo bol¬
nikom zagotavljali, da bodo zdravstvene storitve opravljali izva¬
jalci, ki so ustrezno kondicionirani. Sla za zaslužkom lahko vodi
posameznike do čezmernih obremenitev (to delovna zakonoda¬
ja preprečuje, saj predpisuje obvezne odmore in počitke), to pa
predstavlja potencialno varnostno grožnjo za bolnike.

III.
Prav tako želimo opozoriti na določbo 16. člena, kjer je treba

zaradi celovitega zagotavljanja nujne medicinske pomoči v za¬
konu opredeliti, da seje koncesionar dolžan vključiti v program
zagotavljanja nujne medicinske pomoči s celotno ekipo, saj
samo vključitev zdravnika koncesionarja ne rešuje problematike
zagotavljanja ustrezne kadrovske popolnitve ekip za nujno med¬
icinsko pomoč.
Prav tako bi morala obveznost vključevanja v zagotavljanje

nujne medicinske pomoči veljati tudi za druge koncesionarje - v
našem primeru za medicinske sestre, babice in zdravstvene
tehnike, saj se zdravstveni zavodi po odhodu koncesionarjev s
področja zdravstvene in babiške nege soočajo s težavami pri
kadrovskih virih zdravstvene in babiške nege.

IV.
V zvezi z zadnjim odstavkom 23. člena pa pričakujemo, da

boste v zakonu zapisali tako, da bo zakonska obveznost deloda¬
jalcev, da obračunavajo in nakazujejo članarino, veljala za vse
zbornice, nosilke javnega pooblastila.

Prosimo, da naše pripombe in predloge preučite, upoštevate
ter nas s tem pisno seznanite.

Lep pozdrav,

Izvršna direktorica Podpredsednik
Monika Ažman Peter Požun

Upravni odbor Zbornice - Zveze

Vabi k sodelovanju osebo, ki bi prevzela naloge

odgovornega urednika
informativnega glasila Utrip.
Pričakujemo, da dobro poznate področje zdravstvene
in babiške nege, imate smisel za slovenski jezik,
znanje enega svetovnega jezika, poznavanje medijev,
želene so izkušnje v novinarskem delu in sposobnost
timskega dela.

Odgovorni urednik bo imenovan za obdobje štirih let.

Vaše cenjene prijave z obrazložitvijo pošljite do 30.
marca 2008 na naslov Zbornice - Zveza, Vidovdanska
9,1000 Ljubljana.



BHBHBHnBBBSSB predstavljamo vam O
Informativni dan visoke šole za zdravstvo
Univerze v Ljubljani
Brigita Zobec, Uroš Višič, mag. Ruža Pandel Mikuš

Tudi letos je 15. in 16. februarja na Visoki šoli za zdravstvo uni¬
verze v Ljubljani potekal informativni dan, namenjen vsem tis¬
tim, ki želijo nadaljevati svoje formalno izobraževanje na po¬

dročju zdravstva in razširiti svoj horizont znanja, tudi z vedami, ki so
uporabne v vsakdanjem življenju.
Tako so lahko prihodnji študentje že ob vstopu prejeli napotke

in usmeritve na več infotočkah, kjer so študentje delili tudi
zloženke.

S predstavitvijo oddelka za zdravstveno nego so pričele profe¬
sorice s pozdravnim nagovorom. Nato je sledila predstavitev
študijskega programa, predmetnika, vpisnih pogojev in pomena
študija za zaposlitev. Poudarjeno je bilo, da je Visoka šola za
zdravstvo, šola s tradicijo, ki omogoča diplomantom visoko
raven tako osebnostne kot tudi strokovne in poklicne rasti, saj je
zdravstvena nega relativno mlado področje, ki je dinamično,
fleksibilno in zelo široko.

V nadaljevanju predstavitve sva s sošolko Brigito predstavila
študij kot študenta, kako pridobiti dodatne informacije glede
študija, si zagotoviti študijsko literaturo, kako potekajo vaje in
podobno. Skoparila nisva niti s podatki o veliko obštudijskih de¬
javnostih, kijih organiziramo študentje. Dobili so vtis, da študij ni
samo študiranje pozno v noč, pisanje seminarskih nalog, branje
strokovne literature, tarnanje ... ampak tudi druženje, spozna¬
vanje novih prijateljev in veliko zabave. Po končani predstavitvi
so imeli tudi možnost ogleda kabinetov, v katerih potekajo kabi¬
netne vaje, in laboratorija za vaje iz propedevtike.
Prepričana sva, da so bili z obiskom informativnega dne tako

v petek kot tudi v soboto prihodnji študentje zadovoljni, pridobili
so zelo veliko novih informacij in dobili vpogled, kako poteka
študij na naši šoli.
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predstavljamoO
»Z znanjem do zdravja«
Dan odprtih vrat na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani
Mojca Kotnik

Pripravili smo brošuro s kratko predstavitvijo delavnic, ki sojo
udeleženci prejeli ob prijavi na delavnice. Šola je bila urejena v
slogu jesenske idile. Za obiskovalce smo pripravili osvežilne
kotičke s tekočino, sadjem in zelenjavo. K sodelovanju smo priv¬
abili tudi sponzorje, ki so prispevali propagandni material ter
svoje izdelke, ki smo jih podarili obiskovalcem in sodelujočim di¬
jakom na delavnicah.

Emina Muranovič, dijakinja 3.e razreda, ki je sodelovala na
delavnici Igrajmo se bolnišnico, namenjeni malčkom iz vrtcev ter
prvemu in drugemu razredu OŠ, je svoje doživljanje opisala tako:
»V eni izmed skupin, kjer sem sodelovala tudi sama, smo učilni¬
co preuredili, da je bila videti kot prava bolnišnica. Pogovarjali
smo se o tem, koga vse srečamo v bolnišnicah, kako se uredimo
za obisk pri zdravniku ter kako poteka delo v bolnišnici. Skupaj z
otroki smo peli pesmico o Roku in angini. Nato smo se razdelili v
skupine in se učili pravilnega umivanja rok, dajali lutkam injekci¬
je, si merili krvni tlak, poslušali srčka drug drugemu, pomerili
kisikove maske in otrokom na koncu ponudili še žličko sirupa
Pikovit. Obisk so otroci komentirali s hvaležnostjo, saj smo jim
pokazali toliko stvari, in izrazili željo, da bi lahko pomagali ljudem,
ko bodo veliki.«
Spremljevalcem posameznihskupinsmorazdelilievalvacijske

vprašalnike z namenom, da ohranimo pozitivne stvari in odprav¬
imo pomanjkljivosti. Obiskovalci so zelo pohvalili organizacijo,
izpeljavo delavnic, prijaznost dijakov in učiteljev, ki so vodili
delavnice, vzdušje in urejenost šole, aktivnost otrok ... Imeli so
nekaj predlogov glede vsebin, tem, o katerih bi se želeli še bolj
poučiti.
Učitelji, ki so vodili delavnice, so nam tudi posredovali eval-

vacijsko poročilo. Kljub veliki obremenitvi, velikemu številu
delavnic so bili veseli novih spoznanj, motiviranosti otrok, odziva
sodelujočih... Preko delavnic so spoznali naše dijake/dijakinje še
na drug način.

Organizacija projekta, kije potekal že četrto leto, zahteva ve¬
liko priprav, sodelovanja med učitelji, dijaki in udeleženci. Vendar
se vloženo delo in trud poplačata z zadovoljstvom, ki sije iz ma¬
jhnih obrazov.

V imenu organizacijskega odbora bi se še enkrat zahvalila
vsem obiskovalcem, profesorjem, dijakom naše šole, sponzor¬
jem in vodstvu šole.

Igrajmo se bolnišnico

Ze četrto leto je na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana v mesecu
oktobru potekal Dan odprtih vrat »Z znanjem do zdravja«.
Letos so nas obiskali malčki iz vrtcev, osnovnošolci ter mladi iz

Zavoda Janeza Levca. 2000 otrok in mladostnikov ter več kot 140
spremljevalcev je v dveh dneh obiskalo 18 delavnic.

Cilj dneva odprtih vrat Z ZNANJEM DO ZDRAVJA, s katerim smo
začeli že pred štirimi leti, je še vedno osveščanje otrok, mladost¬
nikov in odraslih o pomenu vzgoje za zdravje in zdrav način živl¬
jenja ter odkrivanje znanstvenih ved na igriv in sproščen način.
Omenjenim skupinam smo z delavnicami (Zgodila seje nes¬

reča; Igrajmo se bolnišnico; Čudežne barve; O vetru in pihanju; Z
branjem do zdravja; Moj zajtrk; Nevidni živi svet; Stopala -
ogledalo našega zdravja; Anatomsko risanje; Šport - moj način
življenja; Samo eno življenje imaš; Človeško telo je kot avto;
Vzgoja za zdravo spolnost; Preprečevanje nasilja, Zdravi na pot;
Preprečevanje motenj hranjenja; Tatoo in piercing; Naredimo
zeliščni pripravek) želeli prikazati, kako lahko preživijo nekaj uric
v družbi naših učiteljev in dijakov, ki so pripravili omenjene
delavnice. Letos je sodelovalo 35 učiteljev/učiteljic ter več kot
200 dijakov in dijakinj naše šole. Pri nekaterih delavnicah smo
imeli tudi zunanje sodelavce. S pomočjo OZRK Ljubljana, s kater¬
im sodelujemo na mnogih področjih, smo pripravili delavnico
»Samo eno življenje imaš«, ki sojo izvajale dijakinje naše šole ter
študent in študentka VŠZ Ljubljana.
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Naslovnicainformativnebrošure predstavljamo vam

Informativni dan na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice

Si pred izbiro poklica? Postani diplomirana
medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik
Boris Miha Kaučič

I zbira poklica je pomemba odločitev v življenju vsakega
posameznika. Predstavlja enega izmed temeljnih kamnov za
graditev poklicne kariere.
V petek, 15., in v soboto, 16. februarja 2008 je na Visoki šoli za

zdravstveno nego Jesenice potekal informativni dan za prihod¬
nje redne in izredne študentke in študente.

V uvodnem pozdravu je dekanja, doc. dr. Brigita Skela Savič,
pozdravila prisotne in jim predstavila delovanje Visoke šole za
zdravstveno nego Jesenice, kije prve redne in izredne študente
sprejela v študijskem letu 2007/08. Povedala je, daje Visoka šo¬
la za zdravstveno nego Jesenice sodobna evropska šola, kije us¬
merjena v znanje, ustvarjalnost in iskanje odličnosti v integraciji
z domačim in evropskim prostorom. Prihodnjim študentkam in
študentom šola ponuja izobraževanje v skladu z direktivami
Evropske unije in »bolonjsko prenovo«, kar pomeni, da je pro¬
gram I. stopnje Zdravstvena nega pripravljen tako, da po pri¬
dobljeni diplomi zagotavlja možnost iskanja zaposlitve v
Evropski uniji brez nostrifikacije diplome. Prisotne je seznanila,
da je poklic diplomirana medicinska sestra/diplomirani
zdravstvenik reguliran poklic in da gre za izjemno deficitaren
poklic, zlasti na področju gorenjske regije in osrednje Slovenije.
Po vstopu v Evropsko unijo se potrebe po večjem številu diplomi¬
ranih medicinskih sester povečujejo tudi zaradi dosedanjega
neskladja med srednješolsko izobrazbo (tehnik zdravstvene
nege) in visokostrokovno izobrazbo (diplomirana medicinska
sestra) v Republiki Sloveniji 70 : 30, kar je prav obratno, kot je
razmerje v državah Evropske unije. Predstavila je tudi vizijo in
razvoj šole, ki je trenutno usmerjen v aktivno razvijanje
podiplomskih programov II. stopnje. Za izvajanje dejavnosti šola
zaposluje in razvija visokošolske učitelje in njihove sodelavce, ki
v svoje delo vnašajo inovativnost, sodobne metode poučevanja
in raziskovanja ter gradijo partnerski odnos s študenti na podla¬
gi aktivnega vključevanja v izvajanje študijskih programov.
Dekanja, doc. dr. Brigita Skela Savič, je prisotne seznanila, da se
šola mednarodno povezuje, da je v postopku pridobitve listine
Erasmus in da bo šola omogočala mednarodne izmenjave štu¬
dentov in visokošolskih učiteljev. Za zdaj potekajo intenzivna do¬
govarjanja z Univerzo v Aberdeenu na Škotskem, šolama v
Avstriji in Inštitutom Rochester iz Združenih držav Amerike.

S predstavitvijo poklica zdravstvene nege in pojasnilom, kaj je
zdravstvena nega, je nadaljevala predavateljica Katarina Lokar,
prodekanja za izobraževanje. Prihodnjim študentkam in študen¬
tom je predstavila, kaj je zdravstvena nega in kaj dela medicins¬
ka sestra. Na plastičnem in zanimivem primeru aplikacije injekci¬
je je prisotnim predstavila, katera znanja vse potrebuje medicin¬
ska sestra, da lahko zagotavlja kakovostno in varno zdravstveno

nego bolnika. Na podlagi primera so lahko prisotni videli, v čem
se zdravstvena nega razlikuje od nege in da mora biti diplomi¬
rana medicinska sestra kot nosilka stroke zdravstvene nege
celovito izobražena. S študijem, ki je zasnovan modularno,
omogoča, da študent/ka pridobi znanja in veščine, da je po pri¬
dobljeni diplomi usposobljen/a za delo z zdravo in bolno popu¬
lacijo.
Študentka 1. letnika rednega študija Cindy Mezek je prisotne

seznanila z njeno izkušnjo študentke rednega študija
zdravstvene nege. Povedala je, daje s študijem zelo zadovoljna,
daje zadovoljna s pedagoškim procesom in odnosom visokošol¬
ski učitelj - študent. Poudarila je obremenjenost s študijem
(urnikom), saj klinične vaje in klinična praksa potekajo v
dopoldanskem času, popoldan pa so predavanja, vaje in druge
obveznosti. Dejala je, da seje tudi tega navadila, daje potrebna
samodisciplina in daje študij na Visoki šoli za zdravstveno nego
kakovosten. Redna študentka Katja Gahona Gliha je predstavila

, delovanje Sekcije študentov zdravstvene in babiške nege
Slovenije. Predstavila je domače in mednarodne projekte, s ka¬
terimi se ukvarja sekcija študentov. Prisotnim je razdelila promo¬
cijski material in jih povabila na ogled njihove spletne strani, ki
nudi aktualne informacije za študente zdravstvene in babiške
nege.
Strokovna sodelavka gospa Katja Skinder Savič je prisotne

seznanila s klinično prakso, ki se na Visoki šoli za zdravstveno
nego Jesenice izvaja v deležu 50 %, kar je v skladu z direktivo
Evropske unije. Povedala je, da klinična praksa poteka v različnih
učnih bazah. Predstavila je učno bazo Dom upokojencev dr.
Franceta Bergelja Jesenice in bolnišnico KOPA Golnik. Opravljena
klinična praksa je pogoj za pridobitev ECTS pri posameznem
predmetu in pogoj za napredovanje v višji letnik. Klinično prakso
vodijo in koordinirajo habilitirani visokošolski učitelji, sodelujejo
habilitirani strokovni sodelavci iz učnih baz, ki so dodatno us¬
posobljeni za področje mentorstva študentom. Naloga vi¬
sokošolskih učiteljev šole je, da habilitirane strokovne sodelavce
iz učnih baz dodatno usposobijo za delo s študenti na klinični
praksi, skrbijo za izvajanje vseh elementov sodobne zdravstvene
nege v okviru klinične prakse, izvajajo sprotno in končno ovred¬
notenje klinične prakse ter da s svojim pristopom poudarijo hu¬
man odnos do bolnikov, pomembnost celostne obravnave in
partnerski odnos med vsemi, vključenimi v proces obravnave
bolnika in v učni proces študentov. V študijskem programu je del
prakse opredeljen kot obveznost, ki se izvaja v obliki poletnega
praktikuma. Poletni praktikum je oblika klinične prakse, ki poteka
v prvem, drugem in tretjem letniku študija v poletnem času. Na
poletnem praktikumu študent pod vodstvom mentorja iz učne
baze preko praktičnega izvajanja spoznava značilnosti
zdravstvene nege. Ob pomoči mentorja izpolni znanje, ki ga je
pridobil med študijskim letom.
Gospa Nevenka Marinšek, pomočnica glavne medicinske ses¬

tre Splošne bolnišnice Jesenice, je prisotnim predstavila učno
bazo - Splošno bolnišnico Jesenice. Splošna bolnišnica Jesenice
je največja učna baza za študente Visoke šole za zdravstveno
nego Jesenice. Bolnišnica ima jasno vizijo in strategijo delovanja
in želi postati najboljša splošna bolnišnica v slovenskem pros¬
toru.
Ob zaključku informativnega dneva je dekanja doc. dr. Brigita

Skela Savič povabila prisotne, da se vpišejo na Visoko šolo za
zdravstveno nego Jesenice in s tem uresničijo svoje sanje po¬
magati drugim pri doseganju zdravja.
Dodatne informacije o vpisu za redni in izredni študij na VŠZNJ

so dosegljive na http://www.vszn-je.si ali info@vszn-je.si
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poročila - strokovna srečanja

Poročilo z evropske konference
»Kako zmanjšati breme raka«
Izidor Kos

Včetrtek, 7., in v petek, 8. februarja 2008 je na Brdu pri Kranju
potekala konferenca z naslovom: »Kako zmanjšati breme ra¬
ka.« Slovenija sije kot predsedujoča EU-ju za eno od osred¬

njih tem izbrala prav boj proti raku. Tema je zelo aktualna, saj
napoved pravi, da bo za rakom zbolel vsak tretji prebivalec Unije,
vsak četrti pa bo za to boleznijo umrl. V Sloveniji za rakom vsako
leto zboli 10 000 ljudi.
Konference so se udeležili priznani strokovnjaki, raziskovalci,

politiki, predstavniki nevladnih organizacij in bolniki iz Evropske
unije, pa tudi zunaj nje. Konference sem se udeležil kot pred¬
stavnik Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije. Zame je
to bila zelo pomembna osebna in poklicna izkušnja.

S pozdravnim nagovorom je konferenco odprla slovenska
ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič. Poudarila je, daje rak
tako velik problem, da mu moramo napovedati vojno.
Konference seje udeležil tudi evropski poslanec Alojz Peterle, ki
je v svojem pozdravnem nagovoru opozoril, da je rak politično
vprašanje, saj bolniki zahtevajo možnost izbire glede zdravljenja.
Evropski komisar za zdravstvo Markos Kiprianu seje zahvalil naši
državi kot predsedujoči EU-ju, ker smo izbrali zelo aktualno in
pomembno temo za konferenco. Napovedal je sprejem novih
smernic za organiziranje presejalnih programov za zgodnje od¬
krivanje raka materničnega vratu.

V nadaljevanju so bili predstavljeni pretekli uspehi v boju zop¬
er raka in izzivi za prihodnost. Predstavljeni so bili podatki glede
preživetja rakavih bolnikov. Slovenija zaostaja za razvitimi za¬
hodnimi državami, primerja se lahko s Češko. Na slabšem so
države novinke iz vzhodnega dela Evrope (Madžarska, Poljska,
Bolgarija, Romunija). Zelo zanimivo predavanje je pripravila
predsednica Evropske zveze rakavih bolnikov Lynn Foulds
Wood, kije pred 16 leti zbolela za rakom debelega črevesa. Ko je

■■ izvedela slabo novico, se ji je porušil svet. Vendar seje odločila za
boj in zmagala. Povedala je, da za Slovence diagnoza »rak«
pomeni skorajšnjo smrt, v Angliji so namreč bolniki veliko bolj
optimistični glede prognoze, kot pri nas. Želi pa si, da bi bili bol¬
niki bolj informirani o tej bolezni, saj so ankete pokazale, daje kar
80 % bolnikov premalo informiranih glede bolezni, zdravljenja ...
Zato bo potrebno informiranje bolnikov izboljšati.
Dopoldanski del konference seje zaključil s panelno diskusijo,

pri kateri so bile izmenjane različne strategije glede boja proti
raku. Slovenska ministrica za zdravje je poudarila novi protikadil¬
ski zakon. Med diskusijo je predstavnica francoskega državnega
inštituta za rakave bolezni večkrat poudarila pomen drugih
zdravstvenih delavcev, posebej je poudarila pomen medicinskih
sester v boju zoper raka.

Po kosilu smo se razdelili v štiri tematske delavnice, ki smo si
jih izbrali sami. Izbral sem delavnico, na kateri je bilo govora
predvsem o paliativni oskrbi. Svetovna zdravstvena organizaci¬
ja (WHO) opredeljuje paliativno oskrbo kot aktivno pomoč neoz¬
dravljivo bolnim ter njihovim svojcem. Predstavljena je bila palia-
tivna oskrba onkoloških bolnikov v zahodnih državah. Ta je na¬
jbolj razvita v Veliki Britaniji in Nemčiji, kjer je standard v palia¬
tivni enoti 1,2 medicinske sestre in 0,15 zdravnikov na bolniško
posteljo. Slovenija v organiziranosti paliativne oskrbe spada v
skupino držav, ki so v EU pri dnu (nove vzhodne članice EU). Po
standardu naj bi imeli na milijon prebivalcev 60 postelj za
potrebe paliativne oskrbe. Torej to pomeni, da bi potrebovali v
Sloveniji kar 160 postelj. Zdravnica Urška Lunder, zaposlena v
Bolnišnici Golnik, je predstavila slovenske izkušnje s paliativno

oskrbo. Pri nas imamo paliativni negovalni enoti na Onkološkem
inštitutu in v Bolnišnici Golnik. Poudarila je, da imamo pri nas že
od leta 1995 nevladno organizacijo društvo HOSPIC, ki deluje na
več območjih Slovenije in spremlja neozdravljivo bolne in njihove
svojce. Predstavnica HOSPICAje povedala, da pričakuje tudi po¬
moč iz EU pri organizaciji paliativne oskrbe pri nas. Zaključek je
bil, da je paliativno oskrba v Sloveniji na začetku in da počasi
sledimo evropskim trendom, ki veljajo v zahodni Evropi.
Zvečer smo bili vsi udeleženci konference povabljeni na

slavnostno večerjo na ljubljanskem gradu. •
Drugi dan konference, 8. februarja 2008, je udeležence poz¬

dravilo lepo sončno vreme ter lep pogled na naše gore. Podano
je bilo zaključno poročilo iz vseh štirih tematskih delavnic, za¬
ključni govor pa je pripadal slovenski ministrici za zdravje, ki je
med drugim opozorila na velike razlike med posameznimi člani¬
cami EU in znotraj njih v zbolevnosti in preživetju onkoloških bol¬
nikov. Poudarila je, da je potrebno to razliko zmanjšati, saj to,
kako hitro bomo zaradi raka umrli, ne sme biti odvisno od tega,
kje živimo. Sklep konference je bil, da nas na tem področju čaka
še veliko trdega dela.

Ker se da tretjino rakavih bolezni preprečiti, je preventiva na¬
jučinkovitejše sredstvo za boj zoper raka. Zato bom na koncu
naštel dejavnike tveganja in najnovejša priporočila za preventi¬
vo rakavih bolezni.
Dejavniki tveganja, na katere lahko vplivamo z zdravim nači¬

nom življenja:
- kajenje,
- uživanje alkohola,
- nepravilna prehrana, debelost
-fizična neaktivnost.
Dejavniki iz okolja in poklicni dejavniki tveganja:
- delo z nevarnimi kemikalijami (npr. v kemični industriji),
- onesnažen zrak in kontaminirana voda,
- ionizirajoče in ultravijolično sevanje,
- elektromagnetna polja in ostala neionizirajoča sevanja.
Ostali dejavniki tveganja:
- infektivni agensi (virusi - HPV, HCV...),
- eksogeni hormoni (oralna kontracepcija),
- imunološki faktorji.
Priporočila za preventivo rakavih bolezni
- prenehajte s kajenjem, če kadite, oz. ne kadite v prisotnosti
nekadilcev,

- izognite se čezmerni telesni masi,
- bodite telesno aktivni vsak dan,
- uživajte sadje in/ali zelenjavo vsaj 5-krat na dan,
- alkoholne pijače uživajte zmerno (za moške največ 20 g, za
ženske 10 g alkohola dnevno),

- izogibajte se čezmernemu izpostavljanju sončnim žarkom
(posebej to velja za otroke in mladostnike),

- upoštevajte vsa varnostna navodila in ukrepe pri delu s
kancerogenimi snovmi,
- ženske nad 25 let starosti naj se udeležujejo presejalnih

testov za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu,
- ženske nad 50 let starosti naj se udeležujejo presejalnih

testov za zgodnje odkrivanje raka dojk,
- ženske in moški nad 50 let starosti naj se udeležujejo prese¬

jalnih testov za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu,
- udeležba v programih cepljenja proti hepatitisu B.
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izobraževanje
O

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester in

zdravstvenih tehnikov Slovenije
Društvo MSBZT Pomurje

12. maj - mednarodni dan medicinskih sester
5. maj - medanrodni dan babic

DMSBZT GORENJSKE
vabi na enodnevni seminar, kjer se boste zazrli vase in
naredili nekaj čisto zase.

ZDRAVJE - VREDNOTA VSAKE ŽENSKE

Četrtek 27. marca 2008, na Bledu v Hotelu Astoria

"MEDICINSKE SESTRE ZAGOTAVLJAMO
KAKOVOST TUDI V PRIMARNEM
ZDRAVSTVENEM VARSTVU"

moto ICN v letu 20008

Lendava, 12. maj 2008

Program:
Simpozij ob mednarodnem dnevu medicinskih

sester in mednarodnem dnevu babic

Svečana prireditev
s podelitvijo zlatih znakov Zbornice - Zveze

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC
vabi na strokovno izobraževanje - učne delavnice

DUHOVNOST V ZDRAVSTVENI NEGI UMIRAJOČIH

27. marca, 2008,
v prostorih društva na Gosposvetski 9, v Ljubljani

8.30 - 9.00 Registracija udeležencev
9.00 - 16.00 DUHOVNOST V ZDRAVSTVENI NEGI

UMIRAJOČIH:
- pomen prisotnosti za umirajočega
- narava sočutnega odnosa
- upanje v času težke bolezni
- bivanje s smislom

12.00-13.00 ODMOR
Delavnico izvaja:
Tatjana Fink, univ.dipl.soc., Slovensko društvo hospic

Izobraževanje je namenjeno: medicinskim sestram, zdrav-stvenim
tehnikom, delovnim terapevtom, fizioterapevtom, zdravnikom, social¬
nim in svetovalnim delavcem in drugim, ki se z umirajočim bolnikom
in njegovo družino srečujejo v času hude bolezni, umiranja in žalo¬
vanja.
Program delavnice je v postopku vpisa v Register strokovnih izo¬
braževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. KOTI¬
ZACIJA ZA DELAVNICO znaša 90 EUR + DDV in vključuje osvežitev v
odmoru. Znesek kotizacije nakažite na TR društva 05100-8010047155
sklic 7011. Račun boste prejeli po izvedbi delavnice.
PRIJAVE SPREJEMAMO do zapolnitve mest oziroma najkasneje do 25.
3. 2008 na naslov: Slovensko društvo hospic, Dolenjska c. 22, 1000
Ljubljana, na e-naslov hospic@siol.net ali po telefaksu (011420 52 66.
Prijavnica je objavljena tudi na spletni strani www.drustvo-hospic.si
Dodatne informacije po tel.: 01/420 52 60, ga. Metka Arnatovska vsak
delovni dan med 9. in 13. uro.

9.25 - 9.45

9.45 -10.20

10.20 -10.45
10.45 - 11.25

8.30 Sprejem udeležencev
9.00 - 9.05 Pozdrav udeležencem
9.05 - 9.25 Ozaveščena ženska - zdrava ženska

Danica Cedilnik, prof.
Zdrava sodobna ženska - vzor zdravih
odnosov
Desanka Eržen, svetovalka za protokol
Zdrava prehrana, metafora v življenju
sodobne ženske
Jože Lavrinec, VMT, dietetik
Čas za osvežitev s pijačo in prigrizkom
Osebna urejenost sodobne ženske
Lea Pisani, svetovalka kulture oblačenja

11.25 - 12.05 Oči - lepota vsake ženske
prof. dr. Brigita Drnovšek Olup, dr. med.
spec.oftalmolog

12.05 - 12.45 Menopavza in hormonska nadomestna
terapija
Marjeta Podlipnik, dr.med.,spec. ginekolog

12.45 - 13.25 Lepotni poseg da ali ne
Marjan Fabjan, dr. med., spec. plastične
kirurgije

13.25 - 13.40 Čas za osvežitev s pijačo
13.40 - 15.10 Delavnice:
1. Gibalno športna aktivnost za zdravje - Boris Sima,
športni pedagog

2. Naravna zdravila in prehranska dopolnila za ženske -
Vesna Titan, mag.farm., Alenka Rozman, dipl.fizot.,
Fidimed

3. Spodbuda k samopregledovanju dojk - Aleksandra
Saša Oberstar, MS babica, strokovna sodelavka podjetja
Valencia

Ves dan bosta v lepotnem kotičku, za vaš izgled in dobro
počutje skrbeli vizažistki; Blanka Lenček in Dragica Rozman
15.15 Sklep seminarja in podelitev potrdil
15. 25 Volilni občni zbor društva
16.00 Pozno kosilo
Prijave: z izpolnjeno UTRIP-ovo prijavnico, ki jo pošljete po pošti na
naslov: DMSBZT Gorenjske, Bleiweisova 20, Kranj ali po e-pošti na
naslov: jozica.trstenjak@gmail.com z obveznimi podatki (št.
članske izkaznice, naslov plačnika in davčna številka) do 20. mar¬
ca 2008. Kotizacija: Za člane/nice Gorenjskega društvo in štu¬
dente/tke je seminar brezplačen! Cena seminarja z DDV za
člane/ice drugih regijskih društev je 60 EUR, za nečlane/ice
Zbornice - Zveze 80 EUR, ter za upokojene medicinske sestre
drugih društev 20 EUR. Kotizacijo nakažete na TR društva DMSBZT
Gorenjske številka 07000-0000110185 sklic na številko 27308
Kotizacija vključuje: 8-urno izobraževanje, pisno gradivo, napitke v
odmoru, kosilo ob zaključku in potrdilo o udeležbi.
Ob registraciji potrebujete potrdilo o plačani kotizaciji. Možno je tu¬
di plačilo kotizacije pred pričetkom seminarja. Dodatne informaci¬
je tudi na tel. št. 040 283 829.
Programje v poteku pridobivanja licenčnih točk.
Pričakujemo vas na Bledu

Oti Mertelj, podpredsednica DMSBZT Gorenjske
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izobraževanje

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MECICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V SOCIALNIH ZAVODIH
Vljudno vas vabimo na dvodnevno strokovno srečanje, ki
bo v ČETRTEK, 27.3. in PETEK, 28.3.2008 v hotelu Grand
hotel BERNARDIN v PORTOROŽU
Temi srečanja:

GINEKOLOŠKA OBOLENJA V STAROSTI
MEDOSEBNI ODNOSI

PROGRAM ČETRTEK, 27.3.2008
08.00 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.45 Otvoritev strokovnega srečanja s

kulturnim programom
09.45 - 10.30 GINEKOLOŠKE TEŽAVE PRI STAROSTNICI

Neda Bizjak, dr.med.spec.ginekolog
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.45 URINSKA INKONTINENCA IN SLABOST

MEDENIČNEGA DNA OSTEOPOROZA -
TIHA BOLEZEN
Alenka Zavrtanik Čelan, dr. med., spec.
ginekolog

11.45 -12.15 ZDRAVSTVENA NEGA STAROSTNICE S
PESARJEM
Gabrijela Valenčič, dipl. m. s.
STATISTIČNI PRIKAZ GINEKOLOŠKIH
BOLEZNI V DU SEŽANA
Tina Furlan, dipl. m. s.

12.15 - 12.45 ZDRAVSTVENA VZGOJA IN ZDRAVSTVENA
NEGA ŽENSKE Z URINSKO INKONTINENCO
Zdenka Furlan Avsec, dipl. m. s

12.45 - 13.15
13.15 -14.15
14.15 - 14.45

14.45 - 15.15

15.15 - 15.45

15.45 - 16.00
16.00 - 16.30

16.30 - 17.15

17.15 - 17.30
17.30 - 18.00
20.00

Razparava
Odmor za kosilo
VARNA UPORABA ZDRAVIL
Miha Vivoda, mag. farm.
PREPREČEVANJE RAKA MATERNIČNEGA
VRATU
Tadeja Bizjak, dipl. m. s.
MENOPAVZA
Renata Mahmutovič, dipl. m. s.
Odmor
PREPREČEVANJE RAKA DOJKE
Tadeja Bizjak, dipl. m. s.
DELAVNICE PO SKUPINAH:
SAMOPREGLEDOVANJE DOJK
Tadeja Bizjak, dipl. m. s.
Tatjana Bočaj, dipl. m .s.
Razprava
Predstavitev sponzorjev
Skupna večerja

PETEK, 28.3.2008
09.00 - 10.30 USTVARJALNO SPORAZUMEVANJE

l.del
Viljem Ščuka, dr.med. šolski zdravnik in
psihoterapevt

10.30 -11.00
11.00 -12.30

12.30 -13.00
13.00 -13.30

ODMOR
USTVARJALNO SPORAZUMEVANJE
2.del
Viljem Ščuka, dr.med.šolski zdravnik in
psihoterapevt
PREDSTAVITEV SPONZORJEV
RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK STROKOVNEGA
SREČANJA

STROKOVNI VODJA PROGRAMA: Slavica Vojska
ORGANIZACIJSKI ODBOR: Tina Furlan, Gabrijela Valenčič

Prisrčno vabljeni!
Predsednica sekcije: mag. Ljiljana Leskovic

INFORMACIJE UDELEŽENCEM:
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno
usposabljanje in se upošteva pri napredovanju.
Kotizacija: Za člane ZZBNS znaša za en dan 95 €, za dva
dni 160 € (z DDV). Za nečlane ZZBNS znaša za en dan 190
€, za dva dni 320 € (z DDV).
Pisna prijava na seminarje obvezna s prijavnico, kije
objavljena v Utripu ali s prijavnico na zadnji strani vabila.
Kotizacijo nakažite na TRR ZZBNS-ZDMSBZTS: 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, potrdilo o
plačani kotizaciji (fotokopijo ali original virmana) ali
fotokopijo potrjene prijavnice delodajalca, ki bo poravnal
kotizacijo.
V kotizacijo so vljučeni gradivo, organizacija srečanja,
napitki v odmorih in skupna večerja.

Pisne prijave pošljite do 10. marca 2008 na naslov:
Slavica Vojska, Dom upokojencev Sežana, Ivana Turšiča 6,
6210 Sežana, tel. 05 73 11 705 ali 031 521 736
elektr. naslov domzn@siol.net

Ostale informacije po telefonu: 01/234-73-17
mag. Ljiljana Leskovic

Hotelske namestitve:
GRAND HOTEL Bernardin 5*
HOTEL HISTRION 4*
HOTEL VILE PARK 3*
Rezervacije za prenočišča:
Hoteli BERNARDIN d.d., Obala 2,6320 Portorož
Tel. 05-695-5104, 05-695-5106
Faks: 05-674-6410
e-naslov. booking@h-bernardin.si
Grand hotel Bernardin dvoposteljna soba 79 €
Hotel Histrion dvoposteljna soba 58 €
Hotel Vile Park dvoposteljna soba 50 €
(ob rezervaciji navedite: 23. strokovno srečanje
medicinskih sester v socialno-varstvenih zavodih)
Rezervacije sprejema Snežana Selluga
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Psihiatrična klinika Ljubljana
Studenec 48
Pedagoška dejavnost zdravstven nege,

predstavlja
seminar na temo

KONCEPT ZDRAVJA V ZDRAVSTVENI NEGI,

ki bo v petek, 28. 3. 2008
v veliki predavalnici Enote za gerontopsihiatrijo

Program seminarja:

8.20-8.30 Pozdrav udeležencem seminarja, mag.
Jožica Peterka Novak, prof. soc. ped.

8.30-9.15 Delovni čas in delovno okolje zaposlenih
v zdravstvu,
prim. prof. dr. Marjan Bilban, dr. med.

9.15 -10.00 Smernice za ohranjanje zdravja
zaposlenih, dr. Metka Teržan

10.00-10.45 Socialni kapital kot protektivni dejavnik
pri ohranjanju zdravja,
mag. Irena Trobec, prof. zdr. vzg.

10.45- 11.15 Minute za zdravje

11.15-12.00 Primer dobre prakse - Krepitev zdravja
zaposlenih v Splošni bolnišnici Murska
Sobota s poudarkom na preprečevanju
kostno-mišičnih bolezni,
Emilija Kavaš, viš. med. ses., dipl. org.,
menedž., in Metka Vlaj, viš. fizioterapevt

12.00-12.45 Vpliv psihofizičnih aktivnosti na zdravje,
Andreja Semolič, prof. tel. vzg.

12.45- 13.00 Čas za rekreacijo

13.00- 14.00 Delavnice:

1. Kaj bi počeli s kadrovskim idealom?
Jožica Peterka Novak

2. Socialni viri za ohranjanje zdravja,
Irena Trobec

3. Naredimo si breme lažje,
Emilija Kavaš in Metka Vlaj

4. Razmišljamo o vzdrževanju
psihofizične kondicije?
Andreja Semolič in Marija Gorše Muhič

13.30-14.30 Poročanje vodij skupin in zaključek
seminarja s podelitvijo potrdil.

Seminar bo verificiran pri Zbornici - Zvezi. Kotizacija znaša
150 EUR z DDV in se vplača po zaključenem seminarju
prek izstavljenega računa Psihiatrične klinike Ljubljana.
Prijavite se s prijavnico iz UTRIP-a ali po e-pošti (s podatki
vašega plačnika in številko članske izkaznice Zbornice -
Zveze) na naslov radojka.kobentar@psih-klinika.si
Dodatne informacije: mag. Radojka Kobentar, tel. št. 01
587 25 48 ali službeni mobilni telefon 031 277 473.

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

18. strokovni seminar:
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14.30-14.50

14.50-15.10

15.10-15.30

15.30
15.30-16.30

Predstavitev ambulante in
zdravstvenovzgojnega dela v ambulanti
za srčno popuščanje v SB Slovenj Gradec
Katjuša Mravljak, dipl. m. s.
Standard poučevanja bolnika s srčnim
popuščanjem
Majda Kladnik, dipl. m. s.
Zdravstvena vzgoja pacienta pri pripravi
na perkutano koronarno angiografijo
(PTCA)
I. Lužnik, dipl. m. s., A. Šega, dipl. m. s.
Sklepne misli
Možnost ogleda Splošne bolnišnice Slovenj
Gradec

Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v vsaki številki
UTRIPA, pošljite na naslov:
Tanja Hovnik Markota, Oddelek za interno medicino,
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec, e-naslov: tania.hovnik@sb-sa.si ali na
Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zvezo
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije, Vidovdanska 9,1000 Ljubljana

Kotizacija: Za člane Zbornice - Zveze znaša kotizacija,
skupaj z DDV-jem, 95 EUR, za nečlane pa 190 EUR. V
kotizacijo so všteti zbornik predavanj, kosilo in osvežitev
med odmorom. Kotizacijo nakažite na TRR: NLB, posl.
Tavčarjeva 7, Lj-ZDMSZTS št. 02031-0016512314, sklic
na št. 00 12029 s pripisom »za internistično-infektološko
sekcijo«.
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno
izpopolnjevanje in pridobivanje licenčnih točk (v
postopku). Potrdila bomo izdali po vpisu izobraževanja v
register izobraževanj pri Zbornici - Zvezi.
Ob registraciji potrebujete veljavno člansko izkaznico.

Dodatne informacije:
Bojana Zemljič na elektronski naslov: boiana.zemliic@sb-
sa.si . Tanja Hovnik Markota, Spološna bolnišnica Slovenj
Gradec tania.hovnik@sb-sa.si ali Jolanda Munih,
elektronski naslov: iolanda.munih@kcli.si telefon 01 522
35 63 ali mobilni telefon 041 819 745.

Organizacijsko-programski odbor:
Bojana Zemljič, Tanja Hovnik Markota, Jolanda Munih,
Mihaela Šteharnik, Ivan Tandler
Strokovno srečanje bo potekalo v Hotelu Slovenj Gradec
na Glavnem trgu 43 v Slovenj Gradcu, tel.: 02 / 88 39 850,
spletna stran:
http://www.vabo.si/nastanitve/hotel sloveni aradec.asDX.
Hotel ponuja tudi ugodne pogoje nastavitve v primeru, da
se odločite, da po napornem strokovnem srečanju
preživite prijeten vikend v Slovenj Gradcu in bližnji okolici.
VLJUDNO VABLJENI!

Predsednica sekcije: Jolanda Munih
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O

15.25-15.40
15.40-16.00
16.00- 16.30
16.30-18.45
20 .00-

pacientom, Cvetka Smrtnik, poslovna
sekretarka.
Razprava, predstavitev sponzorjev.
Uvod v učne delavnice.
Odmor
Učne delavnice
Večerja

PETEK: 4. 4. 2008
8.00-9.00 Sestanek 10 sekcije
9.00-9.20 Predstavitev oddelka za travmatologijo

in ortopedijo, HelenaVerčko, dipl. med. ses.
9.20-9.40 Totalna endoproteza kolena,

Ivo Bricman, dr. med., spec. ortoped
9.40-10.00 Zdravstvena nega pacienta po totalni

endoprotezi kolena,
Tina Čekon, dipl. med. ses.

10.00-10.20 Obravnava pacienta - starostnika z
zlomom kolka,
Andreja Urnaut, dipl. med. ses.

10.20-10.30
10.30-10.45

10.45-11.15
11.15-11.35

11.35-11.55

11.55-12.15

12.15- 12.35

12.35-12.45

Razprava
Modna revija delovnih oblačil, kijih
izdeluje podjetje Prevent,
Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec
Odmor
Bariatrična kirurgija,
Brane Breznikar, dr. med. spec. kirurg
Kirurško zdravljenje čezmerne telesne
teže, Andreja Kušter, dipl. med. ses.
Pred- in pooperativna zdravstvena nega
pacienta pri morbidni debelosti s
švedskim prilagodljivim trakom (SAGB),
Mateja Rošer, dipl.med.ses., Urška Godec, zt
Zdravstvena nega pacientov po
operativnem posegu pri morbidni
debelosti s švedskim prilagodljivim
trakom (SAGB) v prebujevalnici Splošne
bolnišnice Slovenj Gradec,
Janja Pungartnik, dipl. med. ses.,
Lenče Nikolava, zt, Betka Gašič, zt
Evalvacija in zaključek seminarja

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno
izpopolnjevanje. S potrdilom o udeležbi pridobite določeno
število licenčnih točk.

Pisna prijava na seminarje obvezna, prijavite se na
prijavnici, kije objavljena v vsaki številki Utripa, najkasneje
do 30. 3. 2008. Na prijavnici so obvezni naslednji podatki:

davčna številka in točen naziv ter naslov zavoda, iz
katerega prihajate, žig in podpis odgovorne osebe za
plačilo, ter št. članske izkaznice ZZBN za vsakega
udeleženca seminarja. Prijavnice pošljite na naslov:
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Kirurgija : Irma Rijavec - za seminar sekcije
Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Kotizacija: za dvodnevni seminar z DDV znaša za člane
ZZBN 160 EUR, za nečlane 320 EUR. Enodnevna kotizacija
ni možna, ker je seminar vsebinsko povezan.

Kotizacijo nakažete na TR - NLB, posl. Tavčarjeva 7, LJ -
ZZBNS - ZDMSBZTS št. 02031-0016512314, sklic na št.
0012014 s pripisom »za Sekcijo medicinskih sester

in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji«. Znesek lahko
poravnate tudi pred začetkom seminarja ob registraciji, z
gotovino v EUR, oziroma po seminarju - po prejetju
računa (podjetja, zavodi)

Registracija: Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico,
potrdilo o plačani kotizaciji, pisno prijavo z vsemi podatki,
ki so navedeni v splošnih informacijah, če se predhodno

niste prijavili.

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi s seminarjem sem vam
na voljo na tel. št. 05 330 1611 ali 05 3301610 vsak dan
od ponedeljka do petka od 10.00 do 11.30

Irma Rijavec ali na 031 224 639.

V kotizacijo so vljučeni gradivo, organizacija srečanja,
napitki v odmorih in skupna večerja.

Rezervacija prenočišč: Terme Zreče, sobe za prenočitev
rezervirajte najkasneje do 30. 3. na tel.: 03 757 61 63 ali
po faksu: 03 576 24 46 ali na e-naslov:
breda.einfalt@unior.si za dogodek »Seminar sekcije med.
sester in zdravst. tehnikov v kirurgiji ( 3. in 4. april)«.

Organizacijsko-programski odbor: Lili Paradiž, Irma
Rijavec, Vida Volk in programski odbor kirurških med.

sester in zdr. tehnikov v SB Slovenj Gradec
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester in

12.40-12.50 Predstavitev sponzorjev
(Johnson&Johnson d.o.o.)

12.50-14.15 KOSILO

II. sklop predavanj: AKTUALNE TEME

14.15-14.35 Mobbing - ali ga zaznamo? -
Mija Šimenc, dipl. m. s.

14.35-14.50 Novi pristopi v izobraževanju na
področju zdravstvene nege -
predav. Dubravka Sancin, prof. zdr vzg.

14.50-15.00 Predstavitev sponzorjev (Aglea d.o.o.)

15.00-15.10 Razprava, evalvacija in zaključek
strokovnega srečanja

15.10-15.30 Sestanek 10 strokovne sekcije

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Udeležba na strokovnem srečanju se šteje za strokovno
izobraževanje. Potrdila za strokovno izobraževanje bomo
izdali ob zaključku srečanja.
Za člane Zbornice - Zveze znaša kotizacija skupaj z DDV
95 EUR, za nečlane pa 190 EUR. Kotizacije so oproščeni
študentje in upokojenci. V kotizacijo so vključeni zbornik
predavanj, kosilo in osvežitve med odmori. Kotizacijo
nakažete na: TR ZZBNS - ZDMSBZTS pri NLB, posl.
Tavčarjeva 7, Ljubljana, številka. 02031 - 0016512314,
sklic na številko 00 122 27, s pripisom "Za sekcijo MS in
ZT v dermatovenerologiji".
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o
plačani kotizaciji (virman) ali fotokopijo potrjene
prijavnice delodajalca, ki bo poravnal kotizacijo.
Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v vsaki številki Utripa
ali na spletnih straneh Zbornice - Zveze, pošljite
najkasneje do srede, 2. aprila 2008 na naslov: Mojca
Vreček, Dermatovenerološka klinika, Zaloška 2,1000
Ljubljana ali po faksu: 01 522 43 33. Ostale informacije
dobite na telefon: 01 522 25 39 ali po e-mailu:
mojcaperic@yahoo.com ali simona_muri@email.si

Veselimo se snidenja z Vami!

Predsednica sekcije in organizacijski odbor
Simona Muri, Mojca Vreček,
Liljana Kralj, Zdenka Špindler
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Psihiatrična klinika Ljubljana
Studenec 48, Ljubljana
Pedagoška dejavnost zdravstvene nege

organizira

FUNKCIONALNO IZOBRAŽEVANJE IZ
PSIHIATRIČNE ZDRAVSTVENE NEGE IN
PSIHIATRIJE,

ki bo potekalo
od 7 aprila 2007 - 18. aprila 2008
v mali predavalnici Enote za gerontopsihiatrijo.

Program vsebinsko zajema področja:

- duševnih motenj od otroštva do starosti,

- sindrome odvisnosti,

- samomorilnega in drugih vedenjskih motenj,

- obravnave nevrološkega bolnika,

- terapevtskih metod v zdravstveni negi oseb z duševnimi
motnjami,

- vloge medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in
drugih sodelavcev,

- supervizije, skrbi za zdravje in etično pravnih norm v
zdravstveni negi,

- institucionalne in neinstitucionalne prakse,

- kakovosti v zdravstveni negi in oskrbi.

Program sledi sodobnim smernicam v zdravstveni negi in
bo udeležencem posredoval najaktualnejše teme iz
področja teorije in prakse psihiatrične zdravstvene nege
in psihiatrije.

Program bo verificiran pri Zbornici zdravstvene in babiške
nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kotizacija za teoretično - praktično usposabljanje znaša
450 EURz DDV in se vplača po izstavljenem računu
Psihiatrične klinike Ljubljana. V kotizacijo je všteto
gradivo, potrdila, malica in kava za udeležence
izobraževanja.
Število udeležencev je omejeno, zato prosimo za
predčasne pisne prijave, do 30. 3. 2008.
Prijave sprejema: Radojka Kobentar, tel. 031 277-473 ali
(01) 5872-548 e-pošti: radojka.kobentar@psih-klinika.si

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER V ENTEROSTOMALNI
TERAPIJI
Na delavnice vabimo vse, ki se pri svojem delu srečujete z
bolnikom, ki ima izločalno stomo. Delavnice bodo
potekale v torek, 8. aprila 2008, v prostorih Mladinskega
zdravilišča in letovišča Debeli Rtič v Ankaranu
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Kotizacijo nakažete na TRR ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02031-
0016512314, sklic 00 12017 s pripisom »Za sekcijo
medicinskih sester v enterostomalni terapiji«, kije odprt
pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7,1000 Ljubljana.

DMSBZT Celje in Slovensko društvo HOSPIC

vabita na strokovno izobraževanje - učno delavnico

Prijave - prijavnice iz UTRIPA s točnimi podatki pošljite
najkasneje do 2. 4. 2008 na
elektronski naslov tamara.stemberaer@amail.com ali
iozica.maslo@siol.net ali po pošti na naslov: Tamara
Štemberger Kolnik, Dellavallejeva 3, 6000 Koper.

9.4. 2008 v prostorih predavalnice JZ ZD Celje,
Gregorčičeva 5, Celje.

PROGRAM:

Delavnice bodo ovrednotene z licenčnimi točkami. Vsi
udeleženci bodo prejeli potrdilo za udeležbo.

08.30-09.00 Registracija udeležencev

Vabljeni!
09.00-15.00 Etika spremljanja umirajočih

Predsednica sekcije
Tamara Štemberger Kolnik

- etična vprašanja in zdravstveni delavci,

- živeti s konflikti - umiranje kot prakonflikt,

- etične dileme pri oskrbi umirajočih
bolnikov,

- resnica da ali ne,

- bolnikova avtonomija,

- kaj je človeško dostojanstvo,

- med ohranjanjem in podaljševanjem
življenja

12.00-12.45 ODMOR

Delavnico izvaja: Majda Brumec, dipl. m. s.

Izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram,
babicam in zdravstvenim tehnikom, članom našega
društva.
Program delavnice je v postopku vpisa v Register
strokovnih izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in
babiške nege Slovenije.

Kotizacije za člane/ice DMSBZT Celje ni, za nečlane pa je
90 EUR +DDV in jo plačate ob prijavi.

Prijave: Marjana Vengušt, tel. 03 54 34 500 ali GMS 041
441472 med 70.00 in 8.00 in na
e-naslov: magda.brloznik@zd-celje.si do zasedenosti
mest (25)

Predsednica DMSBZT Celje
Marjana Vengušt

0UTRIP 03/08



uizobraževanje

UTRIP 03/08^



izobraževanje

Organizacijski odbor: Zdenka Kramar, Nevenka
Marinšek, Oti Mertelj, Jožica Terstenjak, Milenka Rustja,
Lidija Ahec, Darja Noč, Maja Valjavec, Andreja Kraigher
Strokovni odbor: Zdenka Kramar, Helena Lindič, Mateja
Bahun, Mateja Lopuh, Miran Rems,
Sedina Kalendar Smajlovič,
SPLOŠNE INFORMACIJE:
Seminar bo potekal v prostorih hotela Kompas na Bledu
Seminarje v postopku dodelitve kreditnih točk pri
Zdravniški zbornici Slovenije ter vpisa v register
strokovnih izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in
babiške nege Slovenije.

Prenočišče lahko rezervirate na recepciji hotela Kompas
na Bledu:
BestVVestern Hotel KOMPAS
Best VVestern Premier Hotel LOVEC
Tel.: +386 (0)4 578 21 12
Fax: +386 (0)4 578 24 99
e-mail: reservations@konnpas-lovec.eu . www.kompas-
lovec.eu

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izobraževanju je
130 EUR z DDV in jo nakažete na
ALBATROS Bled, Majda Zidanški s.p., Ribenska 2,4260
Bled. TR odprt pri
SKB banki 03139-1087540073, najkasneje 3 dni pred
pričetkom izobraževanja. Kotizacijo je možno z gotovino
plačati tudi pred pričetkom izobraževanja.
Prijavite se s prijavnico iz Utripa, ki jo pošljite na naslov
Splošne bolnišnico Jesenice, C. m. Tita 112, 4270 Jesenice
ali po elektronski pošti andreia.kraiaher@sb-ie.si . do
vključno 8. 4. 2008. Dodatne informacije lahko dobite pri
Andreji Kraigher, 04 5868313, ali Zdenki Kramar, 04
5868400.

Vljudno vabljeni!

V imenu organizacijskega odbora
Zdenka Kramar

Glavna medicinska sestra Splošne bolnišnice Jesenice
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SPLOŠNE INFORMACIJE
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno
izpopolnjevanje. Kotizacija z DDV za člane znaša 95 EUR,
za nečlane 125 EUR. V kotizacijo je všteto gradivo in
organizacija seminarja. Nujna je pisna prijava na seminar
na prijavnici, kije v vsaki številki Utripa in ki jo pošljete na
naslov ZZBNS - ZSDMSBZTS, Vidovdanska 9. Ljubljana do
8. 4. 2008. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB,
posl. Tavčarjeva 7, Lj-ZSDMSZTS št. 02031-0016512314,
sklic na številko 00-120-04. Omenjeni znesek lahko
poravnate tudi pred začetkom seminarja. Ob registraciji
potrebujete tudi člansko izkaznico, potrdilo o plačani
kotizaciji (virman).

INFORMACIJE:
Jana Čelhar, Porodnišnica Postojna, 05 700 0737
Katja Logar, Porodnišnica Postojna, 05 700 0720
Gordana Njenjič, Ginekološka klinika Ljubljana, 01 522 60
48

Predsednica sekcije
Gordana Njenjič

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V HEMATOLOGIJI
VABI na
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17:45 - 18:00 Zdravstvena vzgoja bolnika s hemofilijo
Rober A., sms.

18:00 - 18:20

18:20-18:35

18:35 - 19:00

19:00 - 19:20

Kronična bolezen: otrok in mladostnik s
hemofilijo
Prezelj M., ZT; Pečar L, ZT
Vloga fizioterapije pri bolniku s hemofilijo
Tominšek F., višji fizioterapevt
Naročilnica za kri in krvne pripravke
prim. Brici L, dr.med.
Študentje zdravstvene nege - bodoči
zdravstveni sodelavci
Pred. Ovijač D., viš.med.ses.,
univ.dipl.org.dela

19:20 Razprava
21:00 SKUPNA VEČERJA

PROSTE TEME
14:00 - 14:20

14:20 - 14:35

14:35 - 14:50

Oralni mukozitis
Mamič G, vms
Fizične obremenitve zdravstvenih
delavcev v domovih za starejše občane in
prisotnost bolečine zaradi
obremenjenosti hrbtenice
Par L., dipl.m.s.
Odvzem in transport vzorcev kužnin za
mikrobiološke preiskave
Režun N., diplms.

14:50 - 15:05 Vankomicin rezistentni enterokok
Pidič J., dipl.m.s.

15:05 - 15:15 Razprava in zaključek 3. Kongresa
15:15 Sestanek 10

Sobota, 12. april 2008
TRANSFUZIOLOGIJA
09:00 - 09:15 Transfundiranje krvi in krvnih pripravkov

Krivec l„ dipl.m.s., Ražman M., dipl.m.s.
09:15 - 09:30 Terapevtski odvzem krvi - postopek

obravnave bolnika v centru za
transfuzijsko medicino Maribor
Jemenšek M., dipl.m.s.

09:30 - 09:45 Terapevtska afereza
Felser D., dipl.zn.

09:45 - 10:00 Vloga medicinske sestre pri terapevtski
venepunkciji pri bolniku s
hemokromatozo
Prtenjak S., dipl.m.s.

10:00 - 10:10 Razprava
10:10-10:30 ODMOR
10:30 - 10:50 Hemovigilanca v Sloveniji

prim. Potočnik M., dr.med.
10:50 - 11:10 Obsevanje krvnih komponent

Nagode Z„ dipl. zdravstvenik
11:10 - 11:30 Trombociti pridobljeni s postopkom

afereze
Nunar Perko A„ dipl.m.s.

11:30 - 11:50 Obravnava bolnika pri terapevtski
venepunkciji v SB Ptuj
Petek IM., dipl. zdravstvenik

11:50 - 12:05 Zdravstvena nega bolnika pri terapevtski
plazmaferezi
Korenčan N., dipl.m.s. - predstavitev
diplomske naloge

12:05 - 12:25 Zakon in pravilniki na področju preskrbe
s krvjo z vidika zdravstvene nege
Gregorc C., prof.zdr.vzg.

12:25 - 12:40 Razprava
12:40- 14:00 ODMOR

SPLOŠNE INFORMACIJE
Kotizacija za člane ZZN Slovenije znaša: dvodnevna 220 €,
enodnevna 110 €, in jo nakažete na transakcijski račun
NLB, posl.Tavčarjeva 7, Ljubljana - ZDMSZTS št. 02031-
0016512314, sklic na številko 0012025 s pripisom za 3.
Kongres MS in ZT v hemato-onkologiji z mednarodno
udeležbo. Znesek je možno poravnati pol ure pred
začetkom kongresa. V kotizacijo je všteta knjiga
povzetkov, osvežitve med odmori, slavnostna večerja.
Udeležba na 3. Kongresu MS in ZT v hemato-onkologiji z
mednarodno udeležbo se šteje za strokovno
izpopolnjevanje in pridobivanje licenčnih točk (v postopku).
Potrdila bomo izdali ob koncu 3. Kongresa z mednarodno
udeležbo. Ob registraciji potrebujete veljavno člansko
izkaznico.
Pisne prijave so obvezne s prijavnico objavljeno v Utripu.
Prijave sprejemamo najkasneje do 25.03.2008. Prijavnico
s fotokopijo potrdila o plačilu 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 v Termah Olimia d.d.,
Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek do 25.03.2008.
Vse kasnejše rezervacije so odvisne od razpoložljivosti
prostih sob in jih bodo potrjevali v skladu z razpoložljivimi
kapacitetami.
Udeleženci se prijavijo sami, in sicer po elektronski pošti
ali telefonu:
E-mail.: rezervacije@terme-olimia.com
Telefon: 03/829 7836

Vljudno vabljeni!

Predsednica strokovne sekcije
Alenka Dobrovoljc, dipl.m.s.
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13.00-14.00 Odmor za kosilo

Moderatorka: Zdenka Vogrič

14.05-14.25 Predstavitev izkušenj pri izmenjavi
dijakov z Anglijo in Belgijo
Martina Škrabec, dipl. m. s.

14.25-14.45 Kako uporabimo podjetnostno učenje v
izobraževanju zdravstvene nege
Darinka Babič, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

14.50-15.00 Razprava in zakjučni nagovor
organizatorja

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Kotizacija za člane Zbornice - Zveze znaša z DDV 95
evrov, za nečlane 190 evrov in jo nakažete na: NLB, posl.
Tavčarjeva 7, LJ-ZZBNS - ZDMSBZTS št. 02031 -
0016512314, sklic na številko 001210 s pripisom "Za
sekcijo medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju."
Udeležba na seminarju se upošteva pri napredovanju in
pridobivanju licenčnih točk.

V kotizacijo so vključeni gradivo, organizacija seminarja
in napitki med odmori.

Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v vsaki številki
Utripa, pošljite do 10.4. 2008 na naslov: Zdenka Vogrič,
Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska 61,1000
Ljubljana.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o
plačani kotizaciji.

Strokovni seminarje namenjen vsem učiteljem v
zdravstvenih šolah in delavcem v zdravstvenih zavodih.

Organizacijski odbor:
Zdenka Vogrič, Alojzija Fink, Lucija Matič in Elizabeta
Pikovnik.
Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska 61
Ljubljana
Telefon tajništvo: 01/300 16 11, faks: 01/ 300 16 50
Organizator si pridržuje pravice do morebitnih manjših
sprememb v programu.

Vljudno vabljeni!
Predsednica sekcije: Zdenka Vogrič
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Združenje zasebnih patronažnih medicinskih sester
Krško
e-naslov: info@patronaza.si
Spl. stran: www.patronaza.si
Vas vljudno vabi na

14.45-15.15 Duhovna oskrba umirajočega človeka
Janez Turinek, univ. dipl. teolog, Župnija
Artiče

15.15-15.30 Odmor

15.30-16.00 Ocenjevanje bolečine in izbira
zdravljenja
Prim. mag. Nevenka Krčevski Škvarč, dr.
med., spec., Oddelek za anesteziologijo,
intenzivno terapijo in terapijo bolečin, UKC
Maribor

16.00-16.45 Težave v komunikaciji strokovnih
delavcev z umirajočim in svojci
Nada Wolf, viš. med. ses., Hospic Maribor

16.45-17.00 Razprava

Na strokovno srečanje se lahko prijavite s prijavnico, kije
objavljena na naši spletni strani:
http://www.patronaza.si/Templates/Prijava.doc ali s
prijavnico iz Utripa. Pošljite jo najpozneje do 7. aprila
2008 na naslov Združenje ZPMS, Dolenja vas 148, 8270
Krško ali na e-naslov: zdruzenje.zpms@gmail.com
Informacije: stanislava.krajnc@amis.net ali
majda.nesic@gmail.com oziroma po telefonu: Stanislava
Krajnc: 041 207255 ali Majda Neai: 031 207 022
Udeleženci bodo prejeli potrdila. Za seminar smo na
Zbornico - Zvezo oddali vlogo za vpis v Register
strokovnih izobraževanj in pridobitev licenčnih točk.
Kotizacija znaša 80 € in jo nakažite vsaj dva dni pred
srečanjem na TRR ZZPMS: 03155-1000422425. V
kotizacijo so všteti vsi stroški organizacije in izvedbe
srečanja, Zbornik predavanj ter kosilo in napitki med
odmori.

Predsednica Združenja ZPMS:
Slavica Molan

Članici organizacijskega odbora:
Majda Nešič, Stanka Krajnc
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Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Ljubljana
Vabi na strokovno srečanje

MANAGEMENT ZDRAVSTVENE NEGE V LUČI
ETIKE

ki bo 16. in 17. april 2008 v Ljubljani, v prostorih
DMSBZT Ljubljana, na Poljanski cesti 14,1000 Ljubljana

Sreda, 16. 04. 2008

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

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. Zaprosili
bomo za dodelitev kreditnih točk. 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)
pošljete do 31.03. 2008 na naslov DMSBZT Ljubljana,
Poljanska cesta 14, ali po elektronski pošti na naslov
tajnistvo@drustvo-med-sester-lj.si ali
irma.kiprijanovic@gmail.com

Vljudno vabljeni!

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

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

Pravice pacientov

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

Četrtek, 17. 04. 2008

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 - 11.30 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
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Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje,
tutorstvo in mentorstvo
vabi na seminar z naslovom

VODENJE, MOTIVACIJA IN ČUSTVENA
INTELIGENCA VODJE V ZDRAVSTVU IN
ZDRAVSTVENI NEGI,

ki bo potekal v sredo 16. 4. 2008 na Bledu, v konferenčni
dvorani Jezerska v hotelu Best Western Hotel Kompas,
Cankarjeva ulica 2.

Registracija udeležencev bo potekala med 8. in 9. uro.
Na seminarju boste spoznali, zakaj so potrebne spremembe
na področju vodenja zaposlenih v slovenskem zdravstvu.
Spoznali boste vlogo vodje pri motiviranju zaposlenih in vode¬
nje (coaching) kot orodje za motiviranje zaposlenih. Kaj je av¬
toriteta, kako jo lahko izmerimo, s čim vplivamo nanjo in zakaj
je potrebno ravnovesje čustev in razuma v vodenju - na ta in
druga vprašanja vam bodo odgovorili ugledni predavatelji.

Časovni razpored seminarja:
8.00-9.00 Registracija udeležencev seminarja
9.00-9.15 Uvodni pozdrav organizatorja seminarja

doc. dr. Brigita Skela Savič,
asist. Boris Miha Kaučič

9.15-10.30 ALI SO POTREBNE SPREMEMBE NA
PODROČJU VODENJA ZAPOSLENIH V
SLOVENSKEM ZDRAVSTVU?
doc. dr. Brigita Skela Savič, Visoka šola za
zdravstveno nego Jesenice in Fakulteta za
management, Univerza na Primorskem

- Predstavljeni bodo povzetki raziskav na področju zdravstve¬
nega menedžmenta v Republiki Sloveniji in primerjave z raz¬
vitim svetom, pomembnost vodenja pri uvajanju sprememb,
razvoju posameznika, oblikovanju organizacijske kulture ter
smernice za uvajanje izboljšav na področju vodenja.
10.30-11.00 Odmor
11.00- 12.30 COACHING KOT ORODJE ZA MOTIVIRANJE

ZAPOSLENIH
mag. Mia Bone, Carso d.o.o.

- Spoznali boste osnovne tipe ljudi, ki se razlikujejo glede na to,
kaj jih motivira (motivacijski programi) in se seznanili z
osnovami vodenja (coachinga). Da boste to lahko povezali,
boste pridobili osnovne veščine vodenja, ki jih lahko
uporabimo v komunikaciji/interakciji z zaposlenimi,
12.30- 12.50 Razprava po predavanjih
12.50-14.00 Kosilo za udeležence seminarja (vključeno v

kotizacijo)
14.00- 15.30 IDENTITETA IN AVTORITETA V VODENJU -

veščine za dvigovanje avtoritete vodje
Sandi Kofol, univ. dipl. psih., O.K. Consulting

- Katera so štiri osnovna področja vodenja,
- kako izmerim svojo avtoriteto med sodelavci,
- kako vem, da imam ustrezno visoko avtoriteto,
- s čim lahko vplivam na svojo avtoriteto,
- kdaj in kako uporabiti svojo formalno in socialno moč,
- ali je karizma uspešno orodje v vodenju in zakaj ne,
- kaj se bo spremenilo, ko si dvignem avtoriteto.
15.30-15.45 Odmor

15.45-17.15 RAVNOVESJE ČUSTEV IN RAZUMA V
VODENJU - IQ, EQ, SQ vodje
Sandi Kofol, univ. dipl. psih., O.K. Consulting

- Inteligenčni kvocient (IQ) vodje je pomemben, a še zdaleč ni
najpomembnejši;

- predstavili bomo razloge, zakaj je 10 v naši družbi precenjen;
- čustvena inteligentnost (EQ) ni modna muha - je
pomemben faktor vodenja;

- katerih je pet osnovnih področji čustvene inteligentnosti;
- čustvena inteligentnost ni podedovana - lahko se naučimo
ustrezno ravnati s svojimi čustvi in s čustvi drugih;

- za vodjo je pomembno, da se znajde tudi v območju
medosebnih odnosov in socialnih mrež - govorimo o
socialni inteligentnosti (SQ);

- tudi s čustvi se da upravljati - predstavili bomo osnovne
strategije upravljanja s čustvi pri vodenju.

1 7.15-17.30 Razprava po predavanjih in zaključna misel
organizatorja

Pridobljena znanja boste lahko uporabili pri:
1. Izboljšanju osebne učinkovitosti in načina vodenja
sodelavcev.

2. Izboljšanju odnosov s sodelavci.
3. Vodenju in motiviranju zaposlenih.
4. Motiviranju sodelavcev za dosego višjih ciljev.
5. Razvoju lastne avtoritete.
6. Samopoznavanju in razvijanju lastnega potenciala.

Na seminar se lahko prijavite preko prijavnice, kije objavljena
v informativnem biltenu Utrip ali preko e-prijavnice, kije
objavljena na spletni strani Visoke šole za zdravstveno nego
Jesenice, www.vszn-je.si v rubriki Dejavnosti. Klasi
no prijavnico morate poslati na sedež Visoke aole za
zdravstveno nego Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
ali po faksu na št.: 04 5869 363. Prijave sprejemamo do
zasedbe prostih mest. Število mest na seminarju je omejeno.
Kotizacija za seminar znaša 180 EUR. Za redne študente in
upokojence znaša kotizacija 120 EUR. V kotizacijo so
vključena predavanja, kosilo, pogostitev v odmorih, potrdilo o
udeležbi in zbornik predavanj s promocijskim materialom.
Fizične osebe nakažejo kotizacijo na transakcijski račun
Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice na številko: 07000-0001033819, sklic 00-
760106. Pravne osebe poravnajo kotizacijo po izstavitvi
računa v valutnem roku.
Dodatne informacije dobite v Centru za vseživljensko učenje,
karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo na št.: 04 5869
360, 051 394 363 ali po e-pošti: mkaucic@vszn-je.si. Udeležba
na seminarju se lahko upošteva pri napredovanju. Seminarje
na Zbornici - Zvezi v postopku pridobitve licenčnih točk.
Sledite našemu sloganu Partnerstvo, Znanje, Razvoj in se
nam pridružite.

Prijazno vabljeni!

Predstojnik Centra asist. Boris Miha Kaučič
Dekanja doc. dr. Brigita Skela Savič

^ UTRIP 03/08



izobraževanje

9.40 - 10.10

10.10 -11.40

11.40 - 12.10
12.10 - 13.40

13.40 - 13.50
13.50 - 14.50

Standardi in posebnosti na področju
plazma sterilizacije
Špela Buh, Johnson Johnson
Ohranjanje funkcije inštrumentov
Fuchs Wolfgang, Žarko Josipovič, Aesculap
Odmor
Priporočila za ohranjanje daljše
življenjske dobe inštrumentov
Fuchs Wolfgang, Žarko Josipovič, Aesculap
Razprava
Učne delavnice:
I. Preprečevanje napak v reprocesiranju
materiala
Andreja Žagar, viš. med. ses., dipl. ekon.,
Milena Belšak, dipl. med. ses.
II. Uporaba indikatorjev na področju
reprocesiranja materiala
Irena Istenič, dipl. med. ses.
Nataša Piletič, dipl. med. ses.
III. Pakiranje materiala
Albina Gabrovšek, viš. med. ses.,
Nataša Zakrajšek, viš. med. ses.,

Splošne informacije:
Udeležba na seminarju se šteje kot strokovno
izpopolnjevanje v skladu z novimi določili izobraževanj za
pridobitev licenčnih točk.
Kotizacija z DDV znaša:
-za člane - dvodnevna udeležba 160 EUR, enodnevna
udeležba 95 EUR,
-za nečlane - dvodnevna udeležba 200 EUR, enodnevna
udeležba 125 EUR. Plačate jo na TRR:
NLB, posl. Tavčarjeva 7, Lj,- ZDMSZTS
Št. 02031-0016512314 sklic na številko 00 12024
s pripisom »za Sekcijo MS in ZT v sterilizaciji«
V kotizacijo so vključeni gradivo, organizacija seminarja,
napitki med odmori in skupna večerjaOb registraciji
potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o plačani
kotizaciji - virman.
Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v vsaki številki Utripa
pošljite do 10.04. 2008 na naslov: Milena Belšak,UKC
Maribor, Centralna sterilizacija, Ljubljanska 5, 2000
Maribor
Rezervacija prenočišč: Zdravilišče Laško d.d., Zdraviliška 4,
3270 Laško , Tel.: 03 / 73 45 122; Fax.: 03 73 45 1234
www.zdravilisce-lasko.si
e-mail: info@zdravilisce-lasko.si
Priporočam vam zgodnjo rezervacijo prenočišča.
Dodatne informacije:
Albina Gabrovšek, Splošna bolnišnica Celje
Tel. 03/423 32 30, e-mail:
albina.gabrovsek@guest.arnes.si
Irena Istenič, UKC Ljubljana
Tel. 01 522 86 92, e-mail: irena.istenic@kclj.si

Veselimo se snidenja z vami.
Predsednica sekcije Andreja Žagar in člani

organizacijskega odbora
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SPLOŠNE INFORMACIJE
Pisne prijave na prijavnici (objavljeni v Utripu), na kateri
naj bo označen način plačila, sprejemamo do 11. aprila
2008. Prijave pošljite na naslov: Barbara Možgan;
Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana -
Polje 1260 ali po elektronski pošti na naslov:
barbara.mozgan@psih-klinika.si.
Dodatne informacije: Branko Bregar, 01 587 4976,
branko.bregar@psih-klinika.si.
Kotizacija z DDV za člane je 95 EUR in za nečlane 190
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.
Seminarje pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in
Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije v postopku vrednotenja
za pridobitev licenčnih točk ter vpisa v register strokovnih
izobraževanj.

Vljudno vabljeni!

Predsednica sekcije Barbara Možgan
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III. SKLOP - Življenjsko ogrožen poškodovanec
moderatorja: M. Mažič. T. Germ
15.00-15.20

15.20-15.40

15.40-16.00

16.00-16.20

Tope poškodbe trebuha in prsnega koša
Tomaž Štupnik, dr. med.,
Petra Hari, dr. med.
Pristop reševalca k poškodovancu s
hudo poškodbo glave
Thomas GERM, dipl. zn.
Izvajanje nujnih diagnostičnih in
terapevtskih postopkov pri
poškodovancu
Simon SEDONJA, dipl. zn.
Skrb za lastno varnost v nevarnih
okoliščinah reševanja
Ervin KLADNIK, dipl. zn., Matej MAŽIČ, dipl.
zn.

16.20-16.40 Oskrba politravmatiziranega
poškodovanca - demonstracija
Inštruktorji SRZ (vodja scenarija Darko
ČANDER)

IV. SKLOP - Proste teme, prikazi primerov
moderatorja: D. Drčar, M. Bončina
17.00-18.10 Predstavitev prostih tem, prikazi

primerov
18.10-18.30 Predstavitev posterjev
19.00 Zaključek prvega dne seminarja
20.00 VEČERJA S PLESOM

sobota, 19. april

V. SKLOP - Poškodbe crush in blast
moderatorja: D. Čander, I. Črnič
9.00-9.20

9.20-9.40

9.40-10.00

10 .00-10.20

10.20- 10.40

Nastanek poškodb crush in reakcija
poškodovanega tkiva
Darko ČANDER, dipl. zn.
Pristop reševalca k poškodovancu s
poškodbo crush
Danijel ANDOLJŠEK, zt

Vrste udarnih valov in razvrstitev
poškodb blast
Igor ČRNIČ, zt
Pristop k oskrbi poškodovancev po
udarnem valu
Tomaž KAVZER dipl. zn.
Pristop k poškodovancu po eksploziji -
demonstracija
Inštruktorji SRZ (vodja scenarija Igor
ČRNIČ)
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VI. SKLOP - Šok in tekočinska reanimacija
moderatorja: J. Kramar, B. Kešpert
11.00-11.20 Mehanizem nastanka in vrste šokovnih

stanj ter bolj ogrožene skupine
Matej MAŽIČ, dipl. zn., Ervin KLADNIK, dipl.
zn.

11.20-11.40 Smernice v oskrbi hemoragičnega šoka v
predbolnišničnem okolju
doc. dr. Štefek GRMEČ, dr. med.

11.40-12.00 Pristop reševalca - prepoznava zgodnjih
znakov šoka in prisotne zmote
Aleksander JUS, dipl. zn.

12.00-12.20 Zaključno predavanje - nov način
strokovnega izobraževanja izvajalcev
zdravstvene in babiške nege - zbiranje
licenčnih točk

Peter POŽUN, viš. med. teh., univ. dipl. ekon.

DISKUSIJA

13.00 Zaključek seminarja

SPLOŠNE INFORMACIJE
Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj
Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, udeležba
prinaša licenčne točke poslušalcem in aktivnim
udeležencem ter se upošteva pri napredovanju. Kotizacija
za člane ZZBNS znaša 160 EUR, za nečlane 320 EUR. V
znesek je vštet DDV ter torbica srečanja, zbornik
predavanj, slavnostna večerja in osvežitve v odmorih.
Nujna je pisna prijava na seminar, ki jo pošljite na naslov:
OZG OE Zdravstveni dom Kranj, Reševalna postaja, Jože
Prestor, Gosposvetska cesta 10, 4000 Kranj. Dodatne
informacije so možne po telefonu 041/608 201 ali e-pošti
ioze.prestor@zd-krani.si. 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
prejetju računa (podjetja in zavodi) po seminarju. Ob
registraciji na seminarju potrebujete člansko izkaznico in
potrdilo o plačani kotizaciji, če ste znesek nakazali na
transakcijski račun. Če se niste pravočasno prijavili,
potrebujete tudi pisno prijavo z ustreznimi podatki -
davčna številka zavoda, žig in podpis uradne osebe.

Prenočišče lahko rezervirate v hotelih Term 3000 d.d.,
Kranjčeva ulica 25, 0226 Moravske Toplice na tel.: 02/512
22 00, faks: 02/548 16 07 ali e-pošti info@ternne3000.si .

Vabljeni!

Predsednik strokovne sekcije
Jože Prestor in organizacijski odbor.
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SPLOSNE INFORMACIJE
Število udeležencev delavnice je omejeno na največ 60
oseb. Seminarje vpisan v register strokovnega izobraže¬
vanja Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije,
udeležba prinaša licenčne točke za poslušalce in aktivne
udeležence ter se upošteva pri napredovanju. Ker bo
udeležba na delavnicah ovrednotena s preizkusom zna¬
nja, se potrdilo upošteva tudi za dokazovanje znanj pri
pridobivanju državne poklicne kvalifikacije Zdravstveni
reševalec. Kotizacija za člane ZZBNS znaša 70 EUR, za
nečlane 140 EUR. V znesek je vštet DDV ter torbica sreča¬
nja, zbornik predavanj in osvežitve v odmorih. Nujna je pi¬
sna prijava na seminar, ki jo pošljite na naslov: OZG OE
Zdravstveni dom Kranj, Reševalna postaja, Jože Prestor,
Gosposvetska cesta 10,4000 Kranj. Dodatne informacije
so možne po telefonu 041/608 201 ali e-pošti
joze.prestor@zd-kranj.si. Kotizacijo nakažite na transak¬
cijski račun ZDMSZT: št. 02031 - 0016512314, sklic na
številko 00 12021, s pripisom »za Sekcijo reševalcev v
zdravstvu«. Omenjeni znesek lahko poravnate tudi po
prejetju računa (podjetja in zavodi) po seminarju. Ob regi¬
straciji na seminarju potrebujete člansko izkaznico.

Vabljeni!

Predsednik strokovne sekcije
Jože Prestor in organizacijski odbor.

Univerzitetni klinični center Ljubljana
University Medical Centre Ljubljana

III. KONFERENCA O RANAH Z MEDNARODNO
UDELEŽBO IN UČNIMI DELAVNICAMI
KRONIČNA RANA IN BOLEČINA

24. 4. do 25. 4. 2008
Kongresni center hotela Slovenija Portorož

ORGANIZATOR:
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Kirurška klinika, Klinični oddelek za kirurške okužbe
Zaloška cesta 2,1000 LJUBLJANA

Spoštovani,
konferenca je namenjena zdravnikom vseh strok, medicin¬
skim sestram, zdravstvenim tehnikom in ostalemu zdrav¬
stvenemu osebju, ki se pri svojem delu srečuje z različnimi
ranami in bi se radi dodatno izobrazili oziroma želijo pred¬
staviti svoje dosežke in ugotovitve. Namen strokovnega iz¬
obraževanja z učnimi delavnicami je seznaniti in usposobi¬
ti udeležence za pravilen in moderen pristop pri zdravlje¬
nju kronične rane in bolečine.
Vabimo vas na tretjo mednarodno konferenco o ranah z
aktivno udeležbo mednarodno priznanih strokovnjakov na
področju oskrbe in zdravljenja kroničnih ran v znanem
kongresnem centru v Portorožu. Želimo si vaše udeležbe
na konferenci, ki bo prikazala najnovejša stališča in pristo¬
pe pri zdravljenju kronične rane in bolečine. Za udeležence
bodo organizirane tudi učne delavnice na temo kronična
rana, sodobne obloge in postopki za oskrbo kronične rane
in bolečina. Poskrbljeno bo tudi za družabni del.

PROGRAM
I. DAN
8.00-09.30 REGISTRACIJA
9.30-13.30 PREDAVANJA
Otvoritev konference s pozdravnim govorom -
D. M. Smrke
Bolnik s kronično rano
C. Triller
Diferencialna diagnoza boleče rane - česa ne smemo
spregledati
K. Šmuc Berger
T. Planinšek Ručigaj
Kako razumeti kronično bolečino s kognitivnim
vedenjskim pristopom
D. Janša
Fantomska bolečina
G Požlep
Bolečina - kronična rana - bolnik
A. Debelak
Zdravljenje bolečih razjed pri bolniku s kalcifilaksijo
N. Alikadič
Fizioterapevtski in delovno terapevtski principi
zmanjševanja bolečine pri bolniku s kronično rano
J. Belčič
S. Zakrajšek
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15.00-18.00 UČNE DELAVNICE
Nove možnosti preprečevanja in lajšanja bolečin ob
oskrbi rane
Smith&Nephew
Sofinanciranje oblog in timski pristop k temu - Učna
delavnica z okroglo mizo
Johnson&Johnson
Novosti in pravilna uporaba obloge TenderWet active
za oskrbo rane
Hartmann
Novosti na področju sodobnih oblog in njihova
uporaba
A. Debelak, M. Mihevc, B. Mlinar
20.00 SLAVNOSTNA VEČERJA

2. DAN
9.00 - 12.00 PREDAVANJA
Nove izkušnje pri obravnavi kronične rane
K. Harding (Anglija - Univerza Cardiff)
Edukacijski programi za kronično rano
Z. Moore (EWMA)
Bolečina in drugi pokazatelji kvalitete življenja
M. Collier (Anglija)
Srebro in tehnologija »Safetac« pri zdravljenju
okuženih ran
C. Pogats, Molnlycke Health Čare Group (Avstrija)
Vakuumska terapija rane
T. Wild (Avstrija)
Diagnoza in zdravljenje utesnitvenega sindroma pri
poškodbi žilja
A. Tomič (Srbija)

13.00-17.00 PREDAVANJA
Bolečine ob terapiji rane z negativnim pritiskom
H. Peric
Razjede zaradi pritiska - patofiziologija in kirurško
zdravljenje
N. Medved
F. Planinšek
Razjeda na diabetični nogi: infekcija ali kolonizacija
V. Urbančič
Abdomen kot velika rana - »odprto« zdravljenje s si¬
stemom V. A. C. abdominal dressing
K Kerin
R Malavašič
Predstavitev uspešnega celjenja razjede zaradi pritiska
in golenje razjede s sodobnimi oblogami
M. Smolinger Galun
T. Majerič
Obravnava kroničnih ran pri starostniku s tehnologijo
hiperbarične oksigenacije (HBO)
G Valenčič
M. Križmane
D. Horvat
Oskrba bolnice z razjedo - pyoderma gangrenosum
N. Čermelj
Načrtovanje zdravstvene nege pri bolniku s kronično
rano, negovalne diagnoze in analiza podatkov
E. Sreš
Obravnava venske golenje razjede v patronažni zdrav¬
stveni negi
B. Dobnikar

Organizatorji si pridržujemo pravico do manjših
korekcij programa.

URADNI JEZIK: Slovenščina in angleščina.
Za predavanje je organizirano simultano prevajanje iz
angleškega v slovenski jezik.

INFORMACIJE:
Janja Nikolič, Dragana Trifunovič
Tel.:++ 386 1 522 24 20
Faks.: ++ 386 1 522 23 98
E-naslov:janja.nikolic@kclj.si
E- naslov: dragana.trifunovic@kclj.si

Pasivno udeležbo je možno prijaviti najkasneje do 7. 4.
2008 organizatorju oziroma do zasedbe prostih mest. Po
7. 4. 2008 se kotizacija poveča za 50 EUR.
Pisno prijavo z ustreznimi podatki lahko pošljete na faks
522-23-98 ali po elektronski pošti na naslov
janja.nikolic@kclj.si.
Prijavnico in fotokopijo potrdila o plačilu pošljite na
naslov organizatorja najkasneje do 7. 4. 2008

KOTIZACIJA:
Kotizacija z DDV znaša za zdravnike 280 EUR, medicinske
sestre in zdravstvene tehnike 220 EUR. Vključuje
udeležbo na predavanjih in učnih delavnicah, zbornik
predavanj, izobraževalno gradivo, potrdilo o udeležbi,
osvežitev med odmori ter slavnostno večerjo.
Kotizacijo se nakaže na račun Klinični center Ljubljana,
št. TRR 01100-6030277894, sklic na štev. 00-2993029-
1254799 s pripisom lil. konferenca o ranah. Na nakazilu
naj bodo jasno in posamično razvidni plačnik ter
priimek in ime udeleženca.
Konferenca je v postopku dodelitve kreditnih točk pri
Zdravniški zbornici Slovenije in podaljšanje licence, vpisa
v register strokovnih izobraževanj pri Zbornici
zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze Društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije ter je v postopku licenčnega vrednotenja
strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj v dejavnosti
zdravstvene in babiške nege.
KRAJ KONFERENCE:
Kongresni center hotela Slovenija, Portorož, Slovenija

NAMESTITEV:
Hotel Slovenija/Riviera in GH Palače
Rezervacija je možna do 15. 4. 2008
Udeleženci lahko namestitev rezervirajo po pošti, faksu
ali na elektronski poštni naslov:
LifeClass Hotels & Resorts
Tel.: ++ 386 5 692 90 40 ali 692 90 01
Faks: ++ 386 5 692 30 55
E-naslov: bookina@lifeclass.net
Obala 330
6320 Portorož, SLOVENIJA

Vljudno vabljeni

Dragica Maja Smrke
Janja Nikolič
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in

14.00-17.00 UČNE DELAVNICE:

Predstavitev in ogled hipoterapije
Dragica Šilak, dipl. fiziot.

Predstavitev in ogled sodobne metode
zdravljenja Snoezelen - multisenzorsko
okolje
Alenka Boban, dipl. fiziot.

Prekinjanje epileptičnih napadov z
bukalno in rektalno aplikacijo
predpisane terapije
Tamara Lubi, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Ogled zavoda
Ivanka Limonšek, dipl. m. s„ univ. dipl. org.

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Udeležba na seminarju šteje za strokovno izobraževanje.
Kotizacija z DDV za člane znaša za 1 dan 95 EUR, za
nečlane pa za 1 dan 125 EUR.
Poravnate jo lahko na ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02031-
0016512314, sklic na 00 12205 (s pripisom za Pediatrično
sekcijo), ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7,
1000 Ljubljana.

V kotizacijo so vključeni gradivo, organizacija seminarja
in napitki med odmori.

Prijavnico iz UTRIPA s točnimi podatki pošljite
najkasneje do 7. 5. 2008 na naslov: Beisa Žabkar,
MLADINSKO ZDRAVILIŠČE IN LETOVIŠČE DEBELI RTIČ,
Jadranska cesta 73, 6280 ANKARAN.
Na podlagi prijave vam bomo izstavili račun. Strokovno
srečanje je v postopku pridobitve licenčnih točk.

REGISTRACIJA
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o
plačani kotizaciji.

ORGANIZACIJSKI ODBOR: Andreja Černetič, Doroteja
Dobrinja, Ivanka Limonšek in Beisa Žabkar.
INFORMACIJE:
Beisa Žabkar, Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli
rtič, Jadranska cesta 73, 6280 Ankaran, tel.: 041 784 689
ali 05 669-21-18.
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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DRUŠTVO SVETOVALCEV ZA LAKTACIJO IN DOJENJE
SLOVENIJE
v sodelovanju z
NACIONALNIM ODBOROM ZA SPODBUJANJE DOJENJA
PRI UNICEF SLOVENIJA
Vabi na
mednarodni simpozij

DOJENJE V SODOBNI PRAKSI

Kulturni center Laško, 9. maj 2008
Breastfeeding in Contemporary Praxis (Cultural Centre,
Laško, Slovenija; 9 May 2008)

Program
PETEK, 9. maj 2008
8:00-8:45 Prijava in vpisovanje udeležencev

(Registration)
8:45-8:55 Pozdravi (VVelcome)
8:55-9:00 Uvod (Introduction)
1. SKLOP: Posodobljena stališča o dojenju (9:00 - 11:00)
Zlata Felc, Marija Ocvirk
9:00-9:30

9:30-9:45

9:45-10:15

10:15-11:00

11.00-11:15
11:15-11:30

Peter Kokol in sod. (Slovenija)
Dojenje kot okoljska zaščita
Zlata Felc, Tomaž Čakš (Slovenija)
Dojenje - priložnost za opustitev kajenja
lise Bichler (Avstrija)
Profesionalna etika pri svetovanju za
dojenje
Ivica Grkovič
Nova saznanja o anatomiji dojke
Razprava
Odmor

2. SKLOP: Aktualne teme o dojenju v perinatalnem
obdobju (11:30 - 13:30) Cvetka Skale, Silvestra Hoyer
11:30 - 11:45 Cvetka Skale (Slovenija)

Zahtevni doječi pari
11:45 - 12:00 Tita Stanek Zidarič (Slovenija) Prehrana in

pitje med porodom - vpliv na dojenje
12:00 - 12:30 Irena Zakarija Grkovič (Hrvaška)

Ruke k sebi! Naučimo mame da budu
samostalne

12:30 - 12:45 Ester Šauperl (Slovenija) Prvi dnevi dojenja
ter pomoč in podpora materam

12:45 - 13:00 Slavica Drame, Tanja Rancinger (Slovenija)
Odklanjanje dojenja ali dojenček stavka

13:00 - 13:15 Alenka Benedik (Slovenija) Praktične
izkušnje svetovalke za dojenje pri LLL
Najpogostejša vprašanja

13:15 - 13:30 Razprava
13:30 - 14:30 Odmor za kosilo

3. SKLOP: Zdravnikova vloga pri podpori dojenju (14:30 -
16:30) Borut Bratanič, Rok Kosem
14:30 - 14:45 Borut Bratanič (Slovenija) Podpora dojenju v

Evropi in pri nas
14:45-15:00 Nataša Fidler Mis (Slovenija) Soglasna

priporočila o uživanju maščob v času
nosečnosti in dojenja

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 - 17:00

Marjetka Žefran Drole (Slovenija)
Zdravnik primarnega nivoja in
problematika dojenja
Alenka Šenk Erpič, Rok Kosem (Slovenija)
Pogostnost razvojnih okvar sklenine
mlečnih zob in dojenja pri prezgodaj
rojenih otrocih in otrocih z nizko porodno
težo
Marjeta Sedmak, Jernej Brecelj, Irena Hren,
Nataša Fidler Mis, Andreja Širca Čampa,
Ciril Kržišnik, Berthold Koletzko (Slovenija,
Nemčija) Ohranjanje dojenja kljub
potrebnemu dodajanju mlečne formule
Anja Koren Jeverica, Vesna Glavnik
(Slovenija) Vpliv dojenja na razvoj
alergijske bolezni
Marija Ocvirk (Slovenija) Težave z dojenjem
in akupunktura - prikaz primerov
Razprava
Odmor

4. SKLOP: Izključno dojenje - otrokova potreba (17:00 -
19:00) Andreja Tekauc Golob, Andreja Domjan Arnšek

Andreja Tekauc Golob (Slovenija)
Izključno dojenje - otrokova potreba
Josip Grgurič (Hrvaška)
Rizična razdoblja za dojenje
Andreja Arnšek Domjan (Slovenija) Dojenje
otrok z nizko porodno težo - potreba po
mlečnih bankah?
Darja Urlep Žužej (Slovenija) Alergija na
beljakovine kravjega mleka
Martin Bigec in sod. (Slovenija) Incidenca
izključno dojenih v ZD Maribor
Razprava (Discussion)
Zaključek srečanja (Closure)

SPLOŠNE INFORMACIJE
Kotizacija (vključno z DDV): 80,00 evrov
Kotizacijo nakažite na TR: Društvo svetovalcev za laktacijo
in dojenje Slovenije, Slomškov trg 4, 3000 Celje; 0600-
00961754038; namen nakazila: Kotizacija Laško 2008,
račun odprt pri Banka Celje d.d.
Kotizacije so oproščeni: predavatelji, upokojenci,
sekundariji in študenti.
Prijave pošljite do 5. maja 2008 na naslov društva ali po e-
pošti: cveta.skale@email.si; hriberskovi@siol.net.
Ob registraciji je potrebno priložiti potrdilo o plačani
kotizaciji.
Seminarje v postopku dodelitve licenčnih točk pri
Zdravniški zbornici Slovenije ter vpisa v register strokovnih
izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege
Slovenije ter pridobitve CERP- točk za svetovalce IBCLC.

Programski odbor: Zlata Felc (predsednica), Borut
Bratanič, Andreja Domjan Arnšek, Silvestra Hoyer, Rok
Kosem, Marija Ocvirk, Cvetka Skale, Andreja Tekauc Golob.

Organizacijski odbor:Cvetka Skale (predsednica),
Zlata Felc, Rada Hriberšek, Ana Španinger.

^UTRIP 03/08



izobraževanje

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza
strokovnih društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V ANESTEZIOLOGIJI, INTENZIVNI TERAPIJI IN
TRANSFUZIOLOGIJI
vabi na 43.strokovno srečanje z naslovom

VARNOST BOLNIKA PRED,
MED IN PO ANESTEZIJI,

ki bo 16.-17. maja 2008 v Hotelu Dobrava v Zrečah

Program bo objavljen v aprilskem Utripu. Predavanja bodo
o postopkih in posebnosti zdravstvene nege glede
varnosti bolnika pred, med in po anesteziji.
Strokovni seminarje namenjen medicinskim sestram in
zdravstvenim tehniko, ki sodelujejo pri obravnavi
pacientov pred, med in po anesteziji. Strokovni seminarje
namenjen vsem izvajalcem zdravstvene nege, ki se pri
svojem delu srečujejo s pacienti pred, med in po anesteziji
v bolnišničnem zdravljenju in rehabilitaciji.

Splošne informacije:
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno
izpopolnjevanje. Kotizacija za dvodnevni seminar z DDV
znaša za člane Zbornice - Zveze 160EUR, za nečlane
320EUR. Enodnevna kotizacija za člane 95EUR, za nečlane
190EUR.
Kotizacijo nakažete na transakcijski račun: ZZBNS -
ZDMSBZTS pri NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, številka
02031-0016512314, sklic na št.0012011 s pripisom
»sekcija za anesteziologijo«.
Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v vsaki številki Utripa,
pošljite do 9.5.2008 na sedež Zbornice - Zveze,
Vidovdanska 9,1000 Ljubljana.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o
plačani kotizaciji.
Dodatne informacije: Asja Jaklič tel.01 522 4133, e-naslov:
asja.jaklic@gmail.com;
Zorica Kardoš tel 015223560, e-naslov:
zorica.kardos@kclj.si.
Rezervacije prenočišč v hotelu Dobrava ali Vilah Terme
Zreče do 6.5.2008 na telefon
03 757 6163 ali na e-naslov: breda.einfalt@unior.si (
kontaktna oseba ga. Breda Einfalt).
Organizacijski odbor: Asja Jaklič, Irena Buček Hajdarevič,
Andreja Nunar Perko, Biserka Lipovšek, Evgen Bunderla
Strokovno programski odbor: Zorica Kardoš, Vida Vitek,
Vera Čepon, Jernej Košak, Tončka Tokič

Vljudno vabljeni!

Predsednica strokovne sekcije
Asja Jaklič

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza
strokovnih društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V KARDIOLOGIJI IN ANGIOLOGIJI
vabi na 21. strokovno srečanje z naslovom

ZDRAVSTVENA OSKRBA SRČNO-ŽILNEGA
BOLNIKA V TERMINALNI FAZI

ki bo v petek 30. in soboto 31. maja 2008
v hotelu Radin v Radencih

PROGRAM
- zdravljenje srčno-žilnega bolnika v terminalni fazi;
- zdravstvena nega srčo-žilnega bolnika v terminalni fazi v
urgentini ambulanti, intenzivni enoti, na oddelku in na
domu;

- vključevanje paliativne oskrbe pri bolnikih z boleznimi
srca in žilja;

- predstavitev delovanja negovalne bolnišnice;
- psihična in duhovna podpora srčno-žilnega bolnika v
terminalni fazi;

- vloga fizioterapevta pri zdravstveni oskrbi srčno-žilnega
bolnika v terminalni fazi;

- moralne in etične dileme pri zdravstveni obravnavi
bolnika v terminalni fazi;

- psihosocialna podpora srčno-žilnega bolnika v
terminalni fazi;

- prehrana srčno-žilnega bolnika v terminalni fazi;
- v soboto bodo potekale učne delavnice na temo
oživljanja, motenj srčnega ritma in reševanja etičnih
dilem.

Strokovni program se lahko še nekoliko spremeni,
dokončen bo objavljen v naslednji številki Utripa. Strokovni
program bo potekal kot predavanja, diskusije in učne
delavnice.

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Strokovni seminar bo verificiran pri Zbornici - Zvezi za
pridobitev licenčnih točk. Kotizacija za dvodnevni seminar
znaša z DDV 160 EUR za člane Zbornice - Zveze, za
nečlane 320 EUR. Enodnevna udeležbe za člane znaša
skupaj z DDV 95 EUR, za nečlane pa 190 EUR. V kotizacijo
sta všteta večerja, zbornik predavanj in osvežitev med
odmori. 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.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in potrdilo o
vplačani kotizaciji - virman ali fotokopijo potrjene
prijavnice delodajalca, ki bo poravnal kotizacijo.
Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v vsaki številki Utripa
ali na spletnih straneh Zbornice - Zveze, pošljite

UTRIP 03/08 ^



izobraževanje

najkasneje do 24. maja 2008 na naslov: ga. Irena Orel
(tajništvo), Klinični oddelek za kardiologijo, UKC Ljubljana,
Zaloška 7,1000 Ljubljana: na fax: 01 522 28 28 ali na e-
naslov: irena.orel@kclj.si

Dodatne informacije dobite na telefon 01 300 11913
Andreja Kvas ali na e-naslov: andreja.kvas@vsz.uni-lj.si

Organizacijsko-programski odbor: Metka Pavlinjek, Tanja
Kukovec, Irena Trampuš in mag. Andreja Kvas.

Rezervacija prenočišč v termah Radenci na telefon: 02
520 27 20 ali 02 520 27 22, fax: 02 520 27 23 ali na e-
naslov: terme@terme-radenci.si

Vljudno vabljeni!

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

PRELIMINARNI PROGRAM
17. SVETOVNEGA KONGRESA
ENTEROSTOMALNIH TERAPEVTOV WCET
V LJUBLJANI IN
1. SVETOVNEGA KONGRESA MEDCINSKIH
SESTER V SLOVENIJI

Predsednica sekcije: mag. Andreja Kvas Ljubljana, 15-19. junij 2008

Obvestilo
Sekcija medicinskih sesrer v vzgoji in
izobraževanju.

Obveščam, da bo jesenski seminar:
Povezovanje znanja zdravstvene nege v
precepu teorije in prakse organiziran 27.11.
2008 in ne 18.10. 2008, kot je bilo predhodno
načrtovano. Hvala za razumevanje.

Prijavo za aktivno sodelovanje je potrebno
oddati do 25. 8. 2008.

Predsednica sekcije: Zdenka Vogrič

Dvorana 1

nedelja
14.00- 16.00 COLOPLASTOV SATELITSKI SIMPOZIJ

SPREJEM Z DOBRODOŠLICO

ponedeljek
7.30-8. 45 DANSACOV JUTRANJI SIMPOZIJ

SLOVESNO ODPRTJE KONGRESA

RANE
11.00- 12.30 PRISPEVKI UDELEŽENCEV
SLOVENSKA RAZISKAVA: KAKOVOST ŽIVLJENJA UUDI S
STOMO V SLOVENIJI
13.30-15.00 PRISPEVKI UDELEŽENCEV
IZOBRAŽEVANJE - ET ŠOLE
15.30- 15.50 Pavle KOŠOROK
15.50-17.00 PRISPEVKI UDELEŽENCEV
NACIONALNI VEČER

torek
RANE
9.00- 10.30 PRISPEVKI UDELEŽENCEV

KAKOVOST IN DRUGO
11.00- 12.30 PRISPEVKI UDELEŽENCEV
»VROČE« TEME ZA ZDRAVNIKE IN MEDICINSKE SESTRE
13.30-15.00 PRISPEVKI UDELEŽENCEV

sreda
IZOBRAŽEVANJE PACIENTOV
9.00- 10.30 PRISPEVKI UDELEŽENCEV

IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH SESTER
11.00- 12.30 PRISPEVKI UDELEŽENCEV

PEDIATRIČNE IN HRANILNE STOME
13.30-13.40 Louise FOREST-LALANDE
13.40-15.00 PRISPEVKI UDELEŽENCEV

Dvorana 2

nedelja
SPREJEM Z DOBRODOŠLICO

ponedeljek
SLOVESNO ODPRTJE KONGRESA
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KAKOVOST, IZOBRAŽEVANJE, RAZISKOVANJE
11.00- 11.30 Majda PAHOR

11.30- 12.00 Brigita SKELA SAVIČ
12.00- 12.30 PRISPEVKI UDELEŽENCEV
MODERNI KLINIČNI PRISTOP K PACIENTU S STOMO
13.30- 14.10 Paula ERWIN-TOTH

14.10-14.20 Mary QUIGLY
14.20-14.50 Alojz PLESKOVIČ

RANE: IZZIV PRETEKLOSTI, SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI
15.30- 15.40 Sharon BARANOSKI
15.40-17.00 PRISPEVKI UDELEŽENCEV

torek
SPREMENJEN VIDEZ TELESA
9.00-9.30 Judith WELLER VEN ETZ
9.30-10.00 Vesna GODINA
10.00-10.30 PRISPEVKI UDELEŽENCEV
URINSKA INKONTINENCA

KAKOVOST
11.00-11.30 Darija ŠČEPANOVIČ
11.30-12.30 PRISPEVKI UDELEŽENCEV
SPOLNOST
13.30-14.00 Miro MIHELIČ
14.00- 14.15 Barbara BORVVELL
14.15-15.00 PRISPEVKI UDELEŽENCEV

sreda
ZDR. OSKRBA PACIENTA Z RANO: SODELOVANJE MED
ZDRAVNIKI N MEDICINSKIMI SESTRAMI
09.00-09.30 Louise FOREST - LALANDE

Marie-Francoise MEGIE
09.30-10.00

10 .00-
RANE
11 .00-
11.30-
12 .00 -
RANE
13.30-
14.00-
14.10-

10.30

11.30
12.00
12.30

14.00
■14.10
15.00

Heather ORSTEAD

R. Gary SIBBALD
PRISPEVKI UDELEŽENCEV

Peter FRAN KS
Dragica Maja SMRKE
PRISPEVKI UDELEŽENCEV

Sharon BARANOSKI
Peter FRANKS
PRISPEVKI UDELEŽENCEV

POSTOJNSKA JAMA

Dvorana 3
ponedeljek
DELAVNICA: SINDROM IZGORELOSTI
11.00- 12.30 Vesna GODINA
FEKALNA INKONTINENCA
13.30- 14.00 Diana GVARDIJANČIČ
14.00- 15.00 PRISPEVKI UDELEŽENCEV
STOME, OBSTIPACIJA
15.30- 17.00 PRISPEVKI UDELEŽENCEV

torek

ZDRAVSTVENA NEGA UROLOŠKEGA PACIENTA
9.00- 10.30 PRISPEVKI UDELEŽENCEV
KAKOVOST
11.00- 11.40 PRISPEVKI UDELEŽENCEV

11.40-12.30 Elizabeth AYELLO, R. Gery SIBBALD
STOME
13.30- 15.00 PRISPEVKI UDELEŽENCEV

sreda
KOMPLEMENTARNO IN NARAVNO ZDRAVILSTVO,
NENASILJE, DUHOVNA OSKRBA
9.00-9.30 Brigitte MEISTER
9.30- 10.30 PRISPEVKI UDELEŽENCEV
DELAVNICI: SPOLNOST/ INKONTINENCA
11.00- 12.00 Barbara BORVVELL
12.00- 12.30 Gabrielle KROBOTH
REHABILITACIJA
13.30-15.00 PRISPEVKI UDELEŽENCEV

četrtek
KAKO PISATI
09.00- 10.00 Elizabeth AYELLO
10.00- 10.20 Pat BLACK

ZAKLJUČNA SLOVESNOST

četrtek
ETIKA, PRAVICE PACIENTOV, PALIATIVNA OSKRBA
9.00-9.45 VerenaTSCHUDIN
9.45-10.30 Jay VVOOGARA
10.30- 11.00 PRISPEVKI UDELEŽENCEV
AROUND THE VVORLD WITH ET NURSES
11.30-12.00 Elizabeth ENGLISH
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BOLNIŠNICA GOLNIK
KLINIČNI ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO

Vabi na tečaj, ki bo 4. in 5. aprila 2008 na Golniku

ŠOLA ZA OBSTRUKTIVNE BOLEZNI PLJUČ

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

Programje v postopku licenčnega vrednotenja
strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj v dejavnosti
zdravstvene in babiške nege.

Število udeležencev tečaja je omejeno (25). Kotizacija
znaša 150 EUR.
Po prejemu prijavnice vam bomo poslali predračun.

Prijava: Program in prijavnico najdete na spletni strani
www.klinika-golnik.si (strokovna srečanja).

Dodatne informacije lahko dobite po e-naslovu:
majda.pusavec@klinika-golnik.si
ali na telefon 04/ 25 69 119.

)

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza
strokovnih društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V ENDOSKOPIJI
VLJUDNO VABI K SODELOVANJU s predavanji in posterji za

2. SLOVENSKI GASTROENTEROLOŠKI KONGRES
Z MEDNARODNO UDELEŽBO,

ki bo od 3. do 4. oktobra 2008 na Bledu.

Vodilna tema: Zgodnje odkrivanje in zdravljenje raka
prebavil - vloga in pomembnost zdravstvene nege
Spremljajoče teme: Gastroenterologija pri starostnikih in v
družinski medicini, kakovost v endoskopiji, presejanje raka
debelega črevesa in danke v Sloveniji, gastroezofagealna
refluksna boleze, krvavitve iz razjed želodca in
dvanajstnika, kronična vnetne črevesna bolezen pri
otrocih in v nosečnosti, idiopatski pankreatitis, jetrna
transplantacija, nevirusni hepatitisi

Izvlečke za predavanja in posterje bo do 30. junija zbirala
Tatjana Gjergek, Klinični oddelek za gastroenterologijo:
tel.: 015224674, 015222210, fax: 015222347,email:
tatjana.gjergek@kclj.si
Gotove članke, ki bodo objavljeni v kongresni knjigi pošljite
do 14. avgusta na isti naslov.

Informacije: Stanka Popovič, Klinični oddelek za
abdominalno kirurgijo,
tel.: 015223520, email: stanka.popovic@kclj.si, Tatjana
Gjergek.

Končni program kongresa bo objavljen v Utripu v mesecu
septembru.

Kongres organiziramo v sodelovanju s Slovenskim
združenjem za gastroenterologijo in hepatologijo, UKC
Ljubljana, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Klinični
oddelek za abdominalno kirurgijo Sekcijo za
gastrointestinalno endoskopijo, Hepatopankreatobiliarno
sekcijo, Koloproktološko sekcijo.

Kotizacija za medicinske sestre in zdravstvene tehnike
znaša 100EU.
Prijave do 1. avgusta vam zagotavljajo prejem vseh
kongresnih dokumentov.

Prijave in plačilo kotizacije sprejema Kongresno turistična
agencija ALBATROS Bled, Ribenska 2,4260 Bled
Tel.: 045780356
Fax.: 045780355
E-mail.: majda.praprotnik@albatros-bled.com
http:/www.albatros-bled.com
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PRIJAVNICA ZA STROKOVNA SREČANJA
Zavod, podjetje, član/ica -

Poštna številka in kraj

Ulica in hišna številka

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

Prijavnica za strokovno srečanje vkraju_dne
z naslovom
Organizator

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

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO Št. članske izkaznice-^

EUR je poravnana:

_ ali

Kotizacijo bo poravnal

□ zavod_

□drugo_

Kotizacijo z DDV v višini_

□ z nakazilom dne_

□ Z gotovino na dan seminarja

Datum prijave Podpis prijavitelja:

PRIJAVNICO OBVEZNO POŠUITE ORGANIZATORJU STROKOVNEGA SREČANJA!



s humorjem je lažje in lepše O
»LJUBEZEN«

Za vaš nasmeh in kaj več se trudi Petra Kersnič

SIJAJ
Jože pri zdravniku: »Gospod dohtar, glava me boli za znoret in to
že vse leto. Pomagajte, od česa je to?«
»Ja, pijete, kadite?« Jože: »Ne, nikoli nisem.«
»Ženske?« Jože: »Kje pa imam čas. Samski sem celo življenje!«
»Veste kaj, Jože, po moje vašo glavo stiska svetniški sijaj. Ga bo
treba popustiti.«

ZDRAVJE
»Monika, Lojze ima ledvične kamne, pa mu je dohtar prepovedal
igrati klarinet. A ti to razumeš?«
»Draga Fani, razumem, Lojze stanuje nad njim!«

MOŽ BESEDA
»Draga gospa Koren, ta mesec vam ne morem plačati sta¬
narine,« se vleče iz zagate študent Marjan.
»No, to isto ste rekli že prejšnji mesec.«
»A vidite, mož beseda pa sem, vse, kar rečem, je res.«

MUZEJ
Vodič naravoslovnega muzeja razlaga: »Tale afriška ptica je
neprecenljive vrednosti - vredna je okoli milijon evrov.«
Tone, ki je prvič v muzeju, jo previdno prime, nato pa vpraša:
»Kakopak, saj je mrtva, kuga pa ste ji natlačili not, da je toliko
vredna?«

IZLET
Marica in novopečeni šofer Jože gresta prvič na izlet.
Na križišču pogleda Jože desno in vpraša Marico: »A je levo
kakšen avto?«
»Ne, ni ga,« odgovori Marica.
Nakar poči in iz zverižene pločevine se sliši:
»Pa sem te vprašal, ali kaj vidiš?«
»Resje, ampak ti si rekel, ali je kašen avto, nisi vprašal, ali je av¬
tobus,« stokajoče pojasnjuje svoj odgovor polomljena Marica.

MODRICE
»Jože, kako to, da si še vedno ves modrikast, saj si nesrečo imel
pred dvema mesecema!«
»Ne spominjaj me, Franci, voznik v drugem avtu je šele včeraj
prišel iz bolnišnice!«

STE ZE KDAJ SLISALI ALI KJE PREBRALI -
ČE NE, NAJ BO ZDAJ PRVIČ

- da človek zaužije s pijačo najmanj 30 % kalorij, čeprav je
pijača namenjena gašenju žeje in ne odpravljanju lakote,
zato se ljudje, ki pravijo, nič ne jem, samo pijem, kljub
temu zredijo

- da vse čebele na svetu obiščejo na dan tri trilijone cvetov
in proizvedejo 3000 ton medu *

- da seje v zadnjih sto letih število svetovnega
prebivalstva povečalo skoraj štirikrat - z 1,6 milijarde na
6,1 milijardo; edini problem pa ni večanještevila
prebivalstva, pač pa tudi naraščanje starajočega se
prebivalstvo in upadanje rojstev*

- da so na Finskem prepovedane risanke o Jaku Racmanu,
ker ne nosi hlač

-da na gori Wailaleale na Havajih dežuje 350 dni na leto

REKLI SO - DA BI SPREMINJALI SVET IN UUDI!

Ni okolje tisto, kar dela človeka lepega, ampak je človek
tisti, ki dela okolje lepo.

Ruski pregovor

Največjo korist imamo od slabih izkušenj.
Thornton Wilder

Kar vidijo oči, srce verjame.
Latinski pregovor

Verjamem v vse, česar mi niso povedali.
Žarko Petan

Oči verjamejo same sebi, ušesa drugim ljudem.
Nemški pregovor
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iz društeviO
Delavnica za dušo in telo -
delavnica orientalskega plesa
Katica Zlatar

Društvo
medicinskih
sester, babic in
zdravstvenih
tehnikov
Gorenjske

O rientalski ples izvira iz tradicionalnih ženskih plesov Bližnjega
vzhoda in severne Afrike. Zelo popularen naziv teh plesov je
tudi trebušni ples, ki se je največkrat izvajal na raznih

družabnih srečanjih. Ženska lahko ples uprizori sama ali v skupini.
Ples je primeren za ženske vseh starosti, lahko ga plešejo mlade in
malo manj mlade. Tako ples ponuja ženski druženje, dvig njene
samozavesti in ne na kocu tudi oblikovanje njenega telesa.
Značilnost orientalskega plesa je, da so gibi osredotočeni na

zgornji del telesa in ne na noge, kot je to značilno za zahodne
plese. Orientalska plesalka se pri plesu zanosno prepusti melodi¬
ji. Melodija izvira iz njenega telesa in ona sledi ritmu ali pa
poudari melodijo pesmi.
Zelo zmotno je mnenje, da je orientalski ples namenjen le

zabavi moških. Iz družabnega plesa se je razvila odrska plesna
oblika in zdaj je vedno več skupin in posameznic, ki ples uprizar¬
jajo odrsko.

Članice društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Gorenjske smo se že nekaj časa poigravale z mislijo,
da bi se spoznale s to obliko plesa. Tako se nas je zbralo nekaj
radovednic v Klubu zdravja in športa Lesce.
Z učiteljico Anjo smo pridno vadile posamezne gibe, ki smo jih

na koncu združile in zaplesale v ritmu glasbe. Anja je imela veliko
potrpljenja z našo, ne več tako mlado skupino, in uspelo ji je.
Sestavile smo kratko, toda za nas najlepšo plesno koreografijo.

Zadovoljne smo ob koncu delavnice posedle v krogu in uživale
ob Anjinih plesnih veščinah.
Čeprav je bila pustna sobota, nas kurenti niso preganjali. Smo

pa s toliko večjim užitkom, dopoldansko izgubljeno energijo
nadomestile z malico in pustnimi krofi, za katere je poskrbela
Mimi.
Sklenile smo, da so delavnice sproščanja še kako dobrodošle

in koristne. Napolnjene z novo energijo že zbiramo ideje za
naslednjo. Dobrodošle bodo tudi vaše, zato nam pišite in se nam
pridružite. Pomlad je že pred vrati.
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iz društev O

RAZPIS ZA PODELITEV
PRIZNANJA SREBRNI ZNAK
IN NAZIVA ČASTNI/A ČLAN/ ICA DRUŠTVA V LETU 2008

DRUŠTVO
MEDICINSKIH
SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV

MARIBOR

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor (v nadaljevanju: Društvo), podeljuje priznanje »Srebrni znak«,
posameznici/ posamezniku ali skupini za dosežke na področju zdravstvene ali babiške nege, za delovanje v Društvu, za razvi¬
janje in ohranjevanje dobrih medsebojnih odnosov med sodelavci v negovalnem in zdravstvenem timu, skrbi za stanovsko de¬
lovanje svojih članov, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov v regiji delovanja. Naziv »Častni/ a član/ ica društva« prejme oseba, ki je s svojim delom pomembno
prispevala k uspešnemu delu društva.
V skladu s Pravilnikom o priznanjih Društva bomo letos podelili do pet priznanj in en naziv. Priznanje Srebrni znak in naziv Čast¬
ni/a član/ ica društva bo svečano podeljeno dobitnicam in dobitnikom na regijski proslavi Društva ob mednarodnem dnevu
medicinskih sester.
Kandidatko/ kandidata za priznanje in naziv lahko predlaga članica/ član Društva, ki dela na področju zdravstvene ali babiške
nege, vodstvo službe/ dejavnosti zdravstvene ali babiške nege v zavodu ali izobraževalni instituciji, v katerem je kandidat/ kan¬
didatka zaposlen (a), v skladu s Pravilnikom o priznanju Društva.

Kriteriji za podelitev srebrnega znaka:
- prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in člani negovalnega ter zdravstvenega tima;
- kakovostno, učinkovito in uspešno poklicno delo na področju zdravstvene ali babiške nege;
- izobraževalno delo na področju zdravstvene ali babiške nege;
- prispevek k promociji zdravja pacientov in
- delo v humanitarnih organizacijah in drugih društvih.

Predlagatelji morajo pisne predloge za dobitnice/ dobitnike Srebrnih znakov in naziv Častni/ a član/ ica društva, z življenjepisom
in podrobno utemeljitvijo, poslati najkasneje do 20. 04 2008 na naslov: Komisija za priznanja, predsednica komisije, Milena
Frankič, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Vošnjakova 2- 4, 2000 Maribor- s pripisom »NE ODPIRAJ - SREBRNI ZNAK
2008«.
Vloge, ki bodo prispele po določenem terminu se ne bodo upoštevale. Dodatne informacije dobite pri predsednici komisije gospe
Mileni Frankič (02-22 86 396 ali milena.frankic@zd-mb.si) oz. na spletni strani Društva na naslovu: http://www.dmsbzt-mb.si - v
rubriki Komisija za priznanja.

Predsednica komisije za priznanja
Milena Frankič

Predsednica Društva
Ksenija Pirš

Tudi spomladi, ko zvončki zacvetijo organiziramo delavnico

Poslušanje planetarnega gonga
Gong proizvaja čudovite harmonične vibracije in zelo pozitivno vpliva na naše zdravje, harmo-
nizira misli in čustva ter krepi imunski sistem.
Na delavnico - poslušanje gonga - vas vabimo v ponedeljek, 31. marca od 18.00 do 19.30
v nove društvene prostore na Poljanski cesti 14 v Ljubljani. Vodila jo bo medicinska sestra Zlatka
Bolje se boste počutili v udobnih oblačilih, s seboj prinesite armaflex in toplo odejo!

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest (15):
• Po e-pošti: irma.k@email.si
• Na tel. številko: 041 754 695 (ob delavnikih od 8.00 do 9.00 ure)
• Prispevek udeleženke/ca znaša 6 EUR

Odbor za komplementarno in Predsednica DMSBZT Ljubljana
naravno zdravilstvo v zdravstveni negi pri DMSBZT Ljubljana Darinka KLEMENC

Zdenka DOVČ

Pražnikar Vrbnjak.
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o iz društevi

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJA SREBRNI ZNAK
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
CELJE

10 DMSBZT Celje na podlagi sklepa št. 3. 6. redne seje (2006) razpisuje zbiranje predlogov za podelitev Srebrnega znaka za leto
2008.
Kriteriji za podelitev Srebrnega znaka:
1. Članstvo v društvu več kot 5 let
2. Uspešno poklicno delo na področju zdravstvene nege
3. Aktivno uresničevanje programov zdravstvene nege in zdravstvenega varstva
4. Prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci
5. Aktivno delo v društvu

Predlagatelji morajo pisne vloge z utemeljitvijo poslati do 10.4. 2008 na naslov:
DMSBZT Celje - Komisija za priznanja
Gregorčičeva 5
3000 Celje

Podeljeni bodo 3 Srebrni znaki.
Podelitev Srebrnih znakov bo na regionalni proslavi ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester v mesecu maju v Narodnem do¬
mu v Celju.

Predsednica DMSBZT Celje
Marjana Vengušt

DMSBZT Celje objavlja

RAZPIS ZA VOLITVE
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER

, IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
Predsednice/ka Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje, celje
za mandatno obdobje od 8. 6. 2008 do 8.6. 2012.

V skladu s 26. členom statuta DMSBZT Celje lahko kandidira vsak član/ica DMSBZT Celje.

V skladu s 5. členom Pravilnika o volitvah in imenovanjih v organe DMSBZT Celje mora kandidat/ka izpolnjevati naslednje
kriterije:
• Redni/a član/ica - zaposlena medicinska sestra, babica ali zdravstveni tehnik
• Član/ica DMSBZT Celje najmanj 5 let
• Ugled v strokovni javnosti

Kandidati morajo k vlogi predložiti:
• Življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnostih
• Program dela DMSBZT Celje za naslednje mandatno obdobje

Kandidati naj pošljejo vlogo na naslov:
DMSBZT Celje
Kandidacijska komisija
Gregorčičeva 5
3000 Celje

Rok prijave: 30. 4. 2008
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iz društev O
Imam raka, kaj pa zdaj?
Marjeta Berkopec

društvo
medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov
Novo mesto

MRi

P rvo strokovno srečanje smo v dolenjskem Društvu namenili
enteralni prehrani onkološkega bolnika. Gostoljubje nam je
ponudilo Visokošolsko središče Novo mesto, zato je prisotne

najprej pozdravil direktor Visokošolskega središča prof. dr. Marjan
Blažič, nato pa še dekan Visoke šole za zdravstvo v Novem mestu,
prof. dr. Božo Kralj, in Jožica Čampa, strokovna svetovalka in koor¬
dinatorica, kije aktivno sodelovala pri pripravi študijskega progra¬
ma za zdravstveno nego.
Milena Drnovšek, dipl. med. ses„ je svoje predavanje naslovila

z vprašanjem: Imam raka, kaj pa zdaj? V celoviti predstavitvi
onkološkega bolnika je nanizala še več vprašanj, s katerimi se
srečujemo zdravstveni delavci. Poudarila je pomembnost prve¬
ga stika, ki ga vzpostavimo z bolnikom. Bolniku moramo dati do¬
volj časa, saj diagnoza rak vsakogar pretrese. Nenadoma se mu
sesuje svet, zastavlja si nešteto vprašanj. Zato je zelo pomemb¬
no, da si medicinska sestra vzame čas in je takrat ob bolniku.
Svojo zgodbo in izkušnjo je delil z nami gospod G, ki so mu lan¬

sko leto odkrili plazmocitom in se pogosto zdravi na hema¬
tološkem odseku internega oddelka. Povedal je, da so od vsega
začetka o njegovi bolezni vsi glasno govorili. Tudi zato je lažje

sprejel bolezen in se podal po poti zdravljenja.
Darinka Panjan, dipl. med. ses., dietetičarka, je spregovorila o

enteralni prehrani. Enteralna prehrana je prehranska podpora
za ljudi s presnovnimi težavami zaradi kroničnih bolezni ali zara¬
di povečanih telesnih aktivnosti. Cilj klinične prehrane je ohran¬
janje sluznice tankega črevesa. Enteralna prehrana je oblika os¬
novne ali dopolnilne prehrane. Vnos modificirane hrane ali en-
teralnih pripravkov je možen per os ali preko različnih sond, je-
junostome... Na tržišču je približno 150 različnih pripravkov. Leta
1992 so odkrili, da je enteralna prehrana optimalna za bolnike z
malignimi boleznimi. Pomemben je vsak korak. S terapijo je tre¬
ba začeti dovolj zgodaj, da preprečimo oziroma upočasnimo
izgubo mišične mase zaradi raka.
Andreja Gorenc, predstavnica Abbotta, nam je za konec pred¬

stavila še celoten spekter njihovih enteralnih pripravkov in nas
seznanila z novimi okusi, ki bodo kmalu na tržišču.
Pridobljena znanja bomo lahko koristno uporabili pri svojem

delu, pa tudi če bomo morali kdaj nastopiti v vlogi svojca ali ce¬
lo bolnika.
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Bolnik je kralj
Marjeta Berkopec

Vzadnjih letih pogosto govorimo o komunikaciji. Lahko bi rekli,
da o različnih vrstah komunikacije veliko vemo. Toda, če
beremo pritožbe bolnikov, se ti največkrat pritožujejo zaradi

neustreznega odnosa, neprijaznosti, vzvišenosti zdravstvenih
delavcev. Zakaj? Saj imamo vendar o komunikaciji vsa potrebna
znanja.
V začetku februarja nam je o profesionalni komunikaciji v

sodobnem zdravstvu predaval Željko Čurič, dr. med., ki se že de¬
set let intenzivneje ukvarja s komunikologijo. Predavatelj nam je
osvetlil in približal ozadja vsake komunikacije.
Profesionalna komunikacija zahteva vrhunsko strategijo

(načrtovanje, kako do cilja) in vrhunsko taktiko (mojstrsko izbrati
pravi čas), da dosežemo zastavljeni cilj. Pogoj kvalitetne komu¬
nikacije je znanje (količina informacij, shranjenih v spominu). Ko
začnemo to znanje uporabljati, je to veščina. Kadar imamo us¬
trezno znanje in obvladamo vrhunsko veščino (»know how«),
lahko začnemo govoriti o strokovnem pristopu. Do vrhunske
veščine pridemo s čim več treninga. Za ustrezen strokovni
pristop moramo upoštevati vsa tri področja, od katerih je odvis¬
na komunikacija. Kako doživljamo sebe, kakšna je naša
samopodoba, samospoštovanje. Kako doživljamo drugo osebo,
kakšna je v odnosu do nas, ali lahko govorimo o spoštovanju,
upoštevanju ... Kako doživljamo svet, v katerem živimo.
Predavatelj nam je spregovoril tudi o referenčnem okvirju

človeka, ki komunicira. O poklicni komunikaciji oziroma
strokovnem pristopu lahko govorimo, kadar komuniciramo v
poziciji realnosti. To je tako imenovana + + pozicija, ko bolnika ali
sodelavca spoštujemo in obravnavamo kot človeka. Zdravstveni

iz

društvo
medicinskih sester; babic
in zdravstvenih tehnikov
Novo mesto

delavci pogosto komuniciramo v poziciji vzvišenosti, predsodkov
oziroma + - poziciji, še posebej, kadar se srečamo z bolnikom, ki
ima nesramen, poniževalen odnos do nas. Dokazano je, da v
duhu igre moči poteka tudi 75 % sestankov in kolegijev. Kadar
komuniciramo v - + poziciji, govorimo o poziciji inferiornosti, saj
smo sami obremenjeni s kompleksi in občutkom manjvrednosti.
Skrb vzbujajoča je vsekakor komunikacija v - - poziciji oziroma
pozicija obupa, ko več ne najdemo smisla življenja.
Realnost lahko testiramo na podlagi dejstev. Komunikacija v

zdravstvu je najzahtevnejša oblika komunikacije, saj zahtevnost
bolnikov narašča. Bolniki prihajajo s svojimi željami, zahtevami,
vse bolj cenijo svoj čas, denar. Najmanj 20 % ljudi, s katerimi se
srečamo zdravstveni delavci, je težavnih. To sta dva na vsakih
deset, s katerimi stopimo v stik. Zmoremo strokovno komunici¬
rati 24 ur na dan? Imamo lahko zdravstveni delavci slabe dneve?
O strokovni komunikaciji lahko govorimo, kadar nam uspe, da 80
% časa delamo v stabilni, + + poziciji. Profesionalec je tisti, ki se
zmore hitro vrniti v pozicijo realnosti tudi, če mu kdaj popustijo
živci.
V Sloveniji imamo ustrezna znanja o komuniciranju, vendar pa

imamo težave pri spreminjanju neustreznega pristopa in zato za
tujino zaostajamo za 7-12 let.
Za konec nam je predavatelj razložil še definicijo, ki se pogos¬

to uporablja: Bolnik je kralj. Strokovna komunikacija je posledica
srečanja dveh kraljev na mejah dveh kraljestev. Kraljestvu želja,
ki mu kraljuje bolnik, in kraljestvu poklica, kjer smo kralji
zdravstveni delavci.

Pohod DMSBZT Ljubljana
po Parancani, 12. 4. 2008
Spoštovane članice in člani DMSBZT Ljubljana, za vas smo pripravili pohod po Parancani. Že lani
smo načrtovali ta pohod, zaradi sovpada velikonočnih praznikov nam ni uspelo. Izrazili ste željo,
da ga izvedemo letos.
Pred več kot sto leti so zgradili ozkotirno železnico od Trsta do Poreča. Taje bila vrsto let osrednja komunikacijska vez med Istro
in Srednjo Evropo.Upali so, da jim bo prinesla boljše čase, čas pa je pokazal prav nasprotno. Vzdrževanje je bilo drago, vlak je
vozil zelo počasi, pa tudi nesreče so se pogosto dogajale, zato sojo po 33 letih ukinili. Proga, po kateri je nekoč tekla železnica,
je zdaj preurejena v kolesarsko pot. Imenuje se Pot zdravja in prijateljstva in del te poti bomo prehodili tudi mi. Začeli bomo v
Strunjanu, se povzpeli na Beli križ, hodili nad klifi do Izole, od tu naprej pa po Parancani do Portoroža, nadaljevali skozi Lucijo in
Sečovlje do solin. Ogledali si bomo krajinski park Sečoveljske soline. Pohod bomo zaključili v Kortah, kje bomo imeli pozno kosilo.
Pohod bo vodila Alenka Mrak. Hodili bomo po ravnem in skoraj nezahtevnem terenu, kljub temu je priporočljiva dobra obutev,
saj bo hoje za tri do štiri ure.
Odhod avtobusa bo ob 7.00 iz Tivolija, ob 7.15 bomo pobrali še pohodnike na avtobusni postaji pod uro.
Prijave sprejema gospa Irma Kiprijanovič na telefon 041 754 695 od 7.00 do 8.30 ali na e-naslov tajnistvo@drustvo-med-seter-
Ij.si do ponedeljka, 7.4. 2008. Prispevek za člane v višini 12 EUR in za nečlane 16 EUR boste plačali na avtobusu.
Vljudno vabljeni. Za morebitne informacije sem vam na voljo Jadranka Cerkvenik 041494 231.

Za pohodništvo
Jadranka Cerkvenik, Jerica Zrimšek

Za športno gibalno vadbo:
Durda Sima

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Darinka Klemenc



iz društev O
Srečanje upokojenih medicinskih *■
sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV POMURJA

Rakičan, UL dr. Vrbnjaka 6,9000Murska Sobota

Doris Kiraly Gal, Emilija Kavaš

mmmmmmmmmmmmmV torek, 11. 12. 2007 ob 17. uri smo se v Splošni bolnišnici
Murska Sobota v prostorih bolnišnične prehrane in dietoter-
apije srečali člani izvršilnega odbora društva ter upokojene

medicinske sestre in zdravstveni tehniki. Naše srečanje je s svojim
petjem popestril Pevski zbor društva medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Pomurja Žarek, otroci Osnovne šole Kuzma s
svojimi skeči ter Skupina za samopomoč Ljudske pevke
Večernice iz Beltinec z ljudskim petjem.
Srečanja seje udeležilo 100 upokojenih medicinskih sester in

zdravstvenih tehnikov. Druženje upokojenih članov je bilo sedaj
že četrto leto. Na srečanju si vzamemo čas za druženje in klepet.
Imeli smo se čudovito. Uživali smo v pogovoru, se spominjali
starih časov, ki so imeli dosti dobrega. Lepo je bilo s kolegicami,
s katerimi smo bile skupaj v službi oziroma so nekatere upoko¬
jene že več let, kot pa imamo nekateri delavne dobe. Srečanje
daje veselje in pozitivne energije nam, zaposlenim, in našim up¬
okojenim članicam. Hvaležni smo jim za njihove korenine v stro¬
ki zdravstvene nege. Na trdih temeljih in dobrih koreninah lahko
skupaj gradimo stroko zdravstven nege in pripadnost poklicu
medicinske sestre, ki naj daje varnost in kakovostno oskrbo
človeku v pokrajini ob Muri.
Srečanja upokojenih medicinskih sester, ki ga vsako leto orga¬

nizira DMSZT Pomurja, seje tudi letos udeležila medicinska ses¬
tra Irena Kleiderman iz Lendave, kije upokojena že 29 let. Vedra
gospa, ki je zelo zgovorna in vitalna, skrbi za svojo psihofizično
kondicijo z gospodinjskimi opravili, z delom na domačem vrtu,
udeležuje se družabnih srečanj, najraje pa še vedno šiva gob¬
eline, ki krasijo stene njenega stanovanja v družinski hiši.
Irena Kleiderman seje rodila 19. 4.1921. Po končani osnovni

šoli je po nekaj letih izobraževanje nadaljevala na Madžarskem
v Budimpešti na očesni kliniki. Do leta 1945 je delala v t. i. mobil¬
nih ambulantah na Madžarskem. V letu 1945 je prišla v Mursko
Soboto, kjer je svoje znanje in izkušnje prenašala na mlajše

^ UTRIP 03/08

kolegice. Ker je bila vedno dinamična in prilagodljiva, je v
nadaljnjih petnajstih letih terenskega dela spoznala velik del
Prekmurja (Ižakovci, Dokležovje, Melinci, Gomilice ...). Sama nam
pove: »Na terenu smo delali vse, pogosto brez zdravnika. Vozila
sem se s kolesom ali mopedom. Na tiste čase imam lepe
spomine.« Leta 1961 se je zaposlila v Zdravstvenem domu v
Lendavi, novih pet let terenskega dela (glavkomska ambulanta )
je opravljala do zadnjega delovnega mesta v sterilizaciji.

Po 35 letih in 6 mesecih delovne dobe se je upokojila. Svojih
delovnih let se spominja kot uspešnih, svoje znanje in poslanstvo
je delila s številnimi bolniki, sodelavci in ostalimi ljudmi, s kateri¬
mi je bila obdana.
Zase pravi, da je za svojih 86 let zelo zdrava, zadovoljna in še

aktivna in zna uživati v življenju.
Kolegici Ireni Kleiderman in vsem ostali želimo še na mnoga

zdrava leta in ponovno druženje z nami.
Še bi lahko naštevali naše kolegice, ki so klub težjim časom

znale ljubiti svoj poklic in dati bolnikom delček svojega srca in
svoje znanje. Marsičesa bi se lahko naučili od njih. Predvsem pa
to, kako si moramo polepšati naš vsakdan in najti lepoto v jeseni
življenja.



o iz društevi

DMSBZT Celje objavlja
vabi svoje člane in članice na učne delavnice

OBVLADOVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ
KDAJ ? • Sreda 2. april 2008

• Sreda 23. april 2008
• Sreda 28. maj 2008
• Sreda 18. junij 2008

od 11.00 do 15.00
od 11.00 do 15.00
od 11.00 do 15.00
od 11.00 do 15.00

KJE ? Psihološka svetovalnica, Stanetova 4 /I v Celju

PREDAVATELJ Jožica BARBORIČ, univ.dipl.psih.,klin.psih.spec.

PRIJAVE Marjana VENGUŠT, ZD Celje, tel 5434 500 , GSM 051 389 909 , med 7.00 - 8.00

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
CELJE

Kotizacije ni. Število je omejeno (največ 15 v skupini).
Program delavnice je v postopku vpisa v Register strokovnih izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege, ter v
postopku pridobivanja licenčnih točk.

Prisrčno vabljeni!

Predsednica DMSBZT Celje
Marjana VENGUŠT

SEZNANITEV
Z ORIENTAESKIM PEESOM
Delavnico bomo izvedli v soboto, 5. aprila ob 8:45 do 13:00 v novih društvenih prostorih na
Poljanski cesti 14 v Ljubljani. V kolikor bo zanimanje večje od pričakovanega, bo potekala v
Domžalah.
Voditeljica bo Anja Kralj, čelistka, študentka ekonomije in učiteljica orientalskega plesa. Delavnica bo aktivna, zato potrebujete
športna oblačila.
Na delavnici se bomo seznanili z zdravilnimi učinki orientalskega plesa, naučili osnovne drže in gibov, plesali kolo ter zaključili z
učenjem preprostejše koreografije. Za konec si bomo ogledali še ples učiteljice v kostumu.

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest (20) oz. do 01.04.2008:
• Po e-pošti: irma.k@email.si
• Na tel. številko: 041 754 695 (ga. Irma Kiprijanovič)
• Prispevek udeleženke/ca znaša 15 EUR
Za dodatne informacije sem dosegljiva na telefon 041 323 883 (Zdenka).

Odbor za komplementarno in Predsednica DMSBZT Ljubljana
naravno zdravilstvo v zdravstveni negi Darinka KLEMENC

pri DMSBZT Ljubljana
Zdenka DOVČ

UTRIP 03/08^



etični kotiček O
Mnenje častnega razsodišča Zbornice - Zveze v zvezi
z duhovno oskrbo v bolnišnicah
Marina Velepič

P ravica do svobodne veroizpovedi in duhovne oskrbe je v
demokratičnih družbah ena od temeljnih človekovih pravic.
Sprejem v bolnišnično zdravljenje nikakor ni vzrok za kratenje

te pravice.
Pravico do duhovne oskrbe, ki jasno sodi tudi med pravice bol¬

nikov, zagotavljajo vse bolnišnice v Sloveniji. O možnosti
duhovne oskrbe so bolniki obveščeni pisno, v informativnih
brošuricah ali zloženkah bolnišnice, ki jih praviloma prejmejo
pred sprejemom v bolnišnico na dom ali pa so jim izročene ob
samem sprejemu v bolnišnico. Bolniku je dana možnost obiska
duhovnika katere koli veroizpovedi.
Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki izvajajo holis¬

tično zdravstveno in babiško nego, ki vključuje poleg zadovolje¬
vanja bolnikovih telesnih potreb tudi zadovoljevanje njegovih
psihosocialnih in duhovnih potreb. Sodobna zdravstvena nega v
negovalno dokumentacijo vključuje negovalno anamnezo in
načrt zdravstvene nege. Eno od vprašanj v negovalni anamnezi
pa je tudi vprašanje o bolnikovi želji po duhovni oskrbi. Njegovo
željo realiziramo v izvedbi načrta zdravstvene nege.
Tudi v slovenskih bolnišnicah, ki sledijo trendom sodobne

zdravstvene nege, vprašanje bolniku o njegovi želji v zvezi z
duhovno oskrbo v času bolnišničnega zdravljenja ni v ničemer
problematično. Izbrati pa je potrebno primeren način in čas.

Vprašanje je, če je ravno sprejem v bolnišnico tisti najbolj
primeren čas, ko naj bi bolnika vprašali tudi to. Na odločitev o
tem vpliva predvsem zdravstveno in čustveno stanje bolnika v
času sprejema, torej je odločitev, kdaj vprašati bolnika, povsem
strokovne narave.
V bolnišnicah je potrebno organizacijsko zagotoviti, da po¬

datke o bolnikovi želji pridobijo le katoliški duhovniki, muftiji, ra¬
bini ali zastopniki drugih religij, saj sodi podatek o veroizpovedi
med osebne podatke.
Podpisovanje izjave, da bolnik želi duhovno oskrbo, bi lahko pri

bolnikih izzvalo težje izražanje njihove želje ali celo zanikanje
potrebe po zagotavljanju izražanja verskih čustev. S takšno za¬
htevo bi izvajali preveliko pozornost na bolnikovo versko
prepričanje in ustvarjali represivno ozračje.
Častno razsodišče Zbornice - Zveze meni, da želja

Medškofijskega odbora za pastoralno zdravje pri Slovenski ško¬
fovski konferenci ni etično sporna, praktično pa je težko izvedlji¬
va takoj ob sprejemu bolnika. Dodatno pisno obveščanje bol¬
nikov praviloma ni potrebno, saj so informacije o možnostih
duhovne oskrbe navedene v informativnih brošuricah ali
zloženkah bolnišnic, ki naj bi jih prejel vsak bolnik. Če pa bol¬
nišnica nima ustreznih obvestil, je posebna pisna informacija
vsekakor primerna.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

pravicah?
^UTRIP 03/08



o obvestila

Podjetje NEGA d.o.o. je prva zasebna družba v Sloveniji, kije specializirana za pomoč in nego stomistov.
Več o dejavnostih podjetja si lahko preberete na naši spletni strani

www.nega.si

Za področje Dolenjske in Bele krajine nujno zaposlimo

Diplomirano ali višjo medicinsko sestro (m/ž)

Vaše naloge bodo:
► zdravstvena nega in oskrba stome na domovih stomistov,
► svetovanje pri izbiri pravega pripomočka za nego stome,
► pomoč pri prilagajanju na samostojno življenje s stomo,
► aktivno spremljanje novosti s področja nege in oskrbe stome,
► predstavljanje dejavnosti podjetja v različnih zdravstvenih
ustanovah.

Od vas pričakujemo:
► univerzitetno izobrazbo zdravstvene smeri,
► vozniški izpit B kategorije,
► znanje uporabe računalniških programov MS Office,
► zaželjeno je znanje angleškega jezika,
► bivališče na področju Dolenjske ali Bele krajine
► veliko veselje do dela z ljudmi,
► delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih
in specializacija iz enterostomalne terapije so dodatna
prednost.

Ponujamo vam delo v prijetnem kolektivu, stimulativno plačilo, službeno vozilo, prenosni računalnik in mobilni telefon.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom.

Mogoč je takojšen začetek delovnega razmerja.

Če menite, da ste primerni za razpisano delovno mesto vas prosimo, da nam v roku 8 dni po objavi pošljete prijavo
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev

na naš naslov:

NEGA d.o.o.
Gregorčičeva ulica 9

1000 Ljubljana
s pripisom »Za razpis«

« MEDIŠ
Želite urejen, enoizmenski delavnik?

Želite več samostojnosti in odgovornosti?
Želite, da se vaš trud opazi, ceni in primerno nagradi?

Priložnost je tu!

Kdo smo? Družba Mediš je uspešno slovensko podjetje, ki že skoraj 20 let oskrbuje tržišče Slovenije in JV Evrope z
zdravili, medicinskimi pripomočki in opremo. Z vrhunsko medicinsko opremo, najsodobnejšimi materiali in široko paleto
zdravil omogočamo bolnikom boljšo kakovost zdravljenja in večje zadovoljstvo. Medicinskemu osebju predstavljamo nove
proizvode in usklajujemo njihove potrebe in naše možnosti.

Ambiciozne načrte uresničujejo strokovno usposobljeni, motivirani in predani sodelavci. Svojo ekipo želimo dodatno okrepiti
z več posamezniki, ki bodo skrbeli za:

trženje medicinskega materiala - PRODUKTNI SPECIALIST (m/ž)

Pričakujemo:
• VI. ali VII. stopnjo izobrazbe zdravstvene (ali naravoslovne) usmeritve
• izkušnje pri delu v bolnišnicah (področje intenzivne terapije pomeni prednost)
• veselje do dela v prodaji
• znanje uporabe MS Office programov in angleškega jezika

Nudimo samostojno, kreativno in razgibano delo v mladem, dinamičnem in ambicioznem kolektivu, odlične delovne pogoje,
stimulativno nagrajevanje, permanentno izobraževanje ter kontinuirane možnosti razvoja na strokovnem in osebnem področju.

Opišite nam vaše dosedanje delovne izkušnje in nas prepričajte, da ste pravi za nas. Vaše pisne prijave sprejemamo
v 8 dneh od objave oglasa na naslov: Mediš, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana ali na e-naslov kadri@medis.si.

UTRIP 01/08@



■mi med seboj

Vsem čestitkam se pridružuje tudi vodstvo Zbornice - Zveze.

^UTRIP 03/08



Članstvo, članarina,
vstop in izstop

šk
Pristopna izjava

Ko prejmemo vašo pristopno izjavo, ki jo lahko dobite
na spletni strani www.zbomica-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
mbrika, 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
10.12.2008 - 0,6 % od bruto plače. Letna Članarina za
upokojene in študente znaša 20 EUR, za članice na
porodniškem dopustu znaša mesečna članarina 3
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 - clanarina@zbornica-
zveza.si

Izstopna izjava

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

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

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

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

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.
Naslov e-pošte: utrip@zbornica-zveza.si

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 (zgoščenki) v
programu Word tor Windows s priloženo kopijo printa, ki
naj bo pisan na papirju A4, z enojinim presledkom med
vrsticami in obojestransko poravnavo z robovi 2,5 cm.
Ime datoteke naj se začne z imenom rubrike v katero
menite, da prispevek sodi. Izogibajte se uporabi
šumnikov v imenih datotek, (npr. “iz društev - utrip 01-
2008 - srečanje društva....’’ ali “poročila strokovna
srečanja - 02-2008 - poročilo strokovne sekcije...’)
Priporočena pisava je Arial 9 točk. Pri vsakem besedilu
bomo objavili največ po dve fotografiji, ki morata biti
kakovostni in primerni za objavo ter priloženi posebej, kot
samostojni datoteki (jpg, high quality). Pod fotografijo
morajo biti zapisani dogodek in imena oseb na fotografiji.
Izjemoma so prispevki lahko natipkani oziroma v
rokopisu. Besedil, fotografij in disket ne vračamo.

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

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

Uredništvo

Strokovne službe Zbornice - Zveze



neoSeptolete
NeoSeptolete z okusom divje češnje, zelenega

jabolka in limone, tako kot Septolete in Septolete D,

z aktivnim delovanjem odstranijo vire bolečine in

vnetja v vašemu grlu.

Več kot petindvajset let skrbi in pomoči pri

odpravljanju bolečin v vnetih grlih je obrodilo

nove sadove: NeoSeptolete s prijetnimi okusi

zelenega jabolka, in divje češnje bodo z

aktivnim delovanjem poskrbele, da bo z vašim

grlom vse v redu.

neot
Septolete ’j ne°Septolete | "cvSeptoL

neo,

Septolete *.
In vaše grlo spet deluje.

Vsebujejo cetilpiridinijev klorid.

www.krka.si

I KRKk
Naša inovativnost ij

za učinkovite
izdelke vrhunske kgi

■t,

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
0 tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.


