Za še boljše zdravstvenoprosvetno delo
Med.
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Temeljni pagoj za :zJd~avstvenazaščita otroka je zdravstvena prasvetljenasrt
matere. ZatO' je zdravstvena vzgaja žene-matere tista glavna nalaga naših
zdravstvenih ustanav, mimakatere
ne mare naben zdravstveni delavec, zlasti
pa ne medicinska sestra, ki dela na sektarju zdravstvene zaš6te matere in
atraka.

Že članek "Vlaga in pamen otraških ustanav v zdravstveni prasveti« (gl.
Medicinska sestra na terenu 1955, št. 3, str. 169-180), je nakazal smernice,
kakšna naj ba padročje dela, kakšna naj bodo načela zdravstvene vzgaje ter
vzgajne metade in sre.dstva.
.
V abčutku žive patrebe, da bi zdravstvenavzgajna
dela v dispanzerjih in
pasvetavalnicah na terenu zaživela, se je odsek za zaščita matere in atraka pti
Centralnem higienskem zavadu odlačil, .clas ka'nkretno pamočja padpre zdravstvene ustanave na terenu:
1. Na sedežu vseh akrajev je v prvi palavici letašnjega leta sklical' enadnevne semina·rje za medicinske sestre 'z vseh ustanav za zaščito matere in
atroka.
2. Paskrbel je za skripta "O!kvirne smernice za tečaj o zdravi prehrani
dajenčka«.
3. Pripravil je mapa kraj ev, skic in' navadil za tečaje ,,0 higieni oblačil
in oblačenja«.
\
Ti enadnevni seminarji za medidnske sestre sa zaradi izredne zgoščenasti
imeli paudarek predvsem na metodi pouka, padali sa splošne .pedagaške
smernice za paruk v tečajih ter nakazali akvirna 'asnava za prireditev tllkšnih
tečajev, ki naj bi jih arganizirale pasamezne ustanove bOldisi same ali pa v
sodelavanju z mnažičnimi organizacijami.
Tečaje a zdravi prehrani dojenčka naj ·bi vadne medicinske sestre. Na
teh kratkih večernih tečajih naj bi se matere OIbpraktičnem pouku naučile,
kaka se dajenčku pravilno pripravi narmalna in kalka pa patrebi tudi dietična
hrana. Obenem naj bi se jim abrazlažile nekalika tu di funkcije in razvaj atrakavega organizma. Matere, ki so o tem paučene, bado namreč neprimerno
balj upoštevale in se laže ravhale pa navodilih, ki jih dabe v pasvetavalnici
ali ab abisku sestre na damu. Edina primerna metada na takšnih tečajih je
razgavorna metada v majhni skupini tečajnic. Aktiven praktični pauk naj se
prepleta s paučnim ra,zgavoram o tem, kar je značilnega za pravilno sadobno
prehrana, za prehirana nasečnice in doječe matere, kolikega pamena je dajenje
za pravirlen duševni in telesni razvoj atraka, ter kančI1.a o umetni prehrani
zalivančka, ki lahka nadamesti dojenje, le če je pripravljena
pravilna i,n
smotrna.
Skripta "Okvirne smernice za tečaj a zdravi prehrani dojenčka«, s katerimi
je Centralni higienski zavad askrbel teren, absegajo paleg pedogaških in strakovnih smernic tudi recepte raznovrstne dojenčkove prehrane ter seznam
najnujnejšega inventarja, ki ga voditeljica takega tečaja potrebuje, razen tega
paše seznam živil, ki sa patrebna za kuhanje hrane v' tečaju. Ti osnavni
napotki, ki jih nudija skripta, naj bado tnedicinski sestri za arientacija, kaktnih
tečajev si želíma. Nikjer ne utesnjujeja arganizatarja
in vaditeljice tečaja,
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da bi tovrstne dejavnosti ne mogl<iprilagoditi trenutnim razmeram in pogojem,
ki nastaj,ajo na terenu.
.
Tega dela se lotimo lahko na več načinov. Predvsem naj tovrstno dejavnost - po možnosti v svojih prostorih - ra1zvijezdravstvena ustanova sama.
Mati naj ve, da lahko poišče zdravstveno ustanovo tu di takmt, ko potrebuje
pouka, kako zdravje ohraniti, in ne samo takrat, ko družino obišče bolezen.
Za tovrstne tečaje je v prostoru :?Jdravstvene ustanove treba ustvariti holj
domaČle, irttimno vzdušje. Najprimernejši prosrtor za ta namen je čakalnica,
ki jo sestra z malo iznajdljivosti lahtko preuredi za večerne ali popoldanske
tečaje. Če je vodiiteljica tečaja tudi strokovno dobro pripravljena, je uspeh
zagotovljen in skupine žena se ,bodo vrstile od tečaja do tečaja.
Medicinska sestra, kJř dela v posvetovalnicah in ima za patronažo med
tednom strnjen čas, bo opravila lepo zaokroženo deIo, če bo patrona.ži v vasi,
prikljulčila zvečer še kratek tečaj o pripravljanju hrane za dojenčka. Uspeh ho
še večji, če ba našla prav v kmečki hiši primeren prostor, kjer ho lahko za
nekaj večerov zbrala matere ter jim praktično pokazala inobrazložila
prehrano dojenčka. S tem si bo prihranila mnogočasa, ker bo imela skupaj več
žena, ki hodo za takšen pouk že iz njenih obiskov motivirane. Sestra, ki je
imela takšen tečaj v vasi Ribno pri Bledu, je bila navdušena nad uspehom in
né.lčinom dela.

Tečaj

za prehrano

dojenčka

v dispanzerju
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V rS'Odelovanju z mnnžičnimi 'Orgaruizacij,ami pa odpadej o marsika-tere
objelktivne težave in nevšečnosti, nb katerih bi marsikatera pri vsej dobri
volji oblllPala. Zavod za napredek gospodinjstva, Zveza zadružnic, Rdeči križ
prirejajo vrst'O te,čajev za vaško in delavsko mladino. Če bi se ses1Jrap'Ovezala
s temi oI1ganiza1Jorji,ki imajo v svojih programih tudi zdravstveno prosvetljevanje teč:ajnic, bi lahka njihovim tečajem priključila še del svojega program a
in bi tako za tridno uspela.
Vse naš,tete 'Ohlike, kako naj se delo organizi.ra, lahk'O rodijo uspeh, če so
priprave in metode dela pravilne in je delo opravljeno z ljubeznijo. Takšni
tečaji s štir,imi do ,šestimi ženami naj bodo tisto drobno in sistematično delo,
ki ne teži za velikimi števillkami, temveč si prizadeva, da žene res prevzgoji,
da bodo v bodoče delale to, kar želimo. Te žene v vasi bodo potem zdravstveni
ustan'Ovi živ primer, kaj pomeni za otroka- pravilna: prehrana v prvem letu
življenja. Kako se da prilagnditi organizacija dela terenskim razmeram, nas
je najbolj prepričala' medicinska sestra z zdravstvene postaje P1redgrad pri
Knčevju. Kmalu po semina,rju nam je poslala poroč:i1'O,ki nas je zelo razveselilo in ga nb tej priliki tudi priobčujemo:
»Začeli srna s tečajem za zdravo prehrano dojenčka v vasi Sodevci pri
Kolpi, občina Predgrad. Tu ·je bila nekaj mater, ki imajo pri hiši dojenčka in
s'Ozato bíle za tečaj navdušene. Vendar pa jih z habico nisva mogli pridobiti,
da bi' tečaj priredili v nekaj popoldnevih ali večerih. Zato sem imela tečaj
3 nedelje pnpoldne. Tak.o sa se matere vsaj nekoliko poučile .o tem, kako se
pripravlja hrana za dajenčka. Tečaj sem nared:ila v ,takšni obliki, kot srno se
na seminarju pogoyorill. Žene sem vse poznala 'Odobiskov po d,omovih, tako da
srno bile kar domače in so žene brez zadrege in strahu spraševale o stvareh,
ki jih niso vedele. Napisale so si vse, kar se je y tem kratkemčasu
dalo.
Ravno tako so tudi poizkusile kuhati, kar se mi je že pa oibiskih na domovih
zdelo najbolj. pótreqno, dajim
pokažem iz no.rmalne in dietalne prehrane
dojenčka. Najmlajša mati je bila stara 19 let, najstarejša 32 let. Tečajnice
so bile že vse ma'tere. Bilojihje pet in je to število za tak tečaj ravno pravšnje.
Med tečajnice sem razdelilR mapo »Mamka in očka«, vsaki sem dala tu di
nekaj vitaminskih kapsuJ za 'njenega dojenčka. Zadnji dan tečaja smo poleg
vsega sp'ekle še otroške piškote, samo dil so žene z večjim navdušenjem in
zad,ov'Oljstvom,cdšle s tečaja.
Takšne tečaje nameravamčez. leto ,še narediti v bolj oddaljenih lHajih,
ki so mi pozimi bolj težko dost,opni za patronažo od hiše do hiše. Pn delu
mi ve1iko p,omaga babica, ki je na tečaju povedala nekaj najvažneJ$ega o
prehrani nosečnke, občinski ljudski ,odbor pa nam je odobril din 3QOOza
na:oavoživil in najpotrebnejših stvari za tečaje. P,o vaseh me zdaj žesprašujej,o,
kdaj bo tak tečaj tudi pri njih.«
.
Tako nam piše medi-cinska sestra, ki je sama v oddaljeni vasi na Kočevskem. To njeno poročilo nas samo potrjuje v, prepričanju, da ga ni /_~er.e.na,
kjer bi medicinska sestra ne mogla začeti s to vrsto dejavnosti, 'Čeprá'vv
še
",'t
.
tako skr,omni oblikl.
Novo .organizirani dispanzer za žene in o:tr,oke v Novi Gorici pa nam je lev
primer iznajdljivosti, spretnQsti in požrtv'Ovalnosti sestre, ki je smQltrno in
obenem tudi sodobno uredila vse pripomočke za pouk o pripravljanju hrane
dojenčku in za demonstriranje dojenčko,ve nege. V prostorih dispanzerja, ki
funkcionalno ne ustrezaj,o docela, je s pomočjo arhitekta rešila problem amar
in vetrin v čaka~niC'i,ki ji služi tudi kot prostor za teč'aje in individualni pouk.
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V čakalnici

dispanzerja za otroke v Gorici je v posebej pripravljenih
vit'rinan
razstava predmetov
za nego, prehrano
in vzgojo dojenčka

Tečaj za higienska

oblačila

za matere

stalna

in otroke
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Včakalnki
je sestra med ordinacijskim ,časom stalno med ženami, ki jih s
prakitičnimi primeri sproti pOUlčuje,kako pripravimo mleko in kako pravilno
negujemo otroka. Ča!kalniea pa je istočasno tudi razstavni prostor, kjer mati
lahko vidi stvari, ki o njih čuje v. posvetovalnici.
Z materialom, ki ga Vlsebuje mapa » O higieni oblačenja in higienskih
oblačil za žene in otroka« pa želimo 'usmeriti zdravstvenovzgojno delo nekako
takole: Medtem k'Osi hodo matere aH žene, Id še pričakujejo otroka, izbirale
in šivale v tečaju za nje same aH za dojenčka oziroma malega otroka ustrezen
in čimbolj praktičen kroj, naj jim sestra nekaj več pove ci higieni oblačil. Brez
dvorria namreč drži, da o vprašanju pravilnega kroja, materiala za obleke
in obutev ter načinu oblačenja vse premal0 govorimo, da vse premalo učimo
naše najobčutljivejše varovance, to so nosečnice in matere, in sker gIede Iljih
samih kakor tudi otrok v r.azdobju od rojstva do konca pubertete, ko se telo
do kraja razvije in doraste. Pa ne samo mati, tudišivilja
je v tem pogIedu
nepoučena, Zato bi bilo prav,če bi v ta pouk vkljUlčili tudi vaške šivilje, da
bodo iz materiala, ká jim ga mati zaupa, znale sešiti otroku in nosečnici obleke
ne samo po trenutni modi, ampak tudi v skladu z zahtevami higiene. Takšná
tečaji o higieni oblačil in oblačenja lbi se lahko uspešno priključili tečajem za
šivanje, ki jih v zimskih mesecih po terenu organizirajo Zavodi za napredek
gospodinjstva in druge organizacij e. Poudarjamo pa, da bo namen le delno
dosežen, če bo ma:ti dobila samo pravilen kroj in pa pouk, kako naj si po kroju
sama sešije zaželena oblačíla. Ti kroji in šivanje naj bodo le sredstvo, da materam posredujemo z njimi tudi tisto znanje o higieni oblačenja in pa o osebni
higieni, ki ga zdtavstvena služba nič koHkokrat tako zelo pogreš1a pri bodoči
materi in pri materi z dojenčkom in z mallmi otroki.
Pti tem prizadevanju za sistematično zdravstveno vzgojo matere, ki jo po ,
pravici smatramo za nositeljico higienskega. režima v družini, pa je važno
predvsem to, da zdravstveni delavec čuti živo potrebo po tovrstni dejavnosti.
Kdor se zaveda, da je zdravstveno prosvetljenčlorvek najveČiji uspeh preventivnega zdravstvenega delavca in z;dravstvene službe v celoti, si bo pač znal najti
pravo delovno to>riščev naš:ih zdravstvenih ustanovah, pa čepr.av mu bo treba
premagati rna.rsikatero objektivno zapreko.
Tako je to stv,ar razumela sestra v Predgradu in se lotila dela izven svojih
rednih opravil, ki jih sker dovolj najde že v ustanovi, kjer dela. Ravno takp
tudi sestra v Novi Gorici, ki nima pred očmi samo naloge, da je matere treba
učiti in vzgajati, temveč se živo zaveda tudi dejstva, da je dispanzer zidravstvenovz,gojna ustanov a, kjer mora obiskovalce v smislu zdravstvene zaščite
matere in otroka. vz;gajati sleherni predmet.
iPlrepúčani pa srno, cla bodo marsikaltere od sestra, ki so bíle na seminarju
in jim učni mate'rial morda ležiše v delovnih mizah, 2Jdajtu di pričele razmišljati in pripravljati program dela za vzgojo žena na svojem podtočju, saj si
žene našega podeželja v jesenskih in zimskih večerih najlaže odmerijočas
tudi za takšen pauk. \
Pojempoz.itivnega
zdmvja nalaga zdravstyeni vzgoji naloge, ki se ne
omejujejo samo na preprečevanjebolemi,
temveč si prizadevajo ustvariti
pogoje, da se dosežejo in ohranijo čimboljše telesne in du:ševne sposobnosti'
č]oveka, Takšna vzgojil pa ttrja trajen delovni proces, katerega rezultati bodo
vidni komajčez leta aH pa šele v naslednjih generacijah.
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