Novi predpisi o zdravstvenem varstvu
žena, otrok in šolske mladine
S. Plut

Po .zadnjih statističnih podatk~h smo imeli v LR Sloveniji 18 Gispanzerjev
za žene, 70 posvetovalnic .za žene, 33 dispanzerjev za otroke, 277 posvetovalnic
za otroke, 4 materinske domove, 3 šolske poliklinike, 20 šolskih ambulant,
poleg tega paše 13šlolskih wbnihambulant.
Že to veliko ,število raznovrstnih
otroško-materinskih zavod:ov, ki S'O živeli in delaU brez kake medsebojne
povezave, je ,terjalo, da se vse delo na podrO'čju 2ld:ravstvenega varstva žena,
otrok in mladine uredi po enotnem 'kriteriju. Za to je govorila tudi nova komuna'lna ureditev in nova upravn'O-pravna ureditev države.
Doslej smo imeli pravno urejeno samo zdravstveno varstvo žena v zveznem
pravUniku o ustam.ovitvi, organizaciji in delu dispanzerja za žene {Ur. list
FLRJšt. 96/49) in pravno varstvo otrok v pravilniku o ustanovitvi ter organizaciji in delu dečjih (t. j. otrO'ških) dispanzerjev (Ur. 11st FLRJšt. 88/49);
materinski domovi pa so bili prav na kravko pravno obdelani v Splošnih navOdilih o organizaciji zaščite in povzdige ljudskega zdravja (Ur. 1. FLRJ št. 48/48).
Vsi drugi z,avodi oziroma 2Jdravsltvenestrokovne enote za zdravstven'O varstvo
žena, otrok in :nladine, pa S'Opmvno bile sploh ,še neurejene, oziroma se je v
njih de1alo po predpisih ,aU bo'lje rečeno po tradiciji iz bivše Jug'oslavije. Neurejenost in zasta'relost pravnih. p,redpisov je imela kaj neugodne posledice tudi
za samo zdravstveno varstvo žena, 'Otrok in mladine. Vsebina dela enakovrstnih
materinsko-otroških ustanov je bilo v raz1ičnih krajih različno. Dispanzer se ni
ločil od posvetovalnice; imena za istovrstne ustanove sn bila razli,čna (ponekod
posvetovalnica, drugod dispanzer); ponekod SO'hili dispanzerjiza žene združeni
sposvetovalnicami
za otroke; posvetovalnice so ponekod vodile medicinske
sestre, posvetovalnice zažene pa tudi same babice. Zdravnik pa je prišel če je prišel - v tako posvetovalnico na vsakih 14 dni, vsak mesec ali še bolj
poredkoma. Šecela vlrsta drugih takih ,in podobnih napak je nujno terjala
novo ureditev zdravstvene službe za varstvo žena, otrok 'in mladine.
Pa tudi ,sami temelji in razvoj zdravstvene službe S'O.zahtevali drugačno
vsebino dela ,in razširitev nalog v zavodih oziroma strokovnih enotah za
zdravstveno varstvo žena,otr'Ok in mladine nasproti tistim nalogam, ki' so jih
določali že zastaJreli predpisi iz leta 1949 ali cellOiz stare Jugoslavije.
Vse to je privedlo repuhliške ol1gane,ki imajo na skrhi zdravstvenoslužbo,.
da so izdali pravilnik o nalogah, notranji ureditvi in delu 2ldravstvenih strokovnih enot za 'zdravstveno varstvo žena, otrok lin ,šolsko mladino. Pravilnik
je bil objavljen v Hradnem listu LRS št. 35 z dne 26. IX. 1957. Ker je v teh
enotah največje 'tO'riš'čedela za medicinske sestre in ga morajo tmej dobro
poznati, se bomo tu pomenili o njem nekoliko podrobneje.
Pravilnik uvaja nasproti dosedanjemu stanju celo vrsto posebnosti tel'
postavlja nekatera načela, ki so skupna vsem enotam za zdravstveno varstvo
žena, ,otrok inšiOlske ml,adine. Take posebnosti oz,iroma načela so zlasni:
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1. Vse zdravstvene enate za varstva žena, atrak in mladine sa pravilama
sestavni del :z;dravstvenega dama ,ali z:dravstvene pastaje, ki veljata pa naših
predpisih in 'Osistemu zdiravstvenih zavodav, z,a temelj 'vse 2'Jdravstveneslužbe.
ZatO' mora biti turu zdravstvena služba za žene, O'trake in mladina oprta na
zdravstveni dam (paSltaja) in z njim tudi tesna p'Ovezana. Pravilnik sicer ne
izključuje, da se ustanavija tudi samostajni zavadi za zdravstven'O varstvO'
žena, 'Otrak in mladine (n. Pl'. okraj ni ali repub1iš,ki zavadi z,a zdravstvenO'
varstva žena in otrakali
akrajni Centralni dispanzerji za žene ali otrake,
samostajne ,šalske poliklinike itd.), vendar so to le strO'kovno više arganizirani
in holje opremljen:i zavO'di, ki 'Obenem v str'Okovno metodalo-ških zadevah
pamagaj'O ,in usmerjaja niže arganizirane; za take izjemama samastajne zavade
pa mara biti izdan še republiški predpi:s po 54. členu zakanaa zdravstvenih
damavih in zdravstvenih pastajah.
V 29. členu zakana oZJdravstvenih damavih in zdravstvenih pastajah je
do-Io-čena,da maTa 'Obvezno [meti vsak zdrav:stveni dam v s aj e n O' s t I' 0'k,o v n o e n a to' za ,š'alska mladino (dispanzer, ambu'lanto alipolikliniko-), vsaj
enO'straka'Vna enoto zažene (dispanzer ali pasvetavalnicO'), vsaj ena enata za
'Otroke r(dispanzer ali pasveto-valnic.o), paleg tega pa ,še patranažnO' in habiška
službo. NeabveznO' pa ima lahko v svoji sestaviše materinski dam in druge
enate za varstva mater !in O'trok. Ako- zdravstveni dam nima naštetih obveznih
strakavnih enat, ne more biti zdravstveni dam, ampak samo zdravstvena
postaja, za katera pa je abvezna le posvetavalnica za atrake azir'Omažene s
pakanažna in babiško služba; seveda pa ima tudi zdravstvena pastaja neabvezna lah-ka v svaji sestavi tudi druge enate za varstva žene, otrok in zlasti
šal,ske mladine (n. Pl'.. šalsk'O ambulanta ali š'Olski dispanzer).
Zakon ozdravstvenih
damavih in zdravstvenih pastajah (8'. člen) dalo-ča,
da je važna nalaga zdravstvenega d'Oma (pastaje) zdravstvenO' Val-stvO'nosečih
žen, mater, dajenčkav, predš'Olske inšolske mladine. Logična posledica tega
daločila je .zata predpis ,naveg,a pravilnika, da mom zdrav:stveni dam (pastaja)
- tudi če nim,a v svoji sestav i vseh enat za zdravstveno varstvo žena, 'Otr'Ok
in mladine - 'Organizirabi in izvajati njihava zdravstveno varstva pa drugih
sv'Ojih ustreznih ambulantah azirama pa sv'Ojih z:dravnikih. Ta: je zelo važna
dolačba, ki 'Onem'Ogačan. Pl'. izgav'Or,da se zdÍ'avstvena varstv(} žena ali atr~k
ne 'Opravlja, ker zdravstveni dam (pastaja) nima ustreznega dispanzerja (pasvet'Ovalnice) a,lišolske .ambulante.
2. DrugO' načelo navega pravilnika je e n O't n a s t z dr a v s t ven ega
varstva
žena,
otr'Ok in š'Olske
mladine.
Ta načelO' je utemeljena,
v ugatO'vÍJtvahsadabne medicine, da ni mO'goče skrbeti za zdravje 'Otr'Oka,če
nisi poprej že zadasti pO'skrbel .za zdravje žene, pasebn'O naseče žene, in pa da
ne mOlrešdovolj jamčiti za zdravješalske mladine ozirama !spl'Ohml,adine, če
se paprej msi zadasti hrLgal za 'atroka, taka med nasečnastj'O matere, po. porodu
in v predšalski dabL Vsaka pasledica ima svaj vzrak, ta velja še prav pO'sebnO'
tudi za medicino; posebno pa je ta vzračna zveza padana med materja in
atrokam. Zaradi tega je treba tudi zdravstvena varstv'Ožena in 'Otrok opravljati
in 'OcenjevaJtipo. enatnih kriterijih in - kar ješe b'Oljvažno - m e ds ebo j ni
p a vez a v'i vseh zdravstvenih enO't, ki delaj'O na tem sektO'rju zdravstv.a.
Da pa se zagatovi ta enatnast, mora zdravstveni dam (p'astaja) do. I ač i t i
p a seb ne g a ' z d I' a v n i ka,
ki vsklajuje del'O vseh stI10kavnih enO't za
zdravstvena varstv'O žena, .otrak in mladine in ki :skrbi za njihova sodelavanje
{dajanje padatkO'v, abveščanje v kankretnih primerih iltd.). Paleg tega pa mar,a
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ta zdravnik dajatli upravniku zdravstvenega dama (pastaje) predloge za skl,adnast dela z drugimi enatami (n. PI'. splašna am:bulanta, raznimi dispanzerji,
higienska postaj'O).Ni pa pr.avilnik urediJ vpraš.anja, kolika ta zdravnik lahko
sam vsklajuje medsebojna dela ne.pasredna s šefi drugih enat. Mislima, da je
ta magače vedna, kadar ne gre za načelna vprašanja (organizacijska, finančna
ekanamskaitd.)
ali za 'strokavna metodaloška (kjer mare dani svoje mnenje
tudi strokavni kalegij), ampak gre za čisto tehnična vprašanja.
Paseben paudarek enatnasti zdravstvene služhe za varstvo žena, atrok in
šalske mladine je daln tudi s tem, da tvorijo vad je teh enot in medicinska
sestra, ki vodi patranažna službo, »0' Ž j i s t 'I' a k o v n i k ale g i j «. Ta ožji
strakavni kalegij je paklican razpravljati a vseh prablemih zdravstvenega
varstva žena, otrok in mladine, ki se pajavljajo v samem zdravstvenem damu.
To je posvetovalni organ, ki sam sicer ne sme nÍcčesar ukrepati, sme in mora
pa dajati upravnirku in strokovnemu kolegiju predloge za izboljšanje atroškega
in materinskega zdravstvenega varstva.
Enotnast te zdravstvene službe je poudarjena še na več mestih pra:vilni~a
(sadelovanje s soradnimi zavadi, higiensko službo, organi socialnega varstva,
pamoč upravnim organam ljudskega odbora, priprava načrta za zdravstvenaprasvetno delo in za patronažno službo itd.).
3. Tretje načela novih predpisov je poudarjeno v p I' e ven t i v n a zdravstvenih nalogah vseh strakovnih enot za zdravstveno varstvo žena, 'Otrok in
mladine. V pravi,lniku S'Oprav pri vsaki posamezni enoti (dispanzerju, posvetovalnici, šalskiambulanti
itd.) konkJretno navedene tudi njene preventiÍvno
zdravstvene naloge. Ker se preventivno zdravstvene naloge ne opravljajo samo
v dispanzerju, posvetavalniei, ,šolski amhulanti itct., ,ampak predvsem na
samem terenu, zatO'je izredno močno podčrtan na več mestih pravilnika pomen
pat r o n a žne s 1u ž bekot
jedra preventivne zdra:vstvene službe. P:atronažno službo mo,ra imeti organizirano vsaka otroško-materinska enota zdravstvenega doma (postaja); paltronažna služba mma biti načrtna tel' se mor a
() njenem delu voditi evidenca. Patronažna služba pa je 'lahko morwvalentna,
ta je, da se lahko (če je seveda na razpolago zadosti kadra) organizira pri
vl'aki zdravstveni enati za varstvožena,otrok
in ,šalske mladine,ali
pa je
po1ivalentna, rt~ je, da se opravlja po splošni patranažni službi, ki jo mora
imeti organizirana vsak zdravstveni dam (postaja) za vse svoje strokovne
€'note skupno. Na'čelno vprašanje, ali naj ba paltronažna služba polivalentna
ali monovalentna, sicer niše rešena, pravi1nik dopušča obe možnasti. Ker pa
govori mnogo več medicinskih in psiholoških razla.gnv za palivale.ntno patronažna služba, za to ba določba pravrilnika, da osebje, ki :opravlja patronažno
službo za p,rotituberkulazni dispanzer, ne more pa apravljati enake služhe za
otraška-materinske enote zdravstvenega doma (pastaje), razveljavljena. S tem
se namreč preveč amejuje po1ivalentnost in spJoh učinkovitoslt patronažne
službe. Ne bomo naštevali splošnih in kankretnrih nalog patlrOnažne službe :v
posamezni enati, ker so v pravilniku padrabno obdelane. Eno pa moramo
poudariti, da je ad dobre patronažne služ:be - ta se pravi z drugimi besedami
ad dobre medicinske sestre, ki vodi oziroma opravlja patronažno služba - v
veliki meni odvisen uspeh ali neuspeh dela v vseh otroška-materinskih zdravstvenih enotah.
4. Novi predpisi hočejo uvesti v artraško-materinske enote zdravstvenega
dóma ve čj o k val i tet o dela in obenem čimvečjo I' a z n a v I' st n o st dela.
Zdravstveni služhi danes ne gre več za števi1o, to je za kvantiteto enot za
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zdravstvena varstva žena, 'Otrak inšalske mladine, ampak za njih'Ova kvaliteta.
Balje mala dobrih kOltvelika slabih enot, to je načela navih predpis'O'v.Da se
ta izvede, je pravilnik pastavil dálačene p'Ogaje za ustanavirt:ev in za pričetek
z delam v teh enatah s tem, da je uvedel paprejšnji kamisijski pregled prastarav
in apreme; daločil je vrsta in :števil'Oprastal'Ov tel' minimalna apremo; dalačil
je, da ma,ra sama pafse,bejuSp'asobljeni zdravnik voditi stmkavne enate in delati
v njih daločenčas (v dispanzerjih pravilama vsak dan, najmanj pa dvakrat
tedenska, v pasvetavalnici pa najmanj enkrat tedensk'O); zdravniku -šefu
dispanzerja (pasvetovalnice) sa bile dalačene tudi konkretne d'Olžnasti. Kat že
prej p'Ovedana je predpisana načrtna pat'ranažna služba, načrtna zdravstvena
prasvetna del'O,uveden 'Ožjistrak'Ovni kalegij pri zdravstvenem dO'mu (pastaji).
Kankretna sa navedene vse nalage strakavnih enot na sektarju varstva žena,
otrak in mladine itd. Z vsem tem in s cela vrstaše drugih dalačb se skuš:a
daseči h'OlJšakvaliteta dela.
5. Navi pmvilnik je ra z č i stil
tu di ne k a t e r e ne j ,asne p aj m e.
P,ajem in vsehina dela dispanzerja 'Ozi'l'Omapasvetavalnice sta bila nejasna.
Četudi sta 'Obe enati izrazit,a preventivna zdravstvene narave, je vendar v
dispanzerjih (z,a žene 'Ozirama za otroke) pO'novih predpisih dana v večji meri
mažnast zldmvljenj,a abolelih, meldtem ko astane posvetavalnicaše
naprej
izključna pr'eventivna enQlta,v kateri se lahka izjemama apravljaja v pravilniku navedene kurativne dejavnasti.
Navi pravilnik je ,razlčisti1 p'Ojme tudi glede same n'O m e n k 1 a tur e
zdravstvenih en'Otza varstva žena, 'Otrak in mladine, ,ki sa se daslej kaj razHčna
imenavale. Odslej se bada marale te enate imenavati sama taka, kat je dalačenO'v pravilniku in nič drugače.
Daslej sm'O imeli za na:še razmere izredna velika števHa pasvet'Ovalnic za
žene O'zirama z,a atvoke, ki sa O'pravlj,ale sama deloma svaje nalage; tu di
njlihO'v'Ovodstvo ni vselej u!)trezala pojmu»pasvet'Ovalnice«.
Paslavale sa
malakrat, 14-dnevna ali cela mesečn'O,statist,ičn,o pa so se vodile kat »pasvetavalnice«. Ta vse je zavajala v zmot'O ddavne organe in sama zdravstvena
.služba. Pa novlh predpisih se take, recima »na pal p'Osvetovalnice«, ne hada
magIe več vaditi kot »pasvetovalnice«, ampak bada lahka abstajale še naprej
.sama k'Ot »p,o m o žne p o's vet a v ,a 1nic e« za žene azirama ,otr'Oke;to b'Odo
sama pamažna delavna mesta .v addaljenih krajih, arganizacijska pa bada
spadale v ses:tavo dispanzerja 'Ozirama pasvetovalnice. ,seveda je z navimi
predpisi dal'Očena tudi vsebina dela teh pam'Ožnih posvetovalnic.
6. Navi predpisi sO'prinesli jasnast tudiglede
n a 1O'g vsake posamezne
zdravstvene enate za varstvo žena, atrak in mladine in jasnast glede dal ž n O' s t i asebj,a v teh enotah. Nalage S'Obile namenoma zelo izčrpn'O obdelane
. in naštete, da v badače ne bo maglo priti do tega, da bi strokovne enote in.
osebje v njej ne vedela za O'bsegsvojega dela ali da hi delo riižje onganizirane
enate naspl'O'to'iTalo
aH celo pr'esegalo Idelo višje arganizirane enote.
Ne m'Oremo na tem mestu naštevati, kakšne nalage ima vsaka posamezna
enata, to bi bila pre'Obširno. Opozoriti pa mO'mmo le na ta, da bado morali
šefi teh e'not in medicinske sestr·e biti temeljirt:a poučeni a njihovem delu,če
hačemo, da bo v teh enotah zaživela dela tako, kot zahteV'a novi pravHnik.
Šefi teh enot, upravni odb'Or zdravstvenega doma (postaje) in nadzorni organi
(pasebna abčinski sveti za zdravstvo) pa boda morali tudi stalna zasledavati,
ali opravlja posame:zna enart:a;res vse naloge v vsem svajemabsegu.
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7. Z navimi ~}redpisije 'čisto s temelja urejenaš,a 1s k a zd r a v s t ven a
s 1u ž ba, pod katem spadaja učenc,i asltlovnih in srednjihšal,
učenci strokavnihšal in vajenci. Šalsko zdravstveno službo opravljaj'O šalske poliklinike,
š'Olski dispanzerji :in ,šolskeambulante. Vse te :"trokavne enote imajo skupne
asnovne naloge, zlasti vse preventivno zdravstvene naloge. Razlika med njimi
je le kvantit at!ivna, po obsegu dela, ki ga zmare vsaka p'Osameznaizmed njih
glede naštevi1a adde1kov, tehni'čno aprema in razpoložljiva osebje. Š'Olski
polikliniki je predpisan minimum splošne ordinacije in vsaj štiri specialistične
ordi:nacije ter velja za stl'okovno najviše arganizirana enoto, ki mora paslovati
vsak dan.Šalsk;i dispanzer mora itrneti vsaj splošno in s'tomatološko ardinacijo,
delati pa mora vsaj trikitat. tedensko;šiols:ka ambulanta mora imeti vsaj
splošnega, za delo v šalski ,ambulant:i posebej usposobljenega zdravnika in
mara delati vsaj dvakrart tedensko. Šolske paliklinike se ustanavlj,aja le pri
zdravstvenih domovih v krajih, kjer je mnogo šal; šols,ki dispanzetji v krajih,
kjer ni pogajev za ustanovitev ,šolske poli,klinike; šalske ambulante pa prvenstveno v manjših krajih, kjer abstajajo zdravstvene postaje.
8. ,I~otpasehnost navih predpisov za vďrstva žena, otvok in mladine lahko·
navedemo tudi to, da je v njih posebno podčrtana v 1,0g,a med i c in s k e
S es t r e. Medicinska sestra mara biti zaposlena prav v vseh zdravSltvenih
enotah za varstva žena, ,otrok in mladine; v adslotnosti zdravn:ika sloni vse delo
teh enot na njenih ramah; ,ona dela sama v strokovni enoti in tudi .nq terenu
kot vodja patranažne službe; 'Ona je 'čl,an:ožjega strok.ovnega kolegija itd.
Skratka, medicinska sestra je tista, 'Odkatere sta v veliki meri advisna kvaliteta in uspeh dela v vseh enotah zazdravstveno
v,arstvo žena, ,otrok in
mladine.
Glede na pomen sestrske s:lužbe v teh enatah sma mnenja, da bi se za
to službo adlačile predvsem sestre, ki imaja vsaj nekaj strokovnih in življenjsk:ih :izkU!šenj.
Novi predpisti.ne obravnavajo podrobneje babiške službe, š,olskih in pred-.
š,olskih ZJobnih,ambulant, ki po vsebini svojega dela tudi spadajo v sestava
zdravstvenega varstva žena, ,otrok in mladine. To pa ni bilo niti potrebno, ker
delo teh enot in s:lužb urejaja specialni predpisi v zakanu a babiški službi in
zakon o zobozdravstveni služibi.
V novih predpisih tudi ne sme motiti ta, da sa bile vanj e prevzete še
aktualne daločbe doslej veljavnih pmvilnikav.
Nová predpisi pomenija vsekakor ve1ik karak naprej v arganizaciji zdravstvenega varstva žena, otrok in lšalske mladine. Povezava tega varstva s
splošnoZidravstveno službo, enQtnosrtv reševanju vseh problemov zdravstvenega varstva žena, ,otrok in mladine, padčrtana vloga preventivnega zdravstva
in Ipatronažne službe, razširje'ne in konkretna navedene naloge vseh enot tega
varstva, jasno apredeljeni pojmi in nalage asebja, vse ta zagotavlja splošni
napredek na področju zdravstvenega varstva žena, ,otrok in mladine. P,otrebno
je leše eno - lin ta je glavno - da se hodo tudi zdravstveni domavi (postaje),
njlihovi upmvni 'Odbori, strokovni kolegiji in adg,ovarno asebje zavedali pomena novih predpisov ter jih z vsemi silami :in sredstvi uveljavili tudá v
žiivlj enje.
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