Priročnik za uvelj.avljanje pravic iz
.zdravstveneg~ zavarovanja. Knji'žico je v
juniju 1957 izoal 'Okrajui zavod za saC:Íalnoz;alva,oovanje v Ljubljani in stane'
50 din.
Pl'iročnik
pojasn]u]e
zaV'a'l'ovancem,
kakšne pravice imaja pri zdravstvenem
zavarovanju, in ta predvsem z namenom,
da bi v potrebi lahlw v 'čim krajšem času
uveljavili svoje pravice bl'ez kakršnega
kolí zavlačevanja in sparov, ki nasta:jajo
zaradi nepoučenosti zavairovancev. Upravičenci do pravic zdravstvenega zavarovanja pogos1Jone vedo, kdaj 'in kako lahka
sv'Oje pravice uveljavlljajo, večkrat pa jim
niti ni znano, kakšne pravice jim v posa'meznih primerih daje zakon a zdravstvenem zavarovanju delavcev in uslužbencev.
V pri'ročniku so zbrana najvažnejša
navodila in pojasnila o pravicah zavarovancev in njihovih družinskih
članav,
oOsnavnoin škše zdravshneno var,stv'O, na-domestila plače za sNraj.šan dellovni čas,
za 'čas porddniškeg,a dopusta, podp'O.ra za
opre,ffio doje:J;1čka.Nato sledija pojasni,la
o pravici do pritožbe na presojo delozmožnosti tel' pritožbe zO[J€r odločbe Zavoda
za socia,lno zavarovanje ,in njihovih (podružnic. Pri,ročnik bo dobro služil tudi
~dravstvenlm delavcem, ki moraj,o sv'Oj!im
va'ravancem nič koUlkokrat pomagaM plti
izvajanj'U socialno zdravstvene službe v
'Zdravstvenih ustanovah.
N. J.
Poliomielitis -s podnaslovom »K:aj moramo vedeti o njem Kaka :se proti
njemu borimo«, je 48 strani obsegajoča
knjižica, ki jo je izdal Centrailni higiÍenski
zavod LRS. Spisa:la s'ta Jo dr. Emi[d!Hin$:'0 dn doc. dr. Ivan Bonač, uvodno beseda
pa je napis,a!. ur'ednik dr. Dušan Reja,.
V poglavju »Kaj moramo vedeti 'Op'OliomieliUsu« 'obravnava dr. Emili Hinka
najprej
bolezen samo, zatem preide k
povzročitelju
polimieUtisa, opiše vhodna
pota virUlSa v arganizem tel' obirH'zloži,
kako se bolezenširi,' kako se je obvarujemo in kaj vemo ,o cepljenju proti poliomieHtisu.
Pog~avje »Skrb za boljše zdravje šolske
mladine - temelj borbe p['oti poliomieli1;isu«,·je napisal doc. dr. Ivan Bonač. Av1;'01' navaja, da barba za preprečevanje
Ite
nevarne infekcijske bolezni zajema širše
področje preventivne medici ne. Treba je
·dvigniti telesno in duševno odpornost

ljudi, zlastišolsl"e
mladine, hkrati pa v
slehernem ~olektivu neprestano ,izvajati
osnovne sanitarno higienske ukrepe, ,to se
pravi, ,osebnro in koleMivno higieno. S
takšnimiU'kl'epi pa istočasno u:spešno zat~ramo tudi druge infekcijske bolezni.
Pri za,tir,anju poliomielitisa nakazuje
avtor važne naloge šolam. Navaja ukrepe,
ki so po:trebni v :šo.li sami, in to od zr8.čenj'a učilnic, higLene šolskih s,tranišč, delitve O'ziroma zauživanja malic, šolskih
Ikuhinj, oskrbe s pitno Vlodo pa do ureditve šolske olmlice sploh. Naštete so konkr:etne naloge,ki
jih .ima pedagoškd kader. Pri svojem rednem debi naj pedagogi
stalno sil\!rbijo,da ,se v 'š'oli s sodelovanjem
Rdečega križa vzdduje vsaj higienski minimum. Prizadeva,ti si mOTajo, da se mladina okrepi in si razvije telesne moči tel'
si ta:lm pridobi »pozitivno zdravje«.
Po odstavku »Kaj moramo ukrenHi, če
se pojavi nallezljiva bolezen« pa avtoI'
preide k prvim zadevnim ukrepom v šoU
,in na domu ulčenca, nakar zaključuje
svoje poglavje z I'azkuževalnimi sredstvi
in z naĎeli dezinfekoije.
Knjižka bo dobrodošla pOmoč tako pedagogom 'kakoT vsem :odravstvenim delavcem ravno zdaj v intenzivni akciji za
zatiranje poliomielitisa.
N. J.
DušeWla higiena. Spisal dr. Milan Bedenié. Izdala zaIažba »Zora«, Zagreb 1956,
cena 800 din.
Knj,igo »Duševna higiena v vsakdanjem
življenju« je avtor napisal po svojih dolgoletnih praktičnih izkušnjah, ki si jih je
pridobi1 ko>!;,šolski l'Jdravnik v Osij>eku.
Obširna snov knjige iz psihohigiene ima
namen pomagati V'sem, ki kakor koli delajo pti vzgoji otroka in jim je zaupano
življenje in bodočnost otroka. Predvsem
pa je namenjena pedagogom, zdravnikom,
srednjemu medicinslkemu kadru, socialnim
delavcem, pravnikrom in vzgojiteljem v
otroških domovih. Iz tisočerih primerov,
ki jih je dan na dan obravnava[ v posvetovalniciin
v ambulanti, navaja števi1ne
živUenjske primere tudi v knjigi in z njimi lilustrira: svoja dognanja, .kar daje delu
še posebno vrednost.
V začetku podaja 'knjiga kratek zgodovinski pregled psihoanaU'Ze, obravnava
individualno psiholog,ijo, teťesno defektnost, zunanjost in značaj človeka tel' vpliv
družbenega in gospodarsk,ega položaja na
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oblikovanje zna'ca]a. Obširneje vazpra'vlja
o vpli\'U vzgoje na razvoj osebnosti, govori pti 'tem o občih smerni,cah vzgoje,
o nego1tovosti vzgojitelja, o popustljivosti
in irazvadah, o os,ebnosti in vzgoji vzgojite!1ja samega tel' o rprO'blemrukaznovanja'.
Posebej O'bravnava avtor duševne krize
v letih pubertete, 'vpl,iv spola na značaj
in lsek:suatl.nopedagogikO'. Taiko llIas pri obdelavi obsežne snovi privede do zrelega
obdO'bja 'člov,ekovega življenja, 'ko si izbiva
zakonskega 'tovariša, tel' preide na,to k
seksual1nim motnj am, njlih terapiji
in
'splošnim problemom, 'ki nastopajo v zakonu.
Knjigo zaključujejo nasveti za izbiro
poklica, ,mzpravljanje o allmholizmu kot
socialni bolezni 'in nekaj podrobnosti o
delu šolske poliklinikce v Osi'jeku in njenih psihohigienskih posvetovalnicah.
Snov, ki jo je iz O'bsežnega in plodnega
življenjskega dela zbral v knjigo, potrjuje
avtorjevo tl'dUev, da je treba vsakega
pacienta smatrat1i za družbeno bit je z vS'o
njegovo okolico vred, ne pa kOlt izoliranega posH,meznika.
Izkustva na POdToČjUduševne higiene
kot posebne socia:lno - medicinske stroke,
ki jih je dr. Bedenié strnil v tej knjigi,
so lahkco kažipO't in pomoč vsem, ki delajo
ali kakor ,JmE sodelujejo pri vzgoji O'troka
in l'eševcanju življenjs'kih problemov naše
vsakdanjosti.
N. J.

Dr. Drago Chloupek, Putevi zdravstvenog odgoja naroda. IZldooaZaštHa zdravlja'.
Zagreb 1952.
'
Av,tolr je .napisal to knjigo z gledišča,
da si dejavnost,i preventivne medicine ne
moremo misliti brez sodelovanja vseh in
vsaJmgar, kajti od sO'delovanja strO'kovnih
ljudi' z laiki je odvisen uspeh ali neuspeh
p,ri ve'čini preventivnihakcij.
Pri vsaki
analizi O'bolevanja ljudi ,se kO't rdeča nit
vleče .,...-neznanje. Varovanci zdravstvene
slu:žbe ne vedO' za delež, ki ga morajo v
delo 'splošne preventi'vne dejavnosti vnesti
sami. Vsak človek namreč ima pri zdravstvepem delu svoje jasne naloge in ďolžnnsti. Ce zanje ne ve, ,tedaj s'matramo
takšno s'tanje za zdrav,stveno nepros vetljenost, ki se jasno kaže tudi pri o.bolevanju ljudi.
Knjiga
objasnjuje
vsa sredstva
za
zdravstveno prosvetljevanje in zdravs,tveno vzgojo: živo besedo, tisk, sUke, film,
taktiko in organizaoijo zdravstvenoprosvetne dejavnosti in metodiko pouka.
Avtor pravi, da je knjižica skica za
sodobno zdmvstveno
prosv,etljevanje
in
obenem poizkus, da se iz dosedanje
prakse izdela teO'r,ija strokovna veja
medicinske znanosti, ki naj bo neprekinjeno delo. Zdravstveno prosvetljevanje
ljudi j,e akcija brez konca in mora biti
kot » ... kraljestv'O, v katerem sonce nikdar ne zaide«.
N. J.

Dr. Mirko Cernič - Slovenski zdravObčina in družina. Pod tem naslovom
stveni besednjak - Ljubljana 1957. Cena
je Zve'Za prijateljev
mladine Slovenije
125'0 din.
Avto.r pravi, da je s tem besedn,jakom
pravkar izdala zlbornik refera10v in ra'Zlmel
namen
pomagati
zdravstvenemu
pra'V z zbO'rovanja dne 1. in 2. X" 1957 v
o'seibju, da bi laže dournel0 zdravstveno
Ljubljani. Knj,i,žica olbsega 76 strani in
besedo, ki ima izr,edIlJomnogo :latin,skih in _stane din 5'0.-. Naj navedemo samo nagtrških oznak. ;Z,a tuje besede je skušal
slO've posa.meznih razpr:av, ki .sO'vse donajti obstoječo slovensko besedo, kjer je
zadnje po sv,oji vsebini izredno a.ktualne:
ni, pa jo je napravil 'sam po. zakonih
SociaJno varstvo družme v občini, Zdravslovenske ljudske govorice. V pr'i'merih,
stvena 'Zaščita drožine v 'Občini, O stan 0ko ,tudi to ni mogO'ČJe,
pa latins'ko ali gtrško
vanjskih skupnosiÍih, Materialne možnosti
besedo obrazloži. V besednjaku, ki obsega
ohčine za zlboljšanje ž,ivljenjskih pogojev
7'07 S'trani, je pO'Jmjni dr. Mkko, Cerni'č
skušall zbrati slovenske Zld,ravstvene bec. dru:žine, PeIleči problemi v~gioje otrok. Za zlaključeik }e na zlborovnnj'u spregosede in jih tako uVl'stiti vsplO'šni slovengovO'rila tudi tO'v. Vida Tomšič in v preski besedni zaklad. S svojimživljenjskim
gledni obJiki v zveZ.l s prejšnjimi izva~
delom se je vredno uvrstil med največje
pionirje slovens'ke strokcovne besede.
janji prikazala obč.ino ,kot organizatorja
N. J.
drožbene skrbi za človeka.
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