ENO LETO DELA SZO V PREDELU
ZAP ADNEGA P ACIFIKA (leto 1954-55)
Na padračju zaščite matere in 'Otraka je
Svetavna zdravstvena arganizacija (SZO)
pasvetila v Kambadži, Hangkongu, Filipinih in Vietnamu pozarnast predvsem
varstvu parodnÍiCe, oikrepitvi nadzara nad
dellam praktičnih ba,bic in izpopalnjevalnim tečajem, ki jih prirejaja zanje.
Da se uvede zdrav:stvena služba za
doraščajočega 'Otraka v HangkOl!1gu, Filipinih in Si'ngapuru, je spodlbud'O prav
taka dala SZO. Tudi je ta arganizacija
pamagala na Japanskem utrditiže
vpeljana zdiravstvena služba ,in razširiti varstv'O na pahab1jene atrake.
Kar se tiče sest,rsikega kadra, sa njih
šale izpapalnili predvsem s tem, da sestre pripravljaja tudi za vzgojiteljske nalage.
Pamač sa nudili tudi na ta način, da
8'0 razširili klinični p'Ouk in izbaljša[i ses'trs!ka služba. Izdali S'Onacionalne predpise, ki naj stapnjujeja odgavarnast sestrskega vadstva. Ob sadelavanju sester
iz pasameznih dežel je SZO izde!lala tudi
številna učila.
SZO je pomagafta številnim deželam pri
sanitaciji akalja. Na Japonskem, na Sev.
Barneu, Saravatu, Tajvanu in na Kitajskem je ta pomoč bila v 'tem, da sa odkrivaH pereče prohleme in pamagali izdelati dolgaračne na6rte za ,izboljšanje
higienske službe.
Nalezljive balezni. Organizacija se je
trudila, da bi prepričélJla vlade, da v malaričnih pred;elih razši,rija svoj načr,t za
protimalarično burba. Taka sa nekatere
države spremenile svoj dasedanji pr'Qgram, druge pa sprejele nave načl'te za
dela.
V pratituberkul'Ozni akciji je pamoč
SZO prišla da izraza predvsem pri besežimnju, koder namreč niso tteakcije izvedle države same.
Po programu
SZO-UNICEF
je za
preprečevanje spolnih balezni bilo ulstanavljenih .22 zdravstvenih
centrav, 365
zdravstvenih 'postaj in več balnic. Seral'aška pregledanih je bilo več kot 250000
ljudi.
Pri preprečevanju rumene mrzli ce je
SZO sooelovala s tem, da je pamagala
razširiti obstaječe delavne načrte in vzp '0_
staviti nave.

SZO daje pamač številnim vzgaJmm
zavadam in JO' ba v badoče še razširila.
Dadelila je tudi 87 .štipendij za študije na
34 različnih področjih: ad javna zdravstvene administracije da 'sanitacije akalja p'a od nege dUiŠevnih bolnikav da klini,čne patolagije in pirakti'Čne psihalagije.
F. N.

PROTITRAHOMSKA
V EGlPTU

AKCIJA

V Eg,iptu je <traham zela razstlr]en,
vkljub temu da je možnO' nabaviti za ta
učinkavita sredstva, kat sa razna antibiatika in sulfamidni preparati. V deželah,
kjer je zela razširjena taka nevarna in
nalezljiva ačesna balezen, kat n. 'Pl'. traham, je patrebna mnažična akcija. Svetavna zdravstvena
'arganizacija
(Warld
Health orgainizati'Oln) in UNICEF sta z
egiptska vlado začela s škOlko pratikahamsko a'kcijo. Na šalah sa med starejšimi letniki izbrali bilstre in najvestnejše
učence, ki s:a pa opravlj,enih ,te'ča'jlihzdruženi v »zdravstveni šalski odbor«. Njim je
paverjena
nalaga, da pad nadzarstvam
zdra\"nika redna pregledujeja
svaje saučence in jim dajeja ,tudi predpisana
Zidravila. Taka so pa poračilu Svetovne
zdravstvene organi'Zacije - vkljub izrednemu pomanjka!nju stl'okavnih ikadrav storiH prvi 'kora'k k izkoreninjenju tega
zla. O mladini Egipta pa pravijo, da s
tem,ka navdušena S'odeluje pri 'tej zdravstveni akciji, piše novo stran v zgodavini
svoje damavine.
(World

HeaIth,

3/4 - 57) '-

C. B.

ZDRA VSTVENO STANJE PRI VOZAČIH
A VTOMOBILOV
V Medicinskopsihaloškem inštitutu za
varnost v IStuttgartu 08'0' pre,iskali 1000 av'tamabilistav, ki 80' zagllešili
ka:kšno prametno nezgoda. Od teh jih je
50% balehalo za kakšna duševna
ali
živčno baleznija, 20% je imelo arganske
akvare možgan, 14% je bno 'kalI'a'kterna
nenavadnih, 10% je balehala za obalenji
ači, ušes aU natranjih arg,anov, Ie pri 6%
nisa magli ugotovHi nič balezenskega.
prametna

M. K.
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V ZAHODNI NEMCIJI NAMERAVAJO
GRADITI NOV TIP BOLNISNIC ZA
PRlMERE LAZJIH OBOLENJ
Ker 50 bolnišnice tudi v Zabodni Nemčiji prenapolnjene, ker se mnogo sodobnih
pve~skav ne more izvršiti na b'Olnilmvem
domu 'in ker je zaradi naraščajoče zaposlenosti žena nega 'na holnikovem domu
veooo holj otežkočena, 'je ing. W. Keyl v
Bonnu predlagal novo vrsto bolnišnic za
primere lažjih 'Obolenj. Le-tam naj bi se
namesrtili bolniki, katerih obolenje še ni
tako hudo, da bi ,se moraQi zdraviti V specialnih oddelkih, hišni zdravni'k pa bi
lah'ko nadaljeval z zdravljenjem. Svojci
bi mogli vsak dan ohislmvati bolnika in
b'i mu v bo'lnišnici lahlko tudi stregli. Bolnično osebje lbi pravzaprav prevzelo samo »tehnični« del bolniške nege,kot n. Pl'.
merjenje
temperature,
dajanje
zdravil,
kopanje, masiranje, 8plošno pres'krbo bolnikov Hd. Takšne os'krbovalnice, ki ne bi
terjale kalkšnih posebno dragih naprav,
hi zahtevaJe tudi mnogo manj gradbenih
st1'Oškov. Ker bodo v Zahodni Nemčiji v
prihodnj<ih letih potrebovali vedno več
domov za ostarele ljudi, meni Keyl, da
bi takšne domove mugli kombinkati
z
njegovimi
oskrbovalnicami
za primere
lažjih obolenj.
Zato pravd Keyl, da bi inženirji, ki
načrtujejo nove dele mest, morali vselej
mis liti tudi na takŠi!le stavbe, ki naj bi
bHe na svežem zraku, obrnjene proti
50ncu in obils,kovalcem vendar ilahlm dosegljive, čeprav bi od glavnega prometa
bile nekoliko odmaiknjene.
M. K.
NAJSTAREJŠA DOSLEJ ZNANA
MEDlCINSKA PISMENA PItICA
V razvalinah mesta Nippur so pred
nedavnim našli tablico, na kateri je zapIsanih več ,receptov zamazila
in druga
zdravila. Ta sumerijski napis izvira iz
čas a 3. dinastije v Uru '(Mezopotamija),
torej nekako iz leta 2100 pred našim
štetjem.
Zanimivo pri tem je, da v besedilu teh
receptov ni nikjer govora O' kakšn<i prošnji bogovomali
o nekem zagovoru.
Ta zdravila so zvečine sestavljena iz
rastlin in prip'ravljena s· pivom aH vinom.
Vsaj del teh zelišč so morali dobiva,ti lz
daljnih dežel.
M. K.
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OSKRBNI STROŠKI V PAItIŠKIH
BOLNIŠNICAH
Po zadnjih poročilih znaša oskI'lbni dan
na medicinskih iklinikah 3450 frankov, na
kirurgičnih kl<inikah 4755 frankov, V bolnišnicah za tuberkulozo 2530 frankov, na
zavodih za kroni'čno bolne pa 1750 frankov.
Pri 45 milijardah frankov, ki jih porabijo na leto za bolnišnice, odpade 60%
na plače za osebje.
M. K.

V ANGLlJI SO POSTALI POZORNI NA
NEZGODE, Kl SE DOGAJAJO PO
SAMIH BOLNIŠNICAH
Spričo vznemirljivega
števila nezgod
po bolnišnicah ,S'Ov Angliji za,čeli iskati
vzroke in so pri tem dognali naslednje:
mimo prev!i,sokih postelj za bolnike je najbolj nevarna zlasti prevelika skrb za tla
po bolnišnicah, ki so se doslej morala
čimbolj svetiti.
Zato so predlagaH, naj opuste doslejšnj.e »poli[1anj,e« tal, ki ,naj, bi se odslej
samo umivala. Na gladikih tleh namreč
je brez dvoma večja, nevarnost, da človeku
·spodrlkne. Važno vlog,o ima pri tem tudi
neprimema obutev bolnikov.
M.K.

PRISTAJALIŠCE
ZA HELIKOPTERJE
NA STREHI BOLNIŠNICE
V Linzu (Gornja Avstrija) 80 pti razširitvi bolnišnice napravili 'tudi novo pristajališče za heli'lmpterje. S tem urpajo, da
bodů ob morebitnih katast1rofah poškodovance lahko kar se da hitro spravili na
kraj ustreznega zdravljenja.
M.K.

PO NORVESKIH ZDRAVILlŠCIH
ZA
PLJUCNO JETIKO PREVEČ POSTELJ
Na Norveškem ,so od J.eta 1946 zaradi
,stalnega upadanjoaobolevnosti za· tuberkulozo uk'inHi že 52 zdmviUš·č s skupnim
številom 1241 postelj. V preostalih roraviliščih s 1470 půsteljami r·ačunajo šez
novimi skr,čenji.
M. K.

