PRlROČNIK ZA STROKOVNE IZPITE
uslužbencev državnih organov
Druga predelana
izdaja. Ljubljana
1959. Izdal »Gospodarski vestnik". Strani
268.

Pričujoči priročnik je izšel v drugi,
predelani izdaji, ker so z'a izpitno gradivo
izšli novi, zelo važni predpisi, kot so z'akon
o splošnem upravnem postopku, zakon
o delovnih razmerjih, zakon o javnih
uslužbencih in novi zakoni s področja
socialnega zavarovanja. Vsebina priročnika zajema naslednja poglavja: Državna
in politična ureditev Jugoslavije, Upravni
postopek, Gospodarska zakonodaja in organizacije, Delovna razmerja in Socialno
zavarovanje. Vsa vsebina je prirejen'a
tali:o, da uslužbencem nižje in srednje
izobrazbe koristno služi za strokovne izpite.
Knjigi je priložena tudi shema organov Zvezne ljudske skupščine in Ljudske skupščine LR Slovenije.
N. J.

Dr. Svebor Ůerlek: INTERNA MEDICINA ZA SESTRE sa specijalnom njegom, medicinskom tehnikom i prehranom
bolesnika. Izdala Zaštita zdravlja, Zagreb.
Strani 410, cena din 1120.-.
Dr. Svebor Cerlek, asistent interne
klinike, je s sodelavci dr. Slavoljubom
Vajdo, šefom protituberkuloznega dispanzerja, dr. Vanjo Mikuličiéem, asistentom
interne klinike, Nevenko Hansal, glavno
sestro interne klinike, ter oddelčnimi sestrami iste klinike Silvano Canciani, Mileno Šupica in Slavico Caharija pripravil
učbenik za srednje in višje medicinske
šole. Avtor obravnava v knjigi osnovne
elemente interne medici ne s tistega vidika, kot jih doživlja pri svojem delu
medicinska sestra. Poseben poudarek je
na nalogah sestre pri posameznih internih

boleznih in na Važnosti pravilne nege teh
bolezni. Poglavje o negi holnika so podale medicinske sestre, ki so v knjigi navedene kot sodelavke.
Avtor knjige pravi,da
je kot predavatelj na šoli za medicinske sestre uvidel
potrebo, da napiše knjigo, ki ne bo interna medicina v skrajšani oblíki, temveč
knjiga, kjer so obdelani osnovni pojmi
interne medicine, torej nekakšen priročnik za učenje in kasneje za pomoč medicinski sestri v praksi, da bo z razumevanjem izvajala terapijo in pravilno sodelovala z zdravnikom.
Vsebina knjige je razdeljena v splošni
del, ki obravnaVa anamneze, vzroke bolezni, nego bolnika, prevencijo in rehabilitacijo, ter specialni del, kjer so sistematično obdelane bolezni posameznih
organov.
N. J.

TRETJA SKUPSŮINA
ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE
SLOVENIJE
dne 5. in 6. oktolrra 1959 v Ljubljani
Brošuro, ki obsega 146 strani, je izdala
ZveZa prijateljev mladine Slovenije.
V knjigi so natisnjeni številni referati, koreferati, poročila in sklepi, sprejeti na III. skupščini Zveze prijateljev
mla dine.
Objavljena so tudi pravila Zveze prijateljev mladine Slovenije ter »Vzorčna
pravila ustanov za otroke stanovanjske
skupnosti".
N. J.

Dr. Benjamin Spock »STO TREBA
ZNATI O ODGOJU DJETETA«, Zagreb
1959. Novinarsko izdavačko poduzeée ..
Knjiga obsega 436 straní.
Knjigo je iz angleščine prevedel doktor Borislav Nakié. V njej je sistema-
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tično prikazana nega, prehrana in vzgoja
o'troka od poroda do pubertete. Posebno
obširno so obdelani problemi prehrane
in principi zgodnje vzgoje otroka. Vsebina
poglavij je razdeljena po starostnih dobah
otroka, tako da starši lahko n'ajdejo nasvete in odgovore na vsa vpr'ašanja, ki
se z njimi srečujejo v dnevni skrbi za
svojega otroka. Dr. Spock se dotika vseh
vprašanj, ki zadevajo telesni in duševni
razvoj otroka, tel' jih strokovno poj'asnjuje in obravnava.
Prevajalec dr. Nakié pravi v pripombah k prevodu, da avtor op'azuje razmere

EPILEPSIJA
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Kot poročajo, 1
epilepsije v 3,6 0/0
ta namreč povzroč
sistemu patološko
ki imajo vlogo eI
lokalizacije in vel
visna tudi oblike
ki se v večini p
grand mal, redke~.....
psihomotorična epilepsija in kot Jacksonova epilepsija.
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Vsekakor je knjiga odličen priročnik
za nego in vzgojo otroka od poroda do
dobe, ko doraste. .
N. J.

e>boJenjih opazaJo preceJsnJe raz-,
de na starost bolnic. Najvidnejši
menstruacijskega ciklusa pri že,d 25 leti. Pri mladih bolnicah
predvsem manifestni pojav shizodepresivna stanja najdejo v vseh
.ih obolenjih, pri sfarejših bolnise poslabšajo zlasti psihoze zaradi
,zrna, nevrosifilisa tel' drugih 01'obolenj in psihop'atičnih motenj.

n..Vlo

Triangel, sept. 1959 ~ Dr. K. Š.

MENSTRUACI JE IN AKUTNE
PSIHOZE

o povezavi menstruacije z akutnimi
psihozami poročajo iz Anglije. Tri do
štiri dni neposredno pred menstruacijo
(premenstruum) se pri mnogih ženskah
opažajo psihične motnje, ki so bodisi samostojno obolenje ali pa hormonalni procesi izzovejo manifestno obliko doslej
latentno potekajoče duševne bolezni. Psi"hične motnje, ki se javljajo v premenstruamih dneh, se nato med menstruacijo
po navadi poslabšajo.,
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in pogoje v Ameriki. Čisto gotovo pa je,
da otroka l:ihko vzgojimo, kar se tiče
opreme za njegovo nego, v mnogo skromnejših razmerah, kakor navaja avtor v
knjigi.
Tako prevajalec' v pripombah prilagaja in približuje avtorjeva sfališča nasrm razmeram, posebno pa načela otrokove prehrane, kot jo danes priporočajo
naši pediatri.

Triangel, sept. 1959 -

Dr. K. Š.

UMETNO HRANJENIM OTROKOM
RASTLINSKO 'OLJE
Francoski avtorji priporočajo, da dodajamo umetno hranjenim otrokom vs'ak
dan nekaj kapljic rastlinskega olja. Zlasti ne smemo tega opustiti pri ekcematoznih otrocih.
Dr. K. Š.

MESO V PREHRANI DOJENČKA
V prehrani dojenčka in malega otroka
bomo neogibno potrebne aminokisline za
rast, razvoj in osnovne funkcije tel'
obrambo organizma bolje krili z mesom
kakor pa z jajci. Zato uvajamo mesne

