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je v okviru svoje založniške

prvi ponatis skripte dr. Mirana MaUyja

ORGANIZACIJA

ZDRAVSTVENEGA

VARSTVA

Skripta celovito obravnava organizacijo zdravstvenega varstva g1ede na pravno stanje v letu
1980, z dopolnitvami pa stanje v letu 1983. Glavna poglavja so naslednja: Zdravstveno
varstvo, Razvoj organizacije zdravstvenega varstva, Samoupravne interesne zdravstvene
skupnosti, Družbeno planiranje zdravstvenega v;ustva. Družbenoekonomski
odnosi in
svobodna menjava dela. Zagotovitev in uresničevanje pravice do zdravstvenega varstva,
Posebne pravice in dolžnosti pri uveljavljanju in izvajanju zdravstvenega varstva, Vsebina in
organizacijske oblike zdravstvene dejavnosti, Zdravstvene organizacije, Samoupravno organiziranje delavcev na področju zdravstvenega varstva, Samoupravljanje v zdravstvenih
organizacijah, Samoupravni splošni akti zdravstvenih organizacij, Nadzorstvo nad zdravstvenimi organizacijami, Združenja zdravstvenih organizacij, Qelavci, ki opravljajo zdravstvene storitve, Preprečevanje in zatiranje nalezljivih bolezni, Svobodno odločanje o rojstvu
otrok, Transplantacije delov človeškega tel esa zaradi zdravljenja, Zdravstveni pregledi
voznikov motomih vozil, Boj proti raku. Sanitama inšpekcija, Pravna zaščita zdravja,
Zdravstveno varstvo v zvezi z živili, Zvezni, republiški in občinski organi ter njihove
pristojnosti, pravice in dolžnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom.
Skripta je pregledno napisana. Citirani so tudi pomembnejši
navedeni vsi predpisi, ki urejajo posamezna področja.

členi, za praktično rabo pa

Skripta je namenjena dijakom in študentom zdravstvenih šol, ki jim je organizacija
zdravstvenega varstva učni predmet, zdravstvenim delavcem s srednjo, višjo in visoko
izobrazbo, ki se pripravljajo na strokovni izpit, ter vodilnim in vodstvenim delavcem v
zdravstvenih organizacijah.
Skripta s plastificirano naslovnico ima 228 strani, njena cena pa je 400 din.

•

posebni odtis tematske številke Zdra!stvenega

obzomika

ŽIVETI S HEMOFILIJO
Tematska številka, ki sta jo uredila Jože Faganel, predsednik Društva hemofilikov Slovenije,
in Janez Strajnar, urednik Zdravstvenega obzomika, prvič v slovenskem prostoru:
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_ prinaša na enem mestu vse_pomembnejše informacije o hemofiliji, o kateri bi moral biti
poleg zdravnikov poučen vsak zdravstveni delavec;
_ seznanja slovensko medicinsko javnost z najnovejšimi gradivi in stališči Svetovne zveze za
hemofilijo (WFH), ki ima sedež v Montrealu;
objavlja model za izobraževanje hemofiIikov in njihovih svojcev v bolezni in o živIjenju z njo,naravnan
na najsodobnejši in
hkrati najučinkovitejši program zdravljenja
krvavitev - na tako imenovano nadzorovano
samoterapijo s krvnimi preparati.
Publikacija Živeti s hemofilijo je nastala kot
sad skupnih prizadevanj Društva hemofilikov Slovenije in Zveze društev medicinskih
sester Slovenije. Namenjena je hemofilikom
in njihovim družinam, da se pouče, kako je
mogoče tudi v SR Sloveniji v osemdesetih
letih dokaj normalno živeti s to nevarno
kronično boleznijo.

Ta publikacija je posebni odtis 6. številke
17. letnika Zdravstvenega obzornika, strokovnega glasila medicinskih sester Slovenije, ki je izšla zadnje dni leta 1983 in je bila v
celoti posvečena vprašanjem hemofilije. Zamišljena je bila kot pripomoček medicinske
sestre za delo z bolnikom.
Razporeditev posameznih poglavij se zato podreja oblikovno-vsebinski zgradbi revije, v
kateri je publikacija doživela svojo prvo objavo. Ta ustaljena zgradba je narekovala
uvrstitev izvirnih slovenskih prispevkov v začetni del, čeprav bi po načelu »od znanega k
neznanemu« metodično sodili v drugi del - za prevedena besedila. Tudi oštevilčenje strani
se podreja enotnemu letnemu številčenju Zdravstvenega obzornika.
Podreditev tem oblikovnim zahtevam najbrž ne bo motila bralca te publikacije, saj bo hitro
spoznal, da so razlogi, ki so uredniika vodili v tako odločitev, v prid njemu in stvari sami. Če
odmislimo gospodarnost takega ravnanja, ki je izid prve tovrstne publikacije v Jugoslaviji
sploh omogočil, pa slehernega hemofilika razveseljuje in opogumlja dejstvo, da se je prek
Zdravstvenega obzornika seznanilo s sodobnim načinom zdravljenja hemofilije vsaj 8000
zdravstvenih delavcev, če računamo, da so jo prebrali samo naročniki revije. To pa" je
poroštvo za nadaljnji dvig zdravstvene oskrbe v Sloveniji.
Bralcu, ki se z vprašanji hemofilije v tako obširni obliki srečuje prvič, svetujemo, da najprej
prebere drugi del, ki nosi naslov Živeti s hemofilijo (str. 361-438). Pri tem naj bo zlasti
pozoren na sklicevanje na posamezne strani v oklepaju med besedilom, ki pomenijo, kje bo
našel slikovno ponazorilo obravnavane snovi. Šele nato naj poseže po prvem delu publikacije (str. 325-360), ki prikazuje, kako je v Sloveniji organizirana skrb za hemofilika.
Publikacija ima 120 strani; opremil jo je akad. slikar Lucijan Bratuž; njena cena pa je 100
din.
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• prevod priročnika iz mednarodne študije o procesu zdravstvene nege pri Regionalnem
uradu za Evropo Svetovne zdravstvene organizacije

PROCES ZDRA VSTVENE NEGE - PRIROČNIK
Priročnik so leta 1981 napisale začasne svetovalke Regionalnega urada za Evropo Svetovne zdravstvene organizacije: Nicole Delmotte, Jolanta Gorajek, Hanneke van Maanen in Penny Prophit. Naslov izvirnika je
The nursing process - teaching manual, prevedla pa ga je Majda Šlajmer-Japelj, koordinatorica študije o procesu zdravstvene nege v Jugoslaviji.
Priročnik ni namenjen le medicinskim sestram, ki sodelujejo v mednarodni študiji,
temveč vsem, ki vsebinsko in organizacijsko
spreminjajo zdravstveno nego. Priročnik je
temeljno gradivo za teoretično in praktično
spoznavanje in uvajanje metode procesa
zdravstvene nege pri nas. Pomeni tudi prelomnico v dosedanjem obravnavanju varovancev: metoda pojasnjuje sistem značilnih
ukrepov in posegov v zdravstveni negi, ki so
namenjeni zdravju posameznika, družine in
družbene skupnosti; sistematično delo upošteva individualne posebnosti potreb varovancev, zato pri obravnavi oziroma zdravljenju aktivno sodelujejo; kritično presojanje
in odločanje o načinu, obsegu in trajanju zdravstvene nege pa poteka na podlagi dokumentiranih dejstev, ki se lahko stalno preverjajo.
Priročnik ima sedem poglavij, ki so razdeljena na številna podpoglavja. Na začetku vsakega
poglavja so navedeni cilji. Z najmanj tremi vajami lahko uporabnik preverja svojo aktivnost, s pomočjo kritičnih pripomb za vajami paspoznava,
kako blizu je ideji procesa
zdravstvene nege.
Prvo poglavje: ZGOOOVINA ZORA VSTVENE NEGE V EVROPI pojasnjuje vzroke
današnjega pojmovanja zdravstvene nege in njenega statusa v evrop~kih državah, značilnosti k varovancu oziroma bolniku usmerjene zdravstvene nege (osebne kvalitete, struktura in
organizacija tima, poklicne pristojnosti), dejavnike, ki vplivajo na zdravstveno nego, pomen
mednarodnega sodelovanja za razvoj nege (potrebe po zdravstveni negi, posegi medicinskih
sester, rezultati dela) ter dinamično naravo zdravstvene nege kot ene izmed zdravstvenih
disciplin (raziskovalni modeli).
Drugo poglavje: VLOGA ZORA VSTVENE NEGE V ZORA VSTVENEM VARSTVU
obravnava zdravje in njegovo zvezo z zdravstveno nego, različne vidike (samooskrba,
nadzorstvo in poklicna nega) in postopke v zdravstveni negi, njen delež v sistemu zdravstvenega varstva ter negovalno osebje kot podsistem.
Tretje poglavje: PROCES ZORA VSTVENE NEGE v prvem deIu razkriva razloge za
sistematično zdravstveno nego, značilnosti in faze procesa zdravstvene nege (sistem znači!-
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nih posegov, uporaba znanstvenih metod), v drugem pa primerja različne negovalne sisteme,
pojasnjuje pomen in načela dokumentiranja
ter vpliv procesa na strokovno znanje in
spreminjanje strokovnega področja.
Četrto poglavje: UGOTA VLJANJE POTREB PO ZORAVSTVENI NEGI zajema sistematično ugotavljanje potreb po zdravstveni negi, konceptualni okvir za ugotavljanje potreb
(sestrska anamneza, sestrska diagnoza, različni modeli), uspešnost ugotavljanja potreb, vire
informacij, medosebne vidike pri zbiranju podatkov, dokumentiranje in interpretiranje
podatkov, opredelitev potreb !n njihove prednosti.
Peto poglavje: NAČRTOV ANJE ZORA VSTVENE NEGE analizira zasnovo sistematičnega načrtovanja zdravstvene nege, kritično presojo in odločitve pri načrtovanju dela
(potrebe, cilji, načrtovanje postopkov itd.), timsko sodelovanje pri načrtovanju dela (prednosti posvetov v timu,varovančevo oziroma bolnikovo soglasje za določen načrt zdravstvene nege) ter vzgojno vrednost načrta zdravstvene nege.
Šesto poglavje: IZV AJANJE ZORA VSTVENE NEGE vsebuje opredelitev in opis izvajanja zdravstvene nege, primerja tradicionalno zdravstveno nego, ki je zasnovana na posegih,
ter zdravstveno nego kot sistematično dejavnost. Obravnava tudi varovančevo oziroma
bolnikovo sodelovanje, koordiniranje, združevanje in dokumentiranje sistematične zdravstvene nege ter odgovornost za njeno izvajanje.
Sedmo poglavje: VREONOTENJE
ZORA VSTVENE NEGE opredeljuje različne vidike
vrednotenja, analizira kritično presojo sistematičnega in koordiniranega vrednotenja, poMen dokumentiranja vsakega napredka v zdravju (funkcija dokumentiranega vrednotenja)
ter opozarja na pomen kritične analize vseh rezultatov nege v odnosu do stanja varovanca
ozirogm bolnika in do dela vseh članov r.egovalnega oziroma zdravstvenega tima.
Sklepni deJ priročn~ka povzema njegov namen: predstaviti sistematično zdravstveno nego in
dokazati njeno uporabnost na vseh področjih zdravstvene nege. Tisti, ki so to metodo že
uvedli v vsakdanjo prakso, se namreč ne vračajo več na tradicionalne oblike zdravstvene
nege.
Priročnik ima 68 strani in plastificirano naslovnico, stane pa 250 din (za delovne organizacije 400 din).

PROSIMO

ZA POP RA VEK!

V peti številki Zdravstvenega obzornika je pri člankih GJavkomski boJnik v operacijski
sobi (avtorja: Maša Zemljič in dr. Bojan Gračner) na strani od 280 do 282 in Ortoptične
vaje binokuJamega vida (zgodovinski pregled) (avtorja: Nadica Komes in dr. Bojan
Gračner) na stran i od 283 do 287 med tiskom prišlo do zamenjave slovenskega in
angleškega izvlečka ter oznake univerzalne decimalne klasifikacije (UOK). Izvlečka in
UOK oznaka na strani 280 sodijo k članku na strani 283, izvlečka in UOK oznaka na strani
283 pa k članku na stran i 280.
Za neljubo napako se avtorjem in brakem vljudno opravičujemo.
Uredništvo
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beležke ob knjigah

Simo Opačié: PRV A MEDICINSKA
POMOČ PRI UPORABI JEDRSKEGA,
KEMIČNEGA IN BIOLOŠKEGA
OROžJA. Navodila za delo ekip prve
medicinske pomoči na kontaminiranem
območju.
Izdal in založil Rdeči križ Slovenije.
Ljubljana. 1984; 32 strani, cena 50 din.
Pri založbi Rdečega križa Slovenije je
izšla »knjižica navodil« o prvi medicinski
pomoči pri uporabi jedrskega, kemičnega in
biološkega orožja. Napisal in ilustriral jo je
naš znani strokovnjak na tem področju, polkovnik dr. Simo Opačié.
Vsebinsko je knjižica razdeljena na tri
dele. Prvi del - Prva medicinska pomoč ob
uporabi jedrskega orožja - obravnava učinke jedrske eksplozije: opisane so razvojne
stopnje radiacijske bolezni in pomembnejši
dejavniki, ki vplivajo na organiziranje in
postopke prve pomoči. Posebej so opredeljene naloge specializiranih ekip oziroma
enot za prvo medicinsko pomoč pred vstopom na kontaminirano območje, na njem
ter zunaj njega, na zbirališču za kontaminirane poškodovance in bolnike. Drugi del Prva medicinska pomoč pri zastrupitvah z
boj nimi strupi - vsebu.ie pregled najpomembnejših bojnih strupov in načine njihove uporabe, pregledno pa so zbrane tudi
posebnosti delovanja živčnih bojnih strupov, mehurjevcev, dušljivcev, dražljivcev in
psihostrupov ter glavni ukrepi prve pomoči.
Opisana je osebna dekontaminacija - sestava in uporaba pribora za dekontaminaci jo,
posebej pa tudi ravnanje z atropinom ali
kombinacijo atropina in PAM-2 kot antidota v sireti ali avtoinjektorju.
Tretji del Biološko orožje - obravnava glavne posebnosti biološkega napada ter ukrepe za preprečevanje in zatiranje nalezljivih bolezni.
Učinkovita protibiološka zaščita je namreč
mogoča le, če že v miru izvajamo potrebne
higiensko-epidemiološke
ukrepe, oziroma
učinkovito
zatiramo
nalezljive
bolezni.

Opredeljene so glavne naloge bolničarjev v
zdravstveni ustanovi, organizacija in sestava
ekip in enot prve medicinske pomoči (ekipe,
oddelek, vod in četa prve medicinske pomoči) ter njihova oprema. Nazorno je poj asnjena tudi dejavnost postaje za dekontaminacijo poškodovancev in bolnikov, v kateri
bo najpomembnejše
prav delo bolničarjev
in pomožnih bolničarjev.
»Knjižica navodil« je pregledno napisana,
vendar vsebuje le okvirne strokovne in organizacijske smernice. Zanimiva bo za vse,
ki strokovno, organizacijsko, kadrovsko in
materialno urejajo, dopolnjujejo in preverjajo obrambno-zaščitne ukrepe. Zbrana navodila morajo poznati tudi vse medicinske
sestre, kajti proučiti in opredeliti morajo
svoje naloge pri prvi medicinski pomoči
kontaminiranim
poškodovancem
in bolnikom tcr se nanje ustrezno pripraviti.
Knjižica stane 50 din, naročite pa jo lahko
pri vseh občinskih organizacijah Rdečega
križa ali na Rdečem križu Slovenije, Ljubljana, Mirje 19.
Janez Strajnar

Anton Franm,ié: POGOVORI Z
REVMATOLOGOM.
PRIROČNIK
REVMA TIČNE BOLNIKE.

ZA

Prevedel dr. Jože Vidmar. Izdala in založila Državna založba Slovenije; Ljubljana 1984; 200 strani; cena 750 din.
Avtor knjige doc. dr. Anton Franovié je
priznan revmatolog, predstojnik zdravstvene službe v Termah v Čatežu. Ker se že
veliko let ukvarja z revmatičnimi boleznimi,
zelo dobro pozna pomen bolnikovega aktivnega sodelovanja v procesu zdravljenja in
rehabilitacije. To pa je mogoče doseči le, če
bolnika na primeren način seznanimo s temeljnimi dogajanji pri revmatičnih boleznih, z njihovim zdravljenjem in rehabilitacijo. Revmatične bolezni so namreč kronične,
zato je njihovo zdravljenje dolgotrajno, pri
tem pa lahko bolnik izgubi voljo in potrpljenje ter se sam preneha zdraviti. Avtor še
posebej poudarja, da je knjiga napisana z
namenom, "da bi kar najbolj potešila bolnikovo lakoto po informacijah o rijegovi bo-
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lezni in vprašanjih v zvezi z njo« (str. 14) ter
spodbujala revmatologa in bolnika k čim
tesnejšemu sodelovanju, kaj ti le z obojestranskim prizadevanjem je mogoče zadovoljivo rešiti bolezenske in druge težave.
Knjiga je zasnovana v obliki pogovorov
med revmatologom in bolnikom, kar naj bi
nadomestilo neposreden stik z revmatologom - »knjiga navaja aktual!J.o vsebino tako, da rešuje revmatološka vprašanja, ki jih
postavlja bolnik. Tako revmatični bolnik aktivno sodeluje v oblikovanju vsebine in zamisli knjige« (str. 15). Zdravnik revmatolog
seznanja bolnika z najnovejšimi spoznanji
bolezni skupaj z njegovimi zdravstvenimi
težavami, kar je po avtorjevem mnenju vplivalo na drugačen vrstni red pri obravnavi
bolezni, kot ga navadno najdemo v priročnikih za bolnike.

o

Knjiga je razdeljena na štirinajst poglavij,
ki obravnavajo posamezne revmatične bolezni ali skupino sorodnih bolezni, z naslednjimi naslovi: Revmatične bolezni v otroški
dobi, Revmatoidni artritis, Ankilozirajoči
spondilitis, Psoriatični artritis, Artritisi pri
črevesnih boleznih, Artritisi pri infekcijskih
boleznih, Artritisi pri sistemskih boleznih
veznega tkiva, Boleči sindromi vratne hrbtenice, Sindromi bolečega križa, Degenerativne bolezni sklepov, Periartritis ramena,
Urični artritis, Ploske noge in Revmatične
bolezni starejših Ijudi. Vsako poglavje za
posamezne bolezni ali skupino bolezni pojasni njihov vzrok in nastanek, opisuje glavne
patološko-anatomske
spremembe, znamenja bolezni, načine zdravljenja, prognozo
bolezni in - kjer je to mogoče - tudi njihovo
preprečevanje. Besedilo odlično dopolnjuje
precejšnje število slik in skic, kar bolniku
olajšuje razumevanje, na koncu vsakega poglavje pa je pogovor o pomembnejši bolezni
ali zdravljenju - bolnik sprašuje, revmatolog pa odgovarja. Uvodni del pogovora vsebuje tudi glavne podatke o bolniku, anamnezo in status. Vprašanja so praktična in
zanimiva ter temeljijo na avtorjevih dolgoletnih izkušnjah pri delu z revmatičnimi bolnikL Največkrat se nanašajo na opis bolezni,
na funkcionalno prognozo, na fizikalno, medikamentno in kirurgično zdravljenje, na
medicinsko gimnastiko in samozdravljenje
ter na opis bolezenskih sprememb, znamenj
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in podobno. Odgovori so oblikovani celovito in res »odgovarjajo« na krajša ali daljša
dobro sestavljena vprašanja.
Knjiga je pregleden in praktičen zdravstveni priročnik za vse revmatične bolnike,
pa tudi za zdravstvene delavce, ki se srečujejo z njimi tekom zdravljenja in rehabilitacije, medicinske sestre pa še posebej pri njihovi bolnišnični in zunajbo!nišnični zdravstveni negi.
Recenzijo
knjige
je
opravil
prof.
dr. Theodor Diirrigl, prevedel mag. dr. Jože
Vidmar, risbe je izdelala Melita Vošnjak,
opremil pa Cveto Jeraša
Janez Strajnar

Franc Sušnik in sodelavci: BALDRIJAN.
FOLIA SCOPOLlANA.
Državna založba Slovenije in LEK
Ljubljana, Ljubljana 1984; 40 strani, cena
ni navedena.
V zbirki monografij o zdravilnih rastlinah
s skupnim imenom Folia Scopoliana je izšla
prva knjižica. Opisuje baldrijan, pripravili
pa
so
jo:
prof. dr. Pavle
Bohinc,
doc. dr. Metka Budihna, mag. ing. Ančka
Godeša, dipl. ing. Rado Kocjan, prof. dr.
Franc Krašovec, prof. dr. Miran Porenta,
prof. dr. Darinka Soban, prof. dr. Franc
Sušnik in dr. Luka Pintar (barvna fotografija). Knjižica je po vsebinski zasnovi in oblikovni ureditvi najbrž vzorec tudi za obravnavo drugih pomembnejših zdravilnih rastlin. V celotni zbirki je namreč predvidenih
okoli 50 monografij.
Najprej so navedena imena rastline v jugoslovanskih in tujih jezikih, sledijo različna
imena za drogo v Farmakopeji Jug. III. ter v
pomembnejših
drugih farmakopejah.
Na
kratko so opisane glavne delujoče snovi v
drogi, njihova uporaba, učinki, indikacije in
kontraindikacije, nezaželeni učinki, doziranje in hranjenje. Precej obsežen je botanični
opis rastline Valeriana officinalis in nekaterih drugih vrst, ki se uporabljajo v zdravstvu. Opisana je kemična zgradba pomembnejših sestavin, ki imajo zdravilni učinek
(valepotriati, eterično olje, alkaloidi in glikozidi), poglavje o farmakologiji pa poleg

splošno znanega sedativnega učinka zajema
tudi opis antikonvulzivnega, spazmolitičnega in drugih učinkov. V posebnih poglavjih
so opisane klinične raziskave, uporaba baldrijana kot živčnega pomirila ter pridelovanje rastline, sklepni del pa vsebuje tudi nekaj zgodovinskih podatkov o imenu in rabi
baldrijana.
.
Knjižica ima več kot 110 referenc, kar
dokazuje zelo natančno obravnavo. Lepa je
tudi barvna fotografija rastline. Celotna
zbirka bo najbrž najbolj popolna obravnava
naših zdravilnih zelišč, ki niso zanimiva samo za strokovnjake, temveč tudi za številne
zeliščarje oziroma uporabnike.
J. Strajnar
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RAČUNAM, DA BODO TOLIKO BOUŠE DO
PRI UUDEH
NE; DA, POGOSTO JE CELO
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