njo okolico, imajo dovolj
tedensko nadzira otroški
mu pouku, da ne izgubijo
je zagotovljena nega in
,revanja vsem potrebnim

Otroci J;l.OdijodnE
počitka in izdatno h:
zdravnik. Dnevno pri~
stika s šolo. Rekonvé
ležanje. Vsi ti pogoji
otrokom.
Apeliramo na vse
bij o vsa sredstva, da
šim. Bodočnost bo po
obrestoval.

tjbolj potrudijo in upora. zdravje našim najmI aj;en v te namene, bogato

Usposabljanje medicinskih sester za patronažno službo
Med.

S.

Cit a Bol e

Pobuda za specialni tečaj za medicinske sestre se je rodila v teku obširnejših razprav o zdravstveni zaščiti matere in otroka. Vsa razglabljanja o tem,
kako znižati otroško morbidnost, so postavila za osnovno načelo: približati
strokovno pomoč materi in otroku! Strokovna pomoč je sicer obširen pojem,
vendar pa je prav gotovo ena njenih najvažnejših oblik »preprečevanje obolenj
ali vsaj pravočasna napotitev obolelega na pravo mesto«. Ta naloga je poverjena terenski medicinski sestri, ki je po svojem bistvu izrazita socialnomedicinska delavka.
Zadnja leta se mnogo razpravlja o patronažni službi. Prav gotovo se bo
o tem delovnem področju - ki mu že vse širši krog zdravstvenih delavcev
pripisuje dokajšnjo pomembnost - še mnogo razpravljalo. Ali specialna patronaža za vsak važnejši socialno - medicinski problem ali polivalentna patronaža? To bodo pokazale izkušnje. Neizpodbitno pa je dejstvo, da bo patronažna služba v borbi za zdrav naraščaj in zdravo materinstvo odigrala nadvse
važno vlogo tudi v daljni bodočnosti.
Že današnje delo patronažne službe kaže vkljub precejšnjim pomankljivostim vidne uspehe. Pomanjk1jivosti se kažejo v glavnem v tem, da je vkljub
stalnemu številčnemu porastu hišnih posetov še vedno mnogo dojenčkov brez
strokovnega nadzorstva (tak o da niso obravnavani ne v posvetovalnici niti ne
na domu obiskani). Razmerje med prvimi in ponovnimi obiski tako v posvetovalnici kot na domovih je š"evedno zelo nizko, čeprav je stalni nadzor nad varovand edino poroštvo za dosego zaželenega namena. Znano je, da za nosečnice torej za predrojstveno zaščito otroka - to obliko obravnave šele uvajamo.
Poglavje zase je kvaliteta dela patronažne službe. Zdravstvena služba je po
svojem poslanstvu in razvoju tako obsežna in strokovno zahtevna, da ni misliti
na to, da bi mogel vse oovladati en sam, pa še tako razgledan strokovnjak.
Redno šolanje lahko nudi le napotke za praktično delo. Zlasti velja to za delo
medicinske sestre v patronažni službi. To je prav gotovo eno najzahtevnejših
področij, saj zahteva od medicinske sestre poleg strokovnega znanja splošno
izobrazbo, najplemenitejše človeške lastnosti in poseben dar, da zna s svojimi
varovanci navezati stike in se jim približati.
Lansko jesen srno poizkusili v našem prvem podiplomskem tečaju za medicinske sestre nuditi nekaj več, kar more svojim slušateljicam dati šola za
sestre. Sprejema1i srno predvsem že v prak si preizkušene sestre, kar je pra-
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vilen kriterij tudi za v bodoče. Lahko r€Čemo, da je vkljub nepredvidenim
pomanjkljivostim poizkus uspel in s tem zagotovil stalno rast našim nadaljnjim
tečajem za patronažno delo. Ker bo sestre gotovo zanimal učni program tečaja
in metodika pouka, bi le-to v grobem nakazali. Glavni predmeti so:
1. Metode dela meclicinske sestre na posameznih sektorjih socialne medicine.
2. Socialna zaščita matere in otroka.
(Seminar: Povezava socialne službe s sestrskim delom.)
3. Zdravstvena prosveta kot bistvena komponenta patronažne službe (s
praktičnim poukom o uporabi učnih propagandnih pripomočkov).
4. Psihologija in pedagogika (s praktičnimi nastopi zdravstvenega prosvetljevanja).
5. Zdravstvena zaščHa matere in otroka.
6. Duševna higiena.
7. Higiena prehrane.
8. Preventiva ortopedskih okvar.
9. Statistika.
10. Aktualna družbena vprašanja.
11. Nega bolnika v domači oskrbi.
Vsebina predavanj ni ponavljanje rednega šolanja, temveč poglabljanje
znanja, seznanjanje z novostmi medicinsike vede, osvetljeno s preventivnega
gledišča. Temeljno načelo metodike pouka je aktivizacija slušateljic za čim
samostojnejše delo (seminarji, nastopi, pisanje člankov, razprav, individualni
študij ustrezne literature). Marsikaj pa dopolnijo še obiski važnejših in manj
znanih ustanov.
Priprave za drugi tečaj so v teku. Začetek bo najkasneje v prvi polovici
septembra. Izpopolnjujemo učni program v prepričanju, da se bodo sestre, ki
se žele posvetiti tej službi, potrudile, da si pribore mesto že v letošnjem tečaju.

Medieinska

borbi za zdravo
tva
r

Vprašanje preh
j pereče in poleg vprašanja
svetovnega miru ta1
~a človeštva. Gotovo ni preti ran a trditev,. da d
:loveštva (predvsem azijske
države). V teh dežel
1 kvantitativnem
stradanju,
kar pomeni, da tar
kalorično vrednost. Temu
stradanju pa rado ~
~, to je pomanjkanje predvsem živalskih bel;
:orjev, to je vitaminov. V
mnogih drugih dež€
~aradi zadnje vojne mnogo
pretrpele, in pa v c , "J-- "~~UJV
belLelUL
uel-'l'usvetljenosti slabe prehrambene navade, opažamo prav tako kvalitativno neuravnovešeno prehrano. Ta
prehrana običajno kalorično zadovoljuje, vendar pa razmerje med posameznimi snovmi ne ustreza fiziološkim potrebam organizma, kar ima za posledico
primanjkljaj enih in presežek drugih snovi.
Ker je znanost o prehrani že jasno dokazala, kako hude posledice utegne
imeti nepravilna oziroma slaba prehrana za človeški orrganizem in pa kako
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