Uredba o postopku za dovoljeno odpravo plodu (Ur. 1. FLRJ 4/52).
Zakon o babiški službi in porodniški
pomoč i izven zdravstvenih zavodov (Ur.
1. LRS 26/54).
-Zakon o socialnih zaVOl
26/54).
Pravilnik o nalogah, ll(
in delu zdravstvenih strol
zdravstveno varstvo žena,
mladine
v zdravstvenih
zdravstvenih postajah (Ur
Zakon o zdravstvener
delavcev in uslužbencev
51/54).
Pravice v primeru no:
roda (čl. 38, 39), pomoč za VPLCH,v
rojenčka (čl. 40, 41). nadomestilo za plačo
ob bolezni otroka (čl. 33).

VESTNIK SVETA ZA ZDRAVSTVO
LRS IN SVET A ZA SOCIALNO
VARSTVO LRS
V letu 1958 so po dve skupaj izšle 4
številke. V štev. 1-2 so objavljeni sklepi,
ki jih je na svojih sejah sprejel Svet
za zdravstvo glede organizacije in nalog
higienske službe v LRS, o problemu preskrbe z zdravili, dalje pravilnik o ustanavljanju, nalogah in organizaciji bolniških oddelkov pri zdravstvenih zavodih,
o zobozdravstveni službi itd. Posebej opozarjamo na »Pomembnejše določbe iz zakona o javnih uslužbencih in iz zakona
o delovnih razmerjih«, kjer so ponatisnjeni važnejši členi iz poglav'lj zakona o
javnih uslužbencih, ki urejajo položaje,
nazive in prejemke zdravstvenih delavcev.
Iz zakona o delovnih razmerjih pa so
ponatisnjena: načela o delovnih razmer-

Uredba o izvajanju zakona o zdrav~
stvenem zavarovanju delavcev in uslužbencev (Ur. 1. FLRJ 55/54) čl. 41-43.
Uredba o otroškem dodatku (Ur. list
F"'-LT..cR>...T'-'>3u6LL/5w5l...-Ll

.•••/5"-I..L6).

jenju prebivalstva proti
mim (Ur. 1. FLRJ 24/57).
Ivnih razmerjih (Ur. list
tvo žena (čl. 61-81).
,nega dela žena (čl. 249materi z otrokom do 8
ni mogoče odpovedati
3, 394).
izvajanje odloka o ceplJ""JU pLCU"Cu"tva proti nalezljivim boleznim (Ur. 1. FLRJ 24/58).
20. XII. 1958

jih, temeljne pravice iz delovnega razmerja, plačan letni dopust, posebno varstvo nosečnic in mater ter posebno varstvo
mladine in invalidovo
V štev. 3-4 je objavljen sklep o posebnih dodatkih in položajnih plačah v
zvezi z zakonom o javnih uslužbencih. V
pojasnilih in navodilih pa je obrazloženo,
kdo ima pravico do podaljšanega letnega
dopusta, kako je s povračilom potnih
stroškov zdravstvenemu
osebju, ki se
udeležuje občnih zborov, seminarjev in
konferenc strokovnih društev. Sledi še
vrsta drugih pojasnil v zvezi z zdravstveno službo.
Ponovno opozarjamo
na »Vestnik«,
kjer so poleg člankov ponatisnjeni zakoni, uredbe in pravilniki, ki urejajo
zdravstveno službo, kakor tuqi vse okrožnice, ki jih izdajata navedena sveta.
N. J.
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DIETA

PRI ŽELODCNIH

BOLEZNIH

Po knjižici je veliko povpraševanje.
Zato je Centralni zavod za napredek gospodinjstva oskrbel že tretjo izdajo. Knjižica obsega 67 strani in stane din 180.Napisali sta jo dr. Božena Zajec-Lavrič in Jožica Pirc. V prvem delu navaja
knjižica želodčna obolenja, pri katerih je
ta di~ta indicirana, in daje v zvezi z dieto
splošna navodila.
V drugem delu pa so praktični nasveti
za pripravljanje dietične hrane ter deset
celodnevnih jedilnikov za želodčno bolne.
Pri receptih za te jedilnike je naznačena
tudi množina kemičnih snovi in kalorije,
ki jih vsebuje posamezna jed.
Imenovani zavod je izdal še več drugih knjižic, na katere ob tej priliki tu di
opozarjamo:
Dieta

za

bolne (prof. dr.
in dr. Božena Zajec.

sladkorno

Ljudevit Merčun
Cena din 150.-).

Dieta pri jetrnih
boleznih (dr. Božena
Lavrič in Marija Gams. Cena din 150.-).
Dieta

pri

ledvičnih

in srčnih

boleznih

(dr. Majda Mazovec in Zofka Keržič-Poženelova. Cena din 180.-).
Prehrana nosečnic (dr. Bogdan Tekavčič in Marija Dernovšek. Cena din 150.-).

N. J.

o

NEKATERIH
OBLIKAH
POMOCI
DRUŽINI V STANOVANJSKI
SKUPNOSTI
Pod tem naslovom je Zveza prijateljev
mladine Slovenije v samostojni brošuri
izdala referate s posebnega posvetovaJ;lja
y »Tednu otroka.« Brošura obsega 32
strani in stane din 30.-. Referate za to
posvetovanje so pripravile naslednje organizacije:
Zveza prijateljev mladine (Olga Vipotnikl je pripravila réferat: Nekatere oblike

varstva

otrok

v stanovanjski

skup-

Zveza ženskih društev in Cent.
zavod za napredek gospodinjstva (Cilka
nosti«,
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Malešič):
njegove

»Razširjeno

oblike

gospodinjstvo

v stanovanjski

in

skupnosti«,

Republiški svet Zveze sindikatov (Leopold Krese) pa "Pomen sindikata in gospodarskih

organizacij

pri

stanovanjskih

skupnostih«.

Osrednja terna vseh referatov je: varstvo otroka - pomoč družin i. V njih se
z vseh stran i nakazani tudi drugi problemi, ki so v zvezi z osrednjim vprašanjem in je v marsičem od njih odvisno
tudi njegovo reševanje.
Referati so na posvetovanju, ki so se
ga udeležili vsi najvažnejši organizatorji
stanovanjske skupnosti v naši republiki
'- od zastopnikov množičnih organizacij,
komun, strokovnih združenj pa do političnih forumov sprožili plodno razpravo.
Prispevek
Lidije
Sentjurc
k razpravi
pa objasnjuje, kje in kako se je gospodarsko in organizacijsko lotiti nakazanih
oblik pomoči družini v stanovanjski
skupnosti.
Na koncu so objavljeni s posvetovanja
tu di sklepi. Pripravile so jih komisije iz
skupin, ki so razpravljale o posameznih
referatih.
Opozarjamo medicinske sestre na to
brošuro, ker lahko v njej najdejo smer
za strokovno sodelovanje z množičnimi
organizacijami
pri delu zdravstvenega
varstva otrok in družine v stanovanjski
skupnosti.
N. J.
VARUJ

SE SPOLNIH

BOLEZNI

Pravkar je izšla brošurica, ki jo je
napisala dr. Franja Završnik, specialist
za kožne in spolne bolezni, izdal pa
Okrajni antivenerični dispanzer v Celju,
Obsega 30 strani in stane din 30.-.
Avtorica knjižice pravi v uvodu, da
ima razlaga spolnih bolezni dvojni na~
men: mladega človeka, ki vstopa v življenje, poučiti o tem, kar mora vedeti o
spolnih boleznih, da se bo znal varovati
okužbe; kdor se je okužil, pa naj bi ga
navdala s pogumom in zavestjo, da so

spolne bolezni ozdravljive, in ga obenem
pridobila, da se z zaupanjem obrne na
zdravnika.
Pisateljica vsebinsko strnjeno in zelo
poljudno razpravlja o razširjenosti spolnih
bolezni, o razliki med kožnimi in spolnimi boleznimi, o alkoholizmu in prostituciji v zvezi s temi obolenji. Odgovarja
pa tu di na vprašanja: kako spoznamo
spolne bolezni, ali spol ne bolezni ustvarjajo imunost, ali so ozdr<;tvljive, kako se
jih obvarujemo, kje je vzrok, da še niso
zatrte in v čem je nevarnost spolnih bolezni za skupnost.
Zaradi priročne oblike in poljudnega
obravnavanja bo knjižica uspešno služila
svojemu namenu.
N. J.

Letak obravnava vrste glist in okužitev z njimi. Objasnjuje tudi, kaj naj ukrenemo proti njim in kako preprečujemo
glistavost. I1ustracije ob rob,u letaka ponazarjajo in dopolnjujejo vsebino letaka.
Ker je glistavost pri nas zelo razširjena,
ne le pri otrocih, temveč tudi pri odraslih, bo letak dobrodošel ne samo v otroških posvetovalnicah
in dispanzerjih,
temveč bo tudi v zdravstvenih ustanovah
nasploh dobro služil za tovrstno
stveno vzgojo ljudi.
Letak se naroča pri Centralnem
enskem zavodu v Ljubljani.

PROSVETO

Mednarodna
zveza za zdravstveno
prosveto je letos začela izdajati prvi
mednarodni časopis za zdravstveno prosveto »International
journal of health
education-«. Izhaja četrtletno v angleščini
in francoščini. V uredniškem odboru zastopa Jugoslavijo generalni sekretar Rde~ega križa dr. Olga Miloševié.
Dr. Z. S.

BODO

BOLJ

IN OCKA!

CASOPIS ZA

ZDRAVSTVENO

PREPRECIMO

higi-

N. J.

MAMICA
MEDNARODNI

zdrav-

GLISTE
ZDRAVI!

IN OTROCI

Centralni higienski zavod v Ljubljani
je izdal letak o glistah, ki je ilustriran
(dvobarvni tisk), obsega 4 strani in stane
din 3.-.

Centralni higienski zavod v Ljubljaní
je poskrbel za ponatis te mape, ki je našim zdravstvenim

ustanovam

dobro po-

znana in je že nekaj časa veliko povpraševanje po njej, ker jo matere zelo rade
kupujejo.
Mapa »Mamica in očka« je vsebinsko
zaokroženo

zdravstvenovzgojno

čtivo

o

dojenčku. Njen glavni namen pa je, da
matere spravljajo

vanjo letake in brošu-

rice, ki jih seznanjajo
prehrano
pri

Centralnem

Ljubljani.

s pravilno

nego,

in boleznimi otrok. Naroča se
higienskem

zavodu

v

Cena din 25.N. J.
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