Povezava

patronažne

sestre z otroškimi zdravstvenimi
ustanovami

D r. B o žen a G r o s man

Med najvažneJse naloge terenske medicinske sestre spada »preprečevanje
obolenj ali vsaj pravačasna napotitev obolelega na pravo mesto«. Pri tem pa
lahko že na'Stopita dve oviri. Preprečevanje obolenj je često celo težavnejše
kot njih zdravljenje, saj marsikdo niti ne verjame v njih nevarnost, dokler
jih ne občuti sam ali njegova družina. Zato mora terenska sestra imeti prepričevalen in odločen nastop, kajti že majhna negotovost lahko poruší težko
priborjeno zaupanje. Čim več znanja in izkušenj' pa bo irnela, tem laže se bo
znašla v vsaki situaciji, tem prej si bo pridobila zaupanje ljudi.
Druga ovira v njenem delu nastopi često, kadar mora obolelega otroka
napo,titi na »pravo mestoi<, t. j. k zdravniku ali v bolnieo. Marsikje še vedno
služi bolniea kat sredstvo za ustrahovanje otrok. »Če gre otrok v bolnieo,
bo tam tudi umrl, prej pa ga Dudo, revčka,še mučili z raznimi injekeijami,
operaeijarni Ltd.« - »Saj je tudi ta in ta umrl, koso ga dali v bO'lnieo« itd.
Seveda ljudje pri tem ,govoričenju navadno pozabljajo, da so ga dali v bolnieo šele tedaj, ko že vsa »žlahta«, sosedje in mazači niso Imogli nič pomagati,
bolezen se je pamedtem neovirano razvijala naprej. Ko je bolnik že umiral,
pa so poslmsili še zadnje. Tu potem pač vsa medicinska znanost ni mogla več
pomagati. Še vedno se odrasli oziroma starši ne obvladajo, da bi o vsem tem
ne govorili vpdčo otrok. Tako je otrokova predstava o bolnici često vse prej
kot pomirljiva. Razen tega pa 'starši neposlušne otroke svare 'pred raznimi
obolenji, prehladi in poškodbami s strahovanjem. Ta strah, to strašilo pa je
zdravnik in bolnica, kamor bo oboleli neposlušnež moral. Ali je tedaj kaj
čudnega, če se otrok boji zdravnika, človeka v beli halji, ki mu je mogoče
že prej kdaj prizadejal bole<ČÍ<no
pri eepljenju, ko mu je dajal kakšno preventivno injekeijo, mu izdrl zob ali prerezal tvor itd. Bela halja je osovražena pri velikem delu malih otrok, še frizerju zaradi nje ne zaupajo! Kaj pa
šele bolniea! Zapustiti bo moral mamieo, svoj dom, kjer pozna vsak kotiček,
in biti bo moral med čisto tujimi ljudmi! Ves čas bo moral mirno ležati v
postelji, tega verndar ne zdrži noben otrok. Ali niso dovolj že težave in bolečine, ki mu jih povzroča bolezen, mar naj se revček podvrže še najrazličnejšim bolečinam, ki so v zvezi z zdravniškimi preiskavalIIJ.iin ZJdravljenjem? Pa
še dieto mu bodo predpisali, ko vendar tako rad je klobase in bonbone. Take
pomisléke sliši otrok od svoje okoliee, bolnieo si predstavlja kot nekakšno
ječo, kjer bo moral prestajati kazen zato, ker ni ubogal in ker je zbolel. Ali
je tedaj ,kajčudnega, ,če se bolniee brani z vsemi štirimi?
Na take in podobne ugovore mora biti terenska medicinska sestra pripravljena, mora jih pa tudi znati pravilno zavrniti. Znati mora pomiriti
otroka in starše ter abenem pravilno tolmačiti zdravniško delo. Zna,ti mora
zdravnika zbližati z ljudimi, kar ji največkrat niti ne bo posebno težko, saj
je njeno delo na moč tesno povezano z zdravnikovim. Brez takega dobrega'
sodelovanja pa je Itudiildravniško delo atežkočeno. Razen tega mora ljudem
prikazovati bolnko v pravi luH Če pa hoče o zdravstvenih ustanovah prepričevalno govoriti, jih mora temeljito poznati. Zato se mora z njimi čimbolj
povezati. Biti mora posredovalka med otrokom in bolnieo, opozoriti mora
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zdravnika na ta ali anO' pasebnost atroka azirama družine, na marebitne nalezljive balezni v akalici, na dasedanje zdravljenje, zanimati se mara za patek
zdravljenja al,i pa vsaj za nadaljnja navadila ab otrokovem adpustu.
Tako bi ta pat seznanili medicinske sestre z otraškim oddelkom Klinike
za ušesa, nas in grla. Oddelek ima 50 otraških pastelj, poleg tega paše 4 v
izolirnici in 3 pasteljeza doječe matere. Seznaniti harčem tukaj terenska sestro
sama v glavnem, kaka skušamo našim malim balnikam alajšati hivanje v balnici. Različni sa načini, kaka si pridabiti zaupanje in pazneje tudi ljwbezen
malih balnikov, pri čemer ravnama seveda pavsem individualna. Otrok pride
na balniški addelek navadna ves preplašen, nezaupljiv in z adparam. S samimi sladkimi besedami ga pač ne bamo prepúčali, da je balnica zanj trenutnO' najboljši kraj. V prastaru, kjer starši z analim balnikam čakajo na pediatrični pregled, stoji pod bohatna razraščenim filadendranam akvarij s prelepimi »živimi« ribicami. Na otrake pa gleda s stenskih slik vrsta nasmejanih
atraških abrazkav. V sasednjem hadniku staji vaziček z lutka, gugalni stalček,
jahalni konj, t'ricikel in avtomabilček, tak, da se lahka voziš v njem. Tudi v
sobi, kjer se vrše pediatr1čni pregledi, mzen bele halje p'rav nič nespaminja
na zdravniška ardinacija. Obtčajna pateka pregled 'nekaka takale: Otrak pahiti k manjšemu arkvariju z zlatin:ni ribicami z vzklikon:n: »Mama, glej, tu di
tu ribice!« Patem se pa zagleda v stekleno amaro, kjer staji palica s strakovna literatura sredi med palica z atroškimi knjigami in risankami tel'
palica, palno mičnih igračk. Navadna se otrak brez upiranja pusti sleči in
pregledati. Če se pa le še baji, pride na vrstanajprej
starejši atrak' prvi pa
iz varnega materinega naračja opazuje ves patek in patem gre navadna kar
rad saiIn na »vrtiljak«. Če sa kak!šne težave, 80' te navadna šele na kancu, pri
pregledu, :zata je dabra, če atrak že pri svajem predhodniku vidi, da tudi jezik
in zabke pokazati ni nič hudega. Važna je, da atraci ne jačeja, pasebna tista
dva dni v tednu ne, ků sprejmema pa 12 dO'-20 otrak za aperacija tanzil in
adenaidnih vegetacij. Ti atroci sa 'še pasebna nervozni zaradi pregleda in čakanja v ambulanti, laboraJtariju in sprejemnem uradu, razen tega pa 80' utrujeni, zaspani in lačni. V st'rahu sa, kaj vse hudega jih še čaka, gatava kaj
groznega, saj je še mamica vsa zajakana in slabe valje. Šele ka vidija, da prihajajo otraci od ptegleda nasmejani in hite v igralnica, v katera sa že prej
pakukali in kjer jih žečaka paleg najrazličnejših ,slik in igrač dabra malica,
se pomirija. Če pa atrak med preiskava joče, kaj hitra preplaši in dO' jaka
pripravi še druge. ZatO'je halje, da gre tak kričač ven in počaka. Kljub materinemu pratestu in zatrjevanju, da ha tu di pazneje jakal, gre patem navadna
v,se kar dobra, ka je otrok dabil v rake kakšna igrača. Nadaljnji patek - pa
materinem adhadu - je kar miren. Otraci, ki maraja biti za aperacija teš,č,
se naslednjega dne v igralnici lepa ig1raja,pagavarjaja se O tem in anem doma,
ra'zkrivaja drug drugemu svaje zaklade, paslušaja pravljice ali ugibajo uganke
in 80' v glavnem prav razumni in disciplinirani.
Razen atrok z abalenji 'grla pa imama vedna mnoga atrak z raznimi bale2mimi ušes, nosu in ustne vatline. Večina atrak prav kmalu pastane zaupljiva
in se vpriča drugih atrok kmalu vživi v pasebne raztmere. Tu nam pamagaja
še igrače, 'knjige in slikanice, radia, pa tu di lepa apremljeni prastari, ki prav
nič ne spaminjaja na kasarnišrke balnice, in akusna pripravljena hrana. Še
zdravila naj bada - kalikar le možnO'- dabrega akusa v abliki (raznobarv-
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nih) sirupov, čokoladnih in osladkorjenih tablet lepe barve, v m1čni škatlici,
ki jo bo dobil otrok, ko bo porabil rzdravilo. In če se bo ravnal po zdravnikovih predpisih, bo kmalu lahko vstal in šel v igralnico. Kako junaško zato
marsikateri prenese tudi injekcijo, samo da bi prišel čimprej v igralnico, o
kateri je že toliko slišal, in na i'griš'če, kjer da je razen gugalnic, »tehtnice«,
peskovnika in tobogana več majhnih hi'šic in nič koliko udobnih ležalnikov
pod pisanimi senčniki, pozimi pa se gredo otroci 'sankat, topl0 oblečeni v
volnene bajace in škornje. V nedeljo pa mamici, ki jih skoroda objokana pride
obiskat, vsi srečni pripovedujejo, kaj vse so doživeli, .kaj dobili, kaj so videli,
s čim so se igrali, da ISO imeli »kino«, lutkovno gledališče itd. Tako naši bolniki po Isvojem odhodu domov spontano vrše propagando za bolnico, kjer da
ni »ni,č hudega«.
Prav poserbno pozornost pa posvečamo otrokom, ki ISO po nesreči pili raztopino lužnega kamna. Preprečevanje takih nesreč in opozarjanje odraslih,
naj pred otraki skrbno zaklepaje vse strupene tekočine, razne kisline in tudi
zdravila, bi moralo bit~ ena najvažnej.ših nalog slehernega zdravstvenega delavca. Vsaka terenska sestra bi morala videti takega bolniika in strašne posledice take nesreče, pa čeprav je otrok zaužil salmo nekaj kapljic lužnega
kamna. Tu ne pomaga kaj prida, tudiče otroku takoj damo piti kakšno kislo
tekočino, kis, lilmonado, v skrajni sili morda mleko. Ravno taiko tudi takojšnja
zdravniška intervencija ne more prerprečiti vseh rposledic. Tem huje pa je, če
otroka zaradi nekaj kapljic Isploh ne .peljejo k zdravniku in pride otrok v
bolnico z znaki stenozešele takrat, ko že ves sestradan in izsušen niti lasltnih
slin ne more več požirati. Pa tudi otroci s svežo poškodbo pridejo v bolnico
navadno šokirani, v zelo resnem stanju. Prve dni večinoma ne dobe per os
nobene hrane in ne tekočine, ležati morajo v posteljici in prejemati poleg
antibiotik in drugih injekcij ViSO tekočino v obliki infuzij.Zato
posltanejo
nasproti zdravstvenemu osebju večkrat nezaupljivi, zapro se vase, ne smejejo
se niti ne govore, igrače in" knjige odklanjajo. Tak bolnik potrebuje mir in
ne smemo siliti v njega. Toda kmalu otrok sam spozna, da mu hočemo le
dobro, začenja se zanimalti za i,grače in druge otroke, vmešava se v pogovore
in sam nagovorizdravnika.
Led je že prebit, ko sme prvič v igralnico. Poleg
stenoze pa je velika nevarnost perforacija požiralnika z vrsto najhujših komplikacij, ki slede. Taki otroci se zdravijo po več mesecev in tudi več let,
posebno še, če jilm naredimo gastrostomijo in postanejo sčasomačisto »naši«.
Njim bolnica ni več bolnica, ampak drugi dom. Ker pravijo razni strokovnjaki,
da taki otroci ne zaostanejo le telesIl1o,ampak tu di duševno, je naša naloga,
da to po možnosti preprečimo. Res nam z izredno skrbno pripravljeno hrano
uspe, da otroci telesno dobro uspevajo, kar se pa tiče duševnega razvoja, srno
pa z.gornjo »normo« postavili na laž, kaj ti naši otroci se tudi duševno zelo
dobro razvijajo, lako da ve'ČÍnoma celo prekašajo normalne otroke istih let.
Seveda se z njimi zelo mnogo pe,čamo, na razpolago imajo mnogo knjig in
igrač, razen k lurtkovnim in filmskim predstavam na oddelku in v mestu jih
peljemo k raznim proslavam, koncertom in vojaškim paradam. Sprevod Dedka
Mraza, ki jih vsako leto obišče in obdaruje na oddelku, gredo gledat tudi v
mes.to. Vesele se sonca in snega, vesele se vzgojiteljice, ki pride vsak popoldan in z njimi riše, modelira, raja in poje, jim 'pripoveduje pravljice in še
mnogokaj. Trud, ki ga rposvetimo tem otrokom, nam bogato poplačajo lepi
uspehi in pa iskrena vdanost in ljubezen teh otrok.
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