Medicinska sestra v reha)Jilitacijskem
centru za otroke. Svetavna zdravstvena
Drganizacija (OMS) je v ,sklapu Organizacije združenih naradov. Njen namen je
doseči za v,se narDde sveta kar najvišja
stDpnja zdravja. Zdravje pa je ta organiza<cija definirala takole: Zdravje ni ,samO'adsOJtnostbalez'ni, temve,č zajema kampl,etna fizična,
mentalno
in
sacialna
~dravje.
Ta organízacija izdaja ilustriran časapis "OMS Nouvel1es« (Navice svetDvne
zdravstvelIlJe arganizacije), ki izhaja mesečna na 4 straneh.
Decembrska številka preteklega leta je
pasvečena mentalno higienskim prablemam balnega človeka. Opisana je dela
medioinskih sester v rehabmtacijskih cen1Jrih za atrake, ki sa preboleli paliamieHtis. Vso fiziaterapijD, ki JO'izvajaja, pretvarija v prijetno igra, palna smeha in
razigranosti. Taka atroci spl oh izgubija
občutek, da sa balni in da se zdravija, in
za nekaj časa pozabija, da sa pr1krajšani
za talika ,lepih stvari, ki jih je atraška
doba taka bogata. Cim manjša je namrečžalost,
strah in osamljenDst in čim
manj je drugih negativnih učinkov na
otrakava duševnost v času zdravljenja,
tem balj uravlllavešen ba zapustil balnica
. in tem pagumneje ba stapil nasproti vsem
težavam, ki jih zlasti pahabIjenemu otraku pnnaša življenje.
Nadalje razčlenjuje ,ta števHka mentalna higienske principe, ki jih je treba uveljavljati pri slehernem balniku, pasebna
takem, ki je sprejet v bolnicD in pastane
tam samO' številka, ki predstavlja zgalj
neka daločena balezen. Njegave pravice 80'
zdaj amejene, njegO'v dam je pastelja.
JasnO', da je njegova ugadjé, občutek varnasti, zaupanja, upanje na azdravljenje,
da je vse ta advisna sedaj le ad zdrav8tvenega asebja, ad 'Odnasa, ki ga ima ta
osebje dO'balnika in ki mara biti čimbalj
tapel.
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Svetavna zdravstvena arganizacija apazarja na dejstva, da v nekaterih državah
in' neka,terih splašnih in specialnih bolnicahčista
pazablj aj o, da je 'člavek psihasomatična bi,tje, ki ga ne mareš obravnava1Jikot številka, pad katew se skriva le
bolj ali manj zanimiva balezen. Maderna
medicina je odkrila kamplicirane odnase
med so:c:ialnimi tel' psihalaškimi in samatiČlnimi vzraki balezni, ki se med seb aj
taka prepletaja, da jlih tudi v terapiji ne
marema zanikati ali katerega kratka mala
izločiti. Uspešna zdra'V11jenjeje mažnO' le,
če borna upoštevali sacialna akalje, iz katerega je balnik prišel, in pa njegava duševna stanje tel' "bolezeu« važjem
smislu. V preteklos,1Ji, ka je prevladaval še
tip "domačega zdravnika«, sa ti zdtavniki
ta načela upaštevali, 'čeprav mentalna hig,iena kot posebna panaga še ni bila razvita. Tada danes, ka imama v medicini že
vse magoče specializacije, zdravstveni delavci čedalje bolj izgubljajO' izpred oči
trpečegačlaveka
in abravnavaja
balezni
vedno balj sama kat zanimive primere.
ZatO' Svetovna ZJdravstvena arganizacija
apelira na vse :ZJdrav:stvenedelavce sveta,
da svaj adnas dO' balnika temeljita spremene.
Znani francaski atalaringalO'g apisuje
dela na ,svoji kliniki, ki je usmerjel10
predvsem k temu, da zmanj;ja števila psihičnih operativnih šokav. Pravi, da pregleduje bO'Inike vedna v sobL kjer ni steklenih amaric z insltrumenti, ki bi balnika
strašili pred aperativnim posegam. PrO'met na kliniki se razvija bim, da bolnik
pred aperacija nikdar ne sreča vozička z
narkotiziranim balnikam. Pa tanzilektamijah, kje:r je še nekolika krvavitve iz ust,
dajeja pasebna otrokam :;ama tekačine
rdeče barve, da se íle uslrašijo krvi, ki se
pQmeša s pijačo v kazarcu. Taki in še neš,teti drugi sa drobni nasvetl, ki jih daje
ta list zdravs1Jvenim delavcem, da r)Í magli bolniku čimbolj alajšati trpljenje.

