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ZAHVALA
in nekaj razmišljanj od zakljnčkn seminarja Patronažne
Kranju.

sekcije Slovenije

na Brdu

pn

Več kot tri mesece je minilo od tedaj, ko srno medicinske patro nažne sestre Gorenjske
dobile nalogo pri odboru Patronažne sekcije Slovenije, naj organiziramo - po možnosti
dvodnevni - seminar za patronažne medicinske sestre Slovenije. Seminarji, ki potekajo
dvakrat letno, so ena stalnih oblik izobraževanja medicinskih sester. Zaradi stroškov, ki so
s tem povezani, so za organizacijo izmenoma zadolžene vse regije Slovenije. Za pripravo
seminarja 1. in 2. oktobra lani srno bile zadolžene patronažne sestre iz Zdravstvenega doma
Kranj. Kljub ternu, da na področju tako zahtevne naloge nismo imele nobenih izkušenj, še
manj pa materialnih sredstev, srno k realizaciji le-te pristopile z vso resnostjo, polno
odgovornostjo in nenazadnje tudi z veliko mero zagnanosti in optimizma. Kot najbolj
primeren prostor in kraj za naša srečanja srno predvidele hotel Kokra na Brdu pri Kranju.
Poudariti moram, da je vodstvo hotela takoj pokazalo polno mero razumevanja, za kar se
jim najlepše zahvaljujemo, posebej še gospe Ireni Bojič, ki nas je s svojo prijaznostjo
opogumila, da srno potem nekako lažje z večjim optimizmom pristopile k najbolj težavni
nalogi, k zbiranju denarnih sredstev. Prav ob realizaciji take zadolžitve človek najbolje
spozna miselnost, dobrosrčnost, pa tudi ozkost in pridobitniško naravnanost posameznikov.
Vsem, ki so nam kakorkoli priskočili na pomoč, srno globoko hvaležni in izrekamo
iskreno zahvalo. Ob tem, da mnogim dolgujemo zahvalo, pa ne morem zamolčati tudi
nekaterih grenkih ugotovitev. Patronažna služba deluje na Gorenjskem že več kot 35 let, od
skromnih pionirskih zametkov pri posameznih dispanzerjih (ATD, otroški in šolski dispanzer) do samostojne, polivalentne službe v okviru Osnovnega zdravstva. Naše delo zajema
vse vrste varovancev, od novorojenčkov do starostnikov z vsemi specifičnimi potrebami na
njihovih domovih. Vpeto je pravzaprav v vse pore življenja, čeprav praviloma obstaja
neopazno. Nihče nikdar ne pomisli, koliko bivših alkoholik ov abstinira tudi z našo pomočjo,
koliko hudim bolnikm lajšamo trpljenje, koliko mladih družin in posameznikov ne bi imelo
rešenega stanovanjskega problema, kolikšne množice prosilcev za denarne in druge pomoči
so prejele le-te s pomočjo naših priporočil. Mnogo jih pride v stiski vsaj po nasvet. Vselej
prisluhnemo in skušamo pomagati v okviru naših možnosti, ki pa so žal zelo omejene. Naše
delo torej ni nič takšnega, kar bi lahko obešale na veliki zvon, kar bi takoj dajalo vidne in
odmevne rezultate, kar bi imelo smisel javno podpreti, kot npr. razne športne klube - kot
so kolesarski, nogometni, košarkarski ... , pa tudi zabavništvo. Velika podjetja, pa tudi
mnogi bogati zasebniki izdajo ogromne zneske za vse mogoče prej omenjene dejavnosti, niso
pa zmogli skromnega prispevka za seminar patronažnih sester. Sicer so vse to »tabu teme«,
vend ar se mi zdi prav, da se spregovori tudi o njih.
No, 1. in 2. oktobra srno naš seminar le uspešno spravile »pod streho«, kljub nekaterim
težavam. Odziv medicinskih sester iz vse Slovenije je bil izredno velik. Bile so navdušene
nad izbiro teme, posvečene starim ljudem, in nad izvajanjem dr. Jožeta Ramovša, kakor tudi
ob predavanju prof. dr. Janeza Rojška, ki nam je izčrpno posasnil EPH gestoze - to je
skupek bolezenskih znakov, ki pogosto ogrožajo nosečnost. Tudi njegovo drugo predavanje
o obvadovanju stresa je bila zanimiva in poučna terna. Na seminarju srno se tudi podrobneje
seznanile z izdelki in uporabnostjo bogate palete Lekove domače lekarne, z novimi
telefonskimi aparati, namenjenimi tistim, ki žive sami. Višja medicinska sestra Magda
Rebec je kolegicam opisala delo in organizacijo patronažne službe na Gorenjskem, saj ima
kljub enotni doktrini za vso Slovenijo vsaka regija svoje specifičnosti. Našemu vabilu se je
odzval tudi dr. Tone Košir, ki nam je pojasnil, kaj predvideva novi zakon o zdravstvu na
področju privatizacije. Višja medicinska sestra Blanka Gašperlin pa nas je seznanila z de lom
posvetovalnice za mlade. Še o mnogih strokovnih tem ah in problemih bi se lahko pogovarjali, a nam je v prijetnem vzdušju čas prehitro potekel. Za popestritev in sprostitev pa so
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nam polepšali večer tudi otroci iz Osnovne šole Preddvor, s svojo igrico o poklicih na
Gorenjskem, ter ansambel Dežman iz Kokrice.
Stalno izobraževanje medicinskih sester je nujno, saj je treba budno spremljati nova
spoznanja in izsledke v medicini, obenem pa tudi obnavljati in poglabljati že pridobljena
znanja. Prav seminarji so tista oblika izobraževanja, kjer lahko večje število slušateljev
istočasno dobi potrebne informacije. Taka srečanja pa so tudi priložnost za izmenjavo
izkušenj.
Zato še enkrat hvala vsem, ki ste nam pomagali.
Cveta Mihelič, višja medicinska sestra,
vodja patronažne službe,
OE Zdravstveni dom Kranj

Organizacijo seminarja Patronažnib medicinskib sester Slovenije so omogočili:
PETROL KRANJ, ZA VAROV ALNA SKUPNOST TRIGLA V KRANJ, OSNOVNO
ZDRAVSTVO GORENJSKE, SKUPŠČINA OB ČINE KRANJ, GORENJSKI TISK
KRANJ, LEKOVA DOMAČA LEKARNA LJUBLJANA, OE ZD KRANJ.
Lekama Kranj, Četrta pot trgovina in informatika, Tepina - ortopedski pripomočki
Jesenice, Unigal - Šifrer Preddvor, OIjarica Hritof, Sava Kranj, Gorenjski sejem Kranj,
Žito Gorenjska Lesce.
Gostilna Aleš Lojzka Breg ob Savi, Tujske sobe Drakslar Marija Labore, SKS Seliškar
Vinko Tržič, Avtomehanik - Vrtač Visoko, Tine Kranj, Penzion Jagodic Vopovlje,
Agrotehnika Gruda Ljubljana, Nuita - pekarna Orehek, ECOT Ljubljana, Mesarija Kepic
Cerklje, Galerija Dežman Kokrica, Tomby Kokrica, Ščetarstvo Tomažič Visoko, ing. Smuk
- Retnje pri Tržiču, Lepenka Tržič, Gorenjski glas.
Vsem naštetim se iskreno zahvaljujemo za njihovo veliko mero razumevanja.
Patronažne medicinske sestre
ZDRA VSTVENEGA DOMA KRANJ

