Strokovno srečanje med. sester- babic Slovenije pod naslovom:
»Reproduktivno obdobje- obravnava ginekoloških obolenj in
pomen telesne aktivnosti v nosečnosti.«
V petek 23.10. 2009 je na letališču Aerodrom v Turiški vasi potekalo strokovno srečanje
sekcije med. sester- babic Slovenije pod okriljem zbornice zdravstvene in babiške nege
Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije, organizatorji srečanja smo bili oddelek za ginekologijo in porodništvo splošne
bolnišnice Slovenj Gradec.
Strokovno srečanje je potekalo pod naslovom Reproduktivno obdobje- obravnava
ginekoloških obolenj in pomen telesne aktivnosti v nosečnosti.
Po kratkem kulturnem programu, ki ga je popestril s svojimi pesmimi Adi Smolar, so sledili
pozdravni govori povabljenih gostov: predsednice sekcije med. sester babic Anite Prelec
dipl.m.s. babice, direktorja splošne bolnišnice Slovenj Gradec Janeza Lavreta dr. med.,
pomočnice direktorja za zdravstveno in babiško nego, ter oskrbo Bojane Zemljič dipl.m.s.
in predstojnice oddelka za ginekologijo in porodništvo Katje Juvan Kramer dr. med..
Nato je sledilo strokovno srečanje, ki je bilo razdeljeno v dva dela. V prvem delu so najprej
potekala predavanja na temo ginekologije; Histeroskopija- minimalna invazivna metoda za
izvajanje in zdravljenje obolenj maternične votline, predavateljice Branke Verdnik Golob dr.
med. spec. gin. in por., spoznali smo se z zdravstveno nego bolnic pri histeroskopskih
posegih, predstavila nam jo je Zofka Frank dipl.m.s., nadaljevali smo s predavanjem o
debelosti in neplodnosti Andreje Kušter dipl.m.s., se seznanili z uresničevanjem bolnikovih
pravic v splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Bojane Zemljič dipl.m.s. in prvi del strokovnega
srečanja zaključili s predstavitvijo sponzorja Neocelice.
Po kratkem odmoru smo se v drugem delu seznanili s športno dejavnostjo in vplivom le te na
počutje nosečnice in izid nosečnosti, predavateljice dr. Anje Podlesnik Fetih prof. športne
vzgoje , spoznali priporočila za obravnavo porodnic in otročnic z bolečino v medeničnem
obroču, viš. pred. mag. Darje Šćepanović viš. fiziot. in Lidije Žgur dipl. fiziot.; se soočili z
uravnoteženo prehrano v času nosečnosti in v obdobju laktacije, Majde Zanoškar dipl.m.s.
nato je sledilo predavanje zdravljenje otroka s kisikom na domu. Majde Čaušević dipl.m.s.
Sledila je razprava in zaključek srečanja .
Ob dobri hrani, ki so jo za nas pripravili uslužbenci hotela Aerodrom smo med seboj še
pokramljali si izmenjale še marsikatero zanimivo informacijo.
S strokovnega srečanja smo odhajali z dobrimi občutki, z novimi strokovnimi znanji, ki jih
sedaj spretno uporabljamo pri našem strokovnem delu.
Na koncu bi se rada zahvalila vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da je naše strokovno srečanje
potekalo dobro, še posebej se bi rada zahvalila vodstvu splošne bolnišnice Slovenj Gradec
svojim sodelavkam oddelka za ginekologijo in porodništvo, ustvarjalkam Mihaeli Zupančič,
Tini Frank, Vesni Plaznik, ki so ročno-unikatno izdelale verižice, ki bodo udeleženke srečanja
spominjale na strokovno srečanje na Koroškem, zahvala velja vsem sponzorjem in
donatorjem : Cvetličarni Narcisa z Raven na Kor.,Johnson Controls NTU Slovenj Gradec,
Orodjarni in inžiniring Alba d.o.o Slovenj Gradec, zavarovalnici Tilia, kuhinji splošne
bolnišnice Slovenj Gradec, hotelu Korošica Zofki Kanovnik sp., Tosami Domžale, Ecolab
Maribor, Nestle, radio Laser, računalničarjem in nikakor ne smemo pozabiti na osebje hotela
Aerodrom, ki so se trudili za naše dobro počutje.
Hvala .
Pripravila : Pavla Kogelnik dipl.m.s.
glavna med. sestra oddelka za ginekologijo in porodništvo

