alojzija fink, pjerina mohar, anica sečnik:
domača nega
prenovljena izdaja

Predstavitev avtoric
Alojzija Fink je diplomirana medicinska sestra. Kon
čala je podiplomski specialistični študij iz patronažne
zdravstvene nege. Bila je zaposlena v bolnišnici in pa
tronažnem varstvu, kjer je pridobivala izkušnje s pod
ročja zdravstvene nege bolnika v domačem okolju.
Poučuje na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, kjer je
pridobila naziv svetnica. Je soavtorica učbenikov za
področje zdravstvene nege in sicer: Pomoč in oskrba 1
in 2 (DZS, 2005), Etika in zakonodaja v zdravstvu (Za
ložba Grafenauer, 2010), Zdravstvena nega starostnika
(Založba Grafenauer, 2012), Zdravstvena nega pacienta pri življenjskih aktivnostih (Založba Grafenauer,
2012), Osnove zdravstvene nege (Založba Grafenauer,
2013), Diagnostično-terapevtski pristopi in fizika v medicini (Založba Grafenauer, 2013). Je soavtorica več
DVD medijev in sicer: Domača nega, Zdravstvena nega
1 in 2 ter Gospodinjstvo in hranoslovje 1 in 2. Je tudi so
avtorica e-učnega gradiva za spletno učilnico E-ZNE,
kjer so prikazane učne vsebine o aplikaciji injekcije
(dostopno na: http//ucilnica.e-zne.net). Za omenjeno
spletno učilnico E-ZNE je leta 2011 v Berlinu prejela
mednarodno priznanje Comenius EduMedia Siegel,
ki ga podeljuje IB&M – Institut für Bildung und Me
dien der Gesellschaft für Pädagogik und Information
e.V. Večkrat je predavala na strokovnih seminarjih in
mednarodnih kongresih s področja zdravstvene nege.
Leta 2011 je prejela zlati znak, ki ga za izjemne do
sežke, uspešno poklicno delo in publicistično dejav
nost na področju zdravstvene in babiške nege podel
juje Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije
– Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Je sodelavka Ško
fijske karitas Ljubljana, kjer vodi tečaje Domača nega.
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Pjerina Mohar je višja medicinska sestra in univ. dipl. or
ganizator dela. Končan ima podiplomski študij iz socialne
medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Bila je zapos
lena v bolnišnici in zdravstvenem domu. Vrsto let je pouče
vala strokovno teoretične predmete na Srednji zdravstveni
šoli Ljubljana, kjer je pridobila naziv svetnica. Poučevala
je tudi praktični pouk na Inštitutu RS za rehabilitacijo in
validov v Ljubljani. Je avtorica učbenika Temelji medicinske etike in deontologije ter soavtorica učbenika Vzgoja za
zdravje.

Anica Sečnik je višja medicinska sestra in učiteljica

zdravstvene nege. Bila je zaposlena v bolnišnici in
patronažnem varstvu, kjer je pridobivala izkušnje s
področja zdravstvene nege bolnika v����������������
različnih������
okol
jih. Poučevala je na Babiški šoli v Ljubljani, potem
pa bila učiteljica strokovno teoretičnih predmetov na
Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, kjer je pridobila
naziv svetovalka. Mnoga leta je vodila praktični pouk
v Univerzitetnem kliničnem centru na oddelku za
nevrokirurgijo. Bila je koordinatorica prostovoljnega
dela dijakov na šoli. Vrsto let je predavala po različ
nih krajih Slovenije mladostnikom in staršem, sedaj
pa več let vodi tečaje domače nege. Je avtorica knjižic
Rada imam otroke in Vzgoja v naši družini.
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