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 A, naročam monografijo v dveh knjigah
D
(ok. 950 strani A4 format, 2200 fotografij)
ZGODOVINA ZDRAVSTVA IN MEDICINE
NA SLOVENSKEM

»Herojsko delo!«
prof. dr. Dušan Sket

»Z velikansko energijo, srčnostjo, širokim razgledom,
upornostjo, vztrajnostjo in neverjetno sposobnostjo
povezovanja je avtorica iz množice gradiv uspela
sestaviti dragocen mozaik zgodovinskega razvoja
medicine pri Slovencih.«
prof. dr. Tomaž Tomaževič
»Pri branju sem ves čas občutil avtoričino izredno
delavnost in željo, da bi razvoj stroke prikazala kar
najbolj objektivno.«

Naročnik (ime in priimek ali ustanova, davčna št., zavezanec za DDV?)

doc. dr. Božidar Voljč, nekdanji minister za zdravje, ekspert SZO

»Remek delo avtorice.«
prof. dr. Aleksander Manohin

»Avtorica ne pušča za sabo le prstnih odtisov, ampak
predvsem žulje. Je kot mravlja, ki prenaša Triglav.«
Mag. Mitja Mohor, vodja Ambulante za nujno medicinsko
pomoč Zdravstvenega doma Kranj

Naslov (ulica, kraj, poštna številka,tel.)

po prednaročniški ceni 88 € (do 28. 2. 2018),
redna cena 98 €. Brezplačna poštnina.

Kraj in datum

Podpis

Naročilnico ali sken pošljite na naslov:
Slovenska matica, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana;
e-naslov: slovenskamatica@siol.net
telefon: 01 4224340 (ponedeljek–petek, 8–14)
http://www.slovenska-matica.si

AVTORICA prof. dr. ZVONKA ZUPANIČ SLAVEC, dr. med.
Foto: Jože Suhadolnik

Z ainteresiran sem tudi za tretji del knjige,
ki izide 2019. Obvestite me o izidu in ceni.

Avtorica je zdravnica, specializirana za
zgodovino medicine, ki od leta 1987
dela na Inštitutu za zgodovino medicine
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
in ga od leta 1992 tudi vodi. Je redna
univerzitetna profesorica zgodovine
medicine in dentalne medicine
ter priznana in predana pedagoginja. Njeno strokovno,
znanstvenoraziskovalno in publicistično delo sega na različna
področja, največ pa se ukvarja z zgodovino medicine 19. in 20.
stoletja na Slovenskem.
Urednica SENTA JAUNIG je etnologinja in kulturna
antropologinja, od leta 2005 zaposlena na Inštitutu
za zgodovino medicine, kjer sodeluje pri inštitutskem
raziskovalnem delu.
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Znanstveno društvo
za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije
sta izdala monografijo
ZGODOVINA ZDRAVSTVA IN MEDICINE
NA SLOVENSKEM
avtorice prof. dr. Zvonke Zupanič Slavec, dr. med.
in urednice Sente Jaunig

Zgodovina

zdravstva

in medicine
na Slovenskem
V VEČ KNJIGAH

I. knjiga:
MEDICINA SKOZI ČAS, JAVNO ZDRAVSTVO, FARMACIJA
II. knjiga:
KIRURŠKE STROKE, GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO
III. knjiga:
INTERNISTIČNE STROKE, DIAGNOSTIKA,
ZOBOZDRAVSTO, NEGA, ZDRAVILIŠČA
izide l. 2019
Namen monografije je, da zanamcem ohrani razvojno
pot slovenskega zdravstva. Zato so v knjižni prikaz vpeti
vsi presežki celotnega slovenskega prostora, poudarek pa
ostaja na osrednji regiji, kjer je bila do nedavnega in je
v pretežni meri še vedno največja koncentracija znanja,
izkušenj, raziskovalnih in pedagoških možnosti, kakor
tudi vrhunske tehnologije. Monografija bo zanamcem
ohranila izjemen trud zdravstvenega osebja in naše družbe
za reševanje življenj in prikazala bogastvo opravljenega
preventivnega dela, ki boljša kakovost življenja in
podaljšuje življenjsko dobo, ter tudi rehabilitacijskega in
paliativnega truda ter duhovne opore, ki s humanizacijo
medicine poskušajo pomagati bolnikom ob srečevanju z
boleznijo in smrtjo.

I. MEDICINA SKOZI ČAS, JAVNO ZDRAVSTVO, FARMACIJA
OD LJUDSKE DO ZNANSTVENE MEDICINE
• Medicina na slovenskih tleh do razsvetljenstva
ZDRAVSTVENE RAZMERE IN ZDRAVNIŠTVO
• Zdravstvo in medicina 18. in 19. stoletja
• Znani zdravniki na Slovenskem do 20. stoletja in pomen dunajske
medicinske fakultete
RAZVOJ SISTEMOV ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN ZDRAVSTVENE
ZAKONODAJE
• Sistemi zdravstvenega varstva
• Zdravstvena zakonodaja do druge svetovne vojne
• Zdravstvena zakonodaja po drugi svetovni vojni
RAZVOJ JAVNEGA ZDRAVSTVA
• Javno zdravstvo do druge svetovne vojne
• Dejavnost javnega zdravja po drugi svetovni vojni
• Splošna in družinska medicina
• Medicina dela, prometa in športa
RAZVOJ BOLNIŠNIČNEGA ZDRAVSTVA
• Bolnišnica v Ljubljani skozi čas
• Splošne in specialne bolnišnice na Slovenskem
• Sanatoriji na Slovenskem
RAZVOJ MEDICINE V IZREDNIH RAZMERAH
• Medicina v izrednih razmerah
• Saniteta v prvi svetovni vojni
• Oskrba vojnih invalidov po prvi svetovni vojni
• Saniteta v drugi svetovni vojni – partizanska medicina
PRESKRBA ZDRAVSTVA IN PREBIVALSTVA Z ZDRAVILI
• Lekarništvo, Veledrogerije
• Farmacevtska industrija (Lek, Krka, zastopstva)
• Zagotavljanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti preskrbe z zdravili
in v proizvodnji in prometu
POMNIKI MEDICINSKE IN FARMACEVTSKE PRETEKLOSTI
• Medicinske zbirke in pomniki
• Farmacevtske zbirke in pomniki

II. KIRURŠKE STROKE, GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO
RAZVOJ KIRURGIJE
Razvoj splošne kirurgije, abdominalne kirurgije, travmatologije,
kardiovaskularne kirurgije, nevrokirurgije, torakalne kirurgije,
plastične, rekonstruktivne, opeklinske in estetske kirurgije, urologije,
otroške kirurgije in intenzivne terapije, maksilofacialne in oralne
kirurgije, skupnih kirurških dejavnosti
RAZVOJ OFTALMOLOGIJE
RAZVOJ OTORINOLARINGOLOGIJE
RAZVOJ ORTOPEDIJE
RAZVOJ GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA
Razvoj porodništva, perinatologije, neonatologije,
ginekologije, reprodukcijske medicine, babištva idr.
RAZVOJ ANESTEZIOLOGIJE Z REANIMATOLOGIJO
IN PERIOPERATIVNO INTENZIVNO TERAPIJ0
RAZVOJ RADIOLOGIJE
RAZVOJ NUKLEARNE MEDICINE
RAZVOJ TRANSFUZIJSKE MEDICINE
RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKE MEDICINE
RAZVOJ REHABILITACIJSKE MEDICINE
III. del monografije izide l. 2019
INTERNISTIČNE STROKE, PSIHIATRIJA,
DENTALNA MEDICINA, ZDRAVSTVENA
NEGA, DIAGNOSTIČNE STROKE NEKLINIČNE,
ZDRAVILIŠKE IN ZDRAVSTVENOŠOLSKE
DEJAVNOSTI

Knjižna recenzenta sta:
Prof. dr. Alenka Radšel Medvešček, dr. med.
Prof. dr. Dušan Sket, dr. med.

