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Stalo sa...
Ako sme sa učili pomáhať a zachraňovať v teréne – KOŽAZ 2018
Študentská kvapka krvi 2018 – Prečo som sa rozhodol darovať krv
Príbeh z návštevy Kežmarského hradu
Boli sme sa pozrieť na Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity
Čo sme videli pri návšteve Technického múzea v Košiciach
Deň otvorených dverí na našej škole
Prečo sme sa rozhodli pomáhať prešovskej onkológii
Môj zážitok z besedy s bývalými učiteľmi SZŠ
Beseda o poruchách príjmu potravy
Čo mi dal Európsky deň jazykov

Naše reflexie
Prváci nám prezradili – Prečo som sa rozhodol/rozhodla študovať na zdravotníckej škole...
Čo robím, keď má pacient bolesť?
Čo ma naučila moja babička...
Naše príbehy – Moja najhlbšia skúsenosť prežitá počas odbornej klinickej praxe...
Čo potom... Moja úvaha o zmysle života
Prváci sa výtvarne zamysleli nad aktuálnou témou „Ako vyzerá a čo s nami robí konzumný spôsob života“
Ako som sa naučila a ďalej sa učím cudzie jazyky?
Mňa ako budúceho zdravotníka veľmi zaujímalo, čo môže vyvolať migrénu
Čo mi dala moja účasť na Dni diabetu v našej SZŠ

Prinášame vám prvé číslo školského
časopisu VITA v tomto školskom
roku. Časopis vychádza v jesenných
a predvianočných farbách, teraz
v predvianočnom čase v zväčšenej,
zmenenej a rozšírenej forme.
Tento časopis ste vytvárali všetci,
ktorí ste sa zaslúžili o to, že vznikla
mozaika
vašich
dojmov
zo školských akcií, vašich úvah
a zážitkov. Tiež
ste priniesli
posolstvo toho, čo by ste chceli
odovzdať čitateľom. Všetci tí, ktorí
svojimi príspevkami vytvorili tento
časopis, to robili nezištne v svojom
voľnom čase a za to im patrí naše
ďakujem.

Naše rozhovory
Rozhovor s internistkou MUDr. Tatianou Husárovou o tom, ako vyzerá
životný štýl súčasného – aj mladého – človeka
Rozhovor so psychologičkou Mgr. Katarínou Akurátnou o tom, kedy je mladý
Človek ohrozený závislosťou na mobile a sociálnych sieťach
Rozhovor so psychiatričkou MUDr. Máriou Zavadilovou o hrozbe závislostí
na mobiloch a sociálnych sieťach
Rozhovor s očným lekárom MUDr. Flaviánom Marcinom o tom, ako si chrániť
a nepoškodiť oči pri práci s počítačom
Rozhovor s Mgr. Lukášom Novotným o tom, aká je fyzická kondícia
dnešných mladých ľudí z pohľadu fyzioterapeuta
Rozhovor s Mgr. Bc. Silviou Doľackou a Mgr. Teréziou
Kočišovou o tom, prečo majú Švajčiari zdravé zuby a Slováci nie a ako si
zachovať zdravie svojich zubov

Blížia sa Vianoce
Ide zima ide mráz – necháme sa inšpirovať?

Chceme povzbudiť všetkých, ktorí
majú pocit, že niečo, čo cítia, alebo
čo prežili je také hlboké
a zaujímavé, že by sa s tým mohli
podeliť, aby neváhali a kontaktovali
niekoho
z redakčnej
rady.
Akýkoľvek navrhnutý príspevok
radi uverejníme. Taktiež budeme
vďační
za
všetky
podnety
a inšpirácie, ak nám dáte vedieť, čo
by ste si v školskom časopise –
možno už v najbližšom čísle radi
prečítali. Môžete nám dávať
podnety k tomu, s kým by ste si
v najbližšom čísle radi prečítali
rozhovor. Môžete nám posielať
svoje otázky a my sa budeme snažiť
hľadať na nich odpovede, alebo
vyhľadáme niekoho, kto by tie
odpovede mohol poznať.
Ten, kto sa pripravuje na povolanie
zdravotníka má v sebe množstvo
otázok, no nie vždy ich aj vysloví.
Budeme radi, ak si budete vzájomne
vymieňať svoje skúsenosti, svoje
dojmy z hľadania a nachádzania
otázok a odpovedí k tomu, čo vás
zaujíma, čo vás trápi, ale aj čo vás
teší. Želáme všetkým čitateľom,
aby si v tomto čísle časopisu našli
niečo, čo ich zaujme.
za redakčnú radu
PhDr. Dana Stachurová, PhD.
koordinátor školského časopisu

Niečo pre tých, ktorí majú radi Chorvátsko
Pečiete vianočné koláčiky?
Vianočná poézia

Mgr. Dávid Kulpa
grafické spracovanie
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Predstavujeme záujmové
útvary
Angličtina hrou
Ponúka žiakom možnosť zdokonaliť sa
v anglickom jazyku, rozvíjať ich jazykové
zručnosti
a schopnosti
prostredníctvom
inovatívnych metód – jazykové hry, role play,
tvorivé písanie, riešenie problému a pod.
Individuálne aktivity pomáhajú žiakom prehĺbiť
objektivitu vlastného sebahodnotenia a skupinové
aktivity upevňujú pozitívne sociálne vzťahy.
Činnosť tohto krúžku poskytuje žiakom priestor aj
na upevnenie učiva a prípravu na maturitnú
skúšku.
Mgr. Peter Kilian

Čaro ruštiny
Je tu pre tých žiakov, ktorí majú záujem bližšie sa
oboznámiť s históriou, kultúrou, hudbou, umením,
pamätihodnosťami a súčasným životom ruského
národa. Cieľom je viac prehĺbiť záujem o výučbu
tohto krásneho slovanského jazyka.
Zdokonaľovanie
komunikačných schopností
u žiakov zlepšuje prostredníctvom filmov,
rozprávok, vypočutých piesní, poézie, prózy
a rôznych zábavných hier. Žiakom vo vyšších
ročníkoch pomôže rozšíriť si okruh svojich
vedomostí pred maturitnou skúškou.
Mgr. Lenka Sokol

Slovenčina v kocke
Cieľom záujmového útvaru je upevňovať
poznatky z predchádzajúcich ročníkov: 1.–3.,
upevňovať a precvičovať nové poznatky
z gramatiky a efektívne ich využívať v praxi
(písomnostiach). Ďalším cieľom je zamerať sa
na ústny a písomný prejav žiakov, v písomnej
komunikácii precvičiť dodržiavanie pravidiel
slovenského pravopisu, a aplikovať nadobudnuté
znalosti z ortografie. Súčasťou záujmového útvaru
je
aj precvičovanie
maturitných testov
z predchádzajúcich školských rokov a taktiež
pripraviť žiakov na úspešne zvládnutie
celoslovenského testovania EČ a PFIČ a ÚFIČ
MS.
Mgr. Zuzana Gomoľová
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Konverzácia
v anglickom jazyku
Je určený pre žiakov štvrtého
ročníka, zameraný na prípravu na
maturitnú skúšku z anglického
jazyka – úroveň B1. Cieľom
záujmového útvaru je pomôcť
žiakom pri ich príprave na ústnu
časť maturitnej skúšky.
Stretnutia budú tematicky
zamerané podľa cieľových
požiadaviek na vedomosti
maturantov. V rámci krúžku
budeme používať aj maturitné
texty z predchádzajúcich
školských rokov a rozvíjať
jazykovú kompetenciu žiakov
v oblasti počúvania a
porozumenia, čítania s
porozumením a písania.
Mgr. Jaroslava Fedorková

Túry do literatúry
Cieľom záujmového útvaru je
podporovať záujem študentov
o klasické diela slovenskej
a svetovej literatúry, a s vyžitím
literárnych diel viesť študentom
k vyjadreniu vlastných názorov.
Cieľom je taktiež pomôcť
študentom v príprave na
maturitnú skúšku zo slovenského
jazyka a literatúry.
PaedDr. Martina Dudaščíková

Predstavujeme
záujmové
útvary

Túry a cyklotúry

Nemčina
pre zdravotníkov
Je určený tým, ktorí sa chcú
zdokonaliť v nemeckom jazyku
a v budúcnosti pomýšľajú na
prácu v zdravotníctve v niektorej
z nemecky hovoriacich krajín.
Naším hlavným cieľom je
rozšíriť slovnú zásobu z oblasti
zdravotníctva a vedieť ju aktívne
využívať v dialogizovanej forme.
Ďalšou aktivizujúcou metódou je
nácvik simulovaných situácií,
ktorý má prispieť k pohotovej
a spontánnej reakcii. Takže
všetci tí, ktorí máte otvorené
oči, uši a podrezaný jazyk,
pridajte sa k nám!
Mgr. Erika Višňovská

V zdravom tele zdravý
duch

Ako to už býva zvykom
v dnešnej dobe, mládež a deti sa
málo pohybujú. Chýba im
prirodzený pohyb na čerstvom
vzduchu. Preto som sa rozhodol
pre ZU s názvom „Túry a
cyklotúry“. Hlavným cieľom ZU
je zvýšiť, ale hlavne vzbudiť
u žiakov pohybovú aktivitu, či už
na bicykli, alebo po vlastných.
Ďalším cieľom je ukázať žiakom
krásne okolie mesta Prešov,
mesta kde študujú, kde prežijú 4
roky. V neposlednom rade je to
rozvoj komunikácie v kolektíve,
učenie sa tomu, ako sa správať
v lese, prírode a osvojiť si
pravidlá cestnej premávky.

V záujmovom útvare sa budeme
venovať pleti a to hlavne
správnemu čisteniu, rôznym
druhom masáží, úprave obočia,
líčeniu, práci s kozmetikou
a s ultrazvukom. Záujmový útvar
môžu navštevovať dievčatá aj
chlapci. Nájdete nás v budove
školy, v miestnosti č 39, alebo
na Metodovej ulici č. 8 v Prešove
v kozmetickom salóne Anite.

Cieľom záujmového útvaru je
postarať sa o voľný čas žiakov,
ale taktiež informovať žiakov
o význame pohybových činností
pre ich zdravie. Pohybové
aktivity v športovom v krúžku
pomáhajú žiakom uvoľňovať
napätie, energiu a vďaka nej si
žiak upevňuje nielen zdravie, ale
vytvára a upevňuje si sociálne
vzťahy. Realizovať sa bude
blokovo. Jeho náplňou budú
návštevy posilňovní s rôznymi
druhmi tréningu – crossfit, TRX,
SM-systém a iné. Škála aktivít
bude široká – túry, cyklotúry
na čerstvom vzduchu
vytrvalostné behy, korčuľovanie
na ľade, cvičenie v prírode...

Mgr. Tomáš Fiamčík

Mgr. Anita Oravcová

Mgr. Miroslava Mazurová

Kozmetika od A do Z
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Predstavujeme záujmové útvary
Záchranárstvo ako
hobby
Je určený pre všetkých
študentov, ktorí svoje povolanie
vnímajú skôr ako poslanie, čiže
ich práca, alebo štúdium nekončí
opustením školy, alebo
nemocnice, ale sú zdravotníkmi
na každom svojom kroku.
Povinnosťou každého je
poskytnúť prvú pomoc. Pomáhať
je ľahké, ak vieme ako –
v našom záujmovom útvare sa to
naučíme, alebo zdokonalíme
zábavnou a hravou formou.
Mgr. Ľubica Marcineková

Terapia spúšťových
bodov
Záujmový útvar sa zameriava
na terapiu bodov nachádzajúcich
sa v ľudskom tele, ktoré sú
vo zvýšenom napätí, sú bolestivé
a bránia plnej pohyblivosti.
Zameriava sa na spôsob ako ich
nájsť, identifikovať a ošetriť
manuálnym tlakom a zbaviť
ťažkostí. Venuje sa určeniu
konkrétnych svalov, ktoré sú
pôvodcom problémov.
Zameriava sa na to, ako sa
naučiť vyšetrenia vlastných
svalov pohmatom, na rozvoj
schopnosti lokalizovať na nich
napäté snopce a spúšťové body.
Poskytuje rady, ako pomocou
tlaku aj naťahovacích cvičení sa
dá pracovať na ich odstránení.
Činnosť záujmového útvaru
poskytuje žiakom pár
jednoduchých a v každodennom
živote ľahko použiteľných tipov
pre udržanie zdravia, sily aj pre
obmedzenie rizika vzniku
spúšťových bodov do budúcna.
Mgr. Miroslava Kováčiková
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Masáže od A
po Z
Predmetom činnosti
budú rôzne druhy
alternatívnych druhov
masáži, masážnych
techník, ako aj odborné
exkurzie, ako napr.
návšteva soľnej jaskyne
v Prešove, návštevy
kryokomory, ako aj
návšteva rôznych
wellness zariadení.
Hlavným cieľom
činnosti v záujmovom
útvare bude možnosť
demonštrácie rôznych
druhov masáží
a masážnych techník a
postupov, ktoré nie sú
súčasťou ŠVP a následne
si ich osvojenie. Žiakom
bude vytvorený priestor
pre zdokonalenie si už
osvojených poznaných
masážnych hmatov
a o postupov, naučenie
sa nových ešte
nepoznaných masážnych
hmatov a získanie
nových vedomostí,
zručností a poznatkov
v odboroch rehabilitácie,
fyzioterapie
a rehabilitačného
ošetrovateľstva. Žiakom
bude vytvorený priestor
pre rozvoj a zlepšenie
prehľadu vedomostí
a zručností v študijnom
odbore masér
a zdokonalenie si jemnej
motoriky, ktorá je
v práci maséra
najdôležitejšia.
Mgr. Lukáš Novotný

Zdravý chrup
v zdravom tele
Útvar vznikol s cieľom
pripraviť žiakov
študijného odboru
zubný asistent na
edukačné stretnutia,
ktoré plánujú a realizujú
v materských,
základných školách,
denných stacionároch v
rámci prevencie
ochorení dutiny ústnej.
Žiaci majú možnosť
v záujmovom útvare
pripraviť pomôcky,
postup vyučovacích
hodín, skonzultovať
správnosť a vhodnosť
navrhovaných metód,
ktoré plánujú využiť
na stretnutiach s deťmi
v materských, či
základných školách,
alebo v iných centrách.
Rovnako majú možnosť
precvičiť si
komunikáciu –
odpovede na otázky,
ktoré sú im kladené
počas edukačných
stretnutí. Stretávame sa
v čase 13:35- 15:35
každý pondelok
v odbornej učebni č.
116 a privítame každého
kto má chuť pripojiť sa
k nám a akýmkoľvek
spôsobom, nápadom
prispieť k výchove
k orálnemu zdraviu.
Mgr. Bc. Silvia Doľacká

Záujmový útvar, v ktorom tvoríme

časopis VITA
o nemocničných príbehoch

Zdravotnícky
žurnalista
zamyslenia budúcich zdravotníkov

o školských a mimoškolských akciách

o skúsenostiach z odbornej klinickej praxe

rozhovory

o rôznych zážitkoch a skúsenostiach zo života

Zameriava sa na tvorbu
školského
časopisu
VITA
prostredníctvom
tvorby
písomných
a fotografických
príspevkov
z jednotlivých
školských
a mimoškolských
akcií. Vzhľadom k zameraniu
školy formujúcej budúcich
zdravotníkov sa redakčná rada
časopisu snaží jednotlivými
príspevkami priblížiť čitateľom
študentský život budúceho
zdravotníka. Tento pohľad je
možné realizovať vzhľadom
k tomu, že väčšinu článkov
pre časopis píšu žiaci. Školský
časopis v sebe bude niesť aj
zamyslenia sa nad jednotlivými
aspektmi
zdravotníckeho
povolania, rozhovory s rôznymi
ľuďmi a pod. Každé číslo
školského
časopisu
VITA
tvoreného v záujmovom útvare
Zdravotnícky žurnalista bude
tematicky zamerané na inú
oblasť a bude sa snažiť priniesť
čitateľom aj rôzne prekvapenia.
PhDr. Dana Stachurová, PhD.
Mgr. Dávid Kulpa

o tom, čo je aktuálne

Ďakujeme všetkým, ktorí nám poslali opis toho, čomu sa
v svojom záujmovom útvare venujú.
Kresba: Alexandra Urbanová, minuloročná absolventka našej SZŠ
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Stalo sa – naše akcie

Ako sme sa učili pomáhať a zachraňovať v teréne
KOŽAZ 2018

Ahojte, zdravia vás vaše rovesníčky. Pripravili
sme si pre vás článok o tom, ako sme vnímali
priebeh celého KOŽAZu, keďže aj vás to čaká,
alebo ste to už stihli absolvovať.
Na začiatok sme vás chceli oboznámiť s tým, čo
to vlastne znamená KOŽAZ. Niektorí to už určite
viete, ale pre ostatných je to Kurz ochrany života
a zdravia, ktorým musia prejsť v treťom ročníku
všetci žiaci zdravotníckej školy. Je to kurz
venujúci sa tomu, ako pomáhať, zachraňovať
v teréne, ako sa orientovať v prírode a tiež
trénujúci našu fyzickú zdatnosť. Jednotlivé
stanovištia, ktorými sme počas celého týždňa
prechádzali, boli venované aj témam týkajúcim sa
rôznych zaujímavých aktivít, ktorým sa aj vy
môžete venovať vo voľnom čase. Z osobnej
skúsenosti a skvelých zážitkov odporúčame
určite vyskúšať plavbu kajakom, strieľanie z luku
alebo zo vzduchovky a určite zlaňovanie.

Pri stanovištiach týkajúcich sa prvej pomoci
sme sa dozvedeli a nadobudli nové skúsenosti
7

v kardiopulmonálnej resuscitácii, keďže v našom
odbore masér sme zatiaľ veľa hodín prvej
pomoci nemali. Na týchto stanovištiach sme si
tiež
mohli vyskúšať Gordonov manéver a
Heimlichov hmat, ktoré možno raz dokážeme
využiť v pomoci iným aj v ozajstnom, reálnom
živote. Tieto dva hmaty sa venujú záchrane pri
dusení, preto chceme podotknúť dôležitosť tohto
kurzu. To však musíte už sami posúdiť.
Pri jednom zo stanovíšť sa nám venoval
ostrieľaný záchranár a plavčík, ktorý má za sebou
mnoho
záchranárskych
skúseností.
Bol
z pobočky SČK a vysvetľoval nám, ako sa
neutopiť a aké nerozvážne veci vo vode nemáme
skúšať. Nás ako masérov zaujali jeho zážitky
s ľuďmi, ktorých postihli kŕče pri plávaní. Keďže
my sa s takýmito problémami stretávame dosť
často, tak sme sa utvrdili v tom, že dôležité je
nepanikáriť a zachovať pokoj. Okrem tohto
skúseného plavčíka sa nám venoval aj pán
z pobočky integrovaného záchranného systému
112, ktorý pracoval na dispečingu čísla 112. Od
neho sme sa tiež dozvedeli mnoho zaujímavosti a
do života prospešných informácií. Viac vám
nechceme prezrádzať, lepšie bude, ak to sami
zažijete a nadobudnete mnoho vlastných zážitkov
a skúseností. S láskou vaše milé krásne, staršie
spolužiačky.


Text a foto: Daniela Cicoňová
Anna Kačmárová
3.D

Stalo sa – naše akcie

Prečo som sa rozhodol darovať krv
Dňa 26.9.2018 sa v priestoroch Národnej transfúznej služby Fakultnej nemocnice
s poliklinikou v Prešove konala tzv. Študentská kvapka krvi. Prostredníctvom
tejto akcie mohli študenti pomôcť pacientom, ktorí potrebujú pre svoju liečbu
transfúziu krvi. Z našej školy sa do tejto akcie zapojilo 28 študentov z tried
3.C, 3.D, 4.E, 4.A, 4.B a 4.C.
Všetkým, ktorí aj takouto formou pomohli pacientom, ďakujeme!

Študentská kvapka krvi
2018

Nad darovaním krvi som už rozmýšľal už skôr,
ale musel som čakať, lebo som ešte nemal 18
rokov. Teraz, keď už mám 18, mi nič nebráni
ísť darovať krv. Zo začiatku som mal obavy,
aké to bude, či to nebude bolestivé, ale teraz už
viem, že tie obavy, ktoré som mal, boli
zbytočné. Moje dôvody, prečo som šiel darovať
krv, spočívali hlavne v tom, že pomôžem tým
ktorí krv potrebujú. Nikto z nás nevie, kedy
bude potrebovať krv - či už to budem ja, alebo
to bude niekto z mojich príbuzných.

Je to krásny pocit z toho, že som niečo spravil
dobre. že som pomohol niekomu zachrániť
život. Vďaka tomu, že som daroval krv,
kompletne mi ju vyšetrili, a tak viem, že som
zdravý. Je skutočne dobré, ak sa človek
rozhodne darovať krv, samozrejme, pokiaľ mu
to dovoľuje jeho zdravotný stav. Podľa mňa je
to šľachetný čin. Krv je veľmi dôležitá.Hoci je
dnes doba pokročilá, máme rôzne prístroje
a lieky, ale napriek tomu sme ešte stále
nevymysleli niečo, čo by nahradilo krv. Dúfam,
že počet darcov sa bude zvyšovať a nie naopak.


Martin Škvarko
4.E

Zdroj: https://pixabay.com/sk/krv-darcovstvo-krvi-zdravie-2842450/
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Návšteva Kežmarského hradu

Na známosť sa všetkým
dáva, že pocestní z II.A a
III.A dňa 26.9.2018 zavítali
do Kežmarského hradu.
Mladí
nevzdelanci
sa
chceli čomusi priučiť a tak
sa ich ujala dvorná dáma a
mešťania
PaedDr.
J.
Geletičová a Mgr. A.
Uličný, aby ich čomusi
priučili.
Previedli
ich
krásnymi
chodbami
i
komnatami. Ukázali im
nevídané i neslýchané.
Nevzdelanci sa priučili aj
medicíne. Dopočuli sa aj o
prvom RTG snímku, ktorý
bol zhotovený na území
Slovenska práve v meste
Kežmarok a v útrobách
hradu si mohli obzrieť
lekáreň z čias minulých.
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Taktiež si vypočuli príbeh
veľmi pútavý, ale aj smutný a
dramatický...:
V roku Pána 1565 vykonala
Beata Laska, kežmarská hradná
pani, prvý známy výlet
do Vysokých Tatier. Tatry
učarovali pani Laskej
od prvého dňa, čo nasledovala
svojho manžela a vstúpila
do Kežmarku.
Obyvatelia mesta sa ani veľmi
nepozastavili nad tým, že si ich
hradný pán Albert doviedol
manželku o 20 rokov staršiu.
V tých časoch sa ľudia nebrali
z lásky, ale pre majetok.
A mladý pán tak veľmi
potreboval peniaze! Chcel
cestovať, hostiť, poľovať a
anglickí alchymisti, ktorí mu
sľubovali vyrobiť zlato a kameň
múdrosti, ušli aj s tým zvyškom
peňazí, ktoré im mladý pán
zveril.
Albert sa pri svojich cestách
dopočul o bohatej poľskej
vdove Beate. Porozmýšľal, šiel
za ňou. Zložil jej poklonu.
Spoznali sa na bále vo Varšave,
bol veľmi smutný, zveril sa
Beate, že je sirota, nepoznal ani
lásku matky, ani lásku ženy. Aj

ona mala podobný osud. Jej
otcom bol sám poľský kráľ
Žigmund. Ale nemohol sa
k dcére verejne priznať, lebo jej
matka bola len obyčajná dvorná
dáma... Dal však dcére
bohatstvo, vyrástla na jeho
dvore, ale tiež bez lásky. Možno
preto, keď Beatu nečakane
Albert požiadal o ruku,
privolila. Beata sa
pravdepodobne
do šarmantného, ani nie
tridsaťročného mladíka (už
predtým raz ženatého – o čom
nevedela) zaľúbila. Vydala sa
za neho. Keď prichádzali
z Poľska do Kežmarku, uvidela
Tatry. Očarili ju na prvý
pohľad. Rozhodla sa tam ísť
pozrieť. Albert nikdy nemal čas
na návštevu Vysokých Tatier,
stále sa venoval alchýmii, preto
Beata šla do hôr s kežmarskými
mešťanmi. Tí Tatry dobre
poznali, lebo jedna ich časť
patrila od roku 1269 do chotára
Kežmarku. Vybrali sa
pravdepodobne k Zelenému
plesu. Kde bol v tom čase
Beatin manžel? Vedel
o pripravovanom výlete? Asi
nie. Mladý hradný pán bol totiž

v poslednom čase dosť mrzutý.
Mal peniaze, ale aj staršiu
ženu...Výlet manželky mu
vlastne prišiel vhod. Keď sa
hradná pani po troch dňoch
vrátila, naoko nahnevaný muž
ju čakal pri vstupnej hradnej
bráne. Spolu s ním aj jeho
vojaci. Schytili prekvapenú
Beatu a vliekli ju do
hladomorne. Keďže šla na výlet
bez svojho zákonitého manžela,
previnila sa proti prísnym
zásadám vtedajšej mravnosti a
tak musela doživotne
pykať… Nie, muž ju neodsúdil
na smrť hladom. Chlieb a vodu
dostávala cez malé okienko a
druhým oknom zo svojej izby
mohla pozerať na Tatry –
príčinu svojho nešťastia. V
hladomorni strávila Beata Laska
najmenej šesť rokov – našiel ju
tam až ďalší majiteľ hradu a
úbohú pološialenú ženu
odviezol do Košíc, kde onedlho
zomrela.


Text a foto: Mária Ondušová
3.A


Foto: Dana Stachurová

Expozícia historickej lekárne v priestoroch Kežmarského hradu
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Boli sme sa pozrieť na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
na Fakulte zdravotníckych odborov
Prešovskej univerzity
Ako študentku odboru zubný asistent ma zaujal
odbor
dentálnej
hygieny
na
Fakulte
zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity.
Sama som si našla nejaké informácie, ale keď
som sa dozvedela, že sa dňa 06.11.2018
organizuje DOD, hneď som vedela, že sa tam
pôjdem pozrieť. Šli sme tam viacerí z triedy.
Odbor nám prezentovali študenti dentálnej
hygieny. Ukázali nám ich učebne, v ktorých mali
kreslá a rôzne nástroje a prístroje používané na
dentálnu hygienu. Samozrejme, ako zubní
asistenti sme to poznali. Potom nám pustili
prezentáciu a povedali niečo bližšie o odbore.
Bolo výborné, ako oni sami nám rozprávali o ich
zážitkoch a štúdiu na tejto škole. Tiež bolo milé,
ako nám zodpovedali všetky otázky, ktoré sme im
položili. My sme sa pýtali najmä na prijímacie
skúšky, na štúdium dennej a externej formy a na
vyučujúcich. Dostali sme aj malý darček- malé
zubné pasty. Škola sa mi veľmi páčila, DOD bol
super a veľmi rada by som v budúcnosti na tejto
škole študovala.


Dňa 08. 09. 2018 sme sa my, žiaci 2.B triedy,
zúčastnili pod vedením MUDr. D. Bilikovej
a PhDr. E. Konečnej,MBA exkurzie
v
Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Po
príchode do budovy múzea nás pani
sprievodkyňa zaviedla do priestorov banského
múzea a ukázala nám stroje, ktoré sa používali
v baniach.
V ďalších
miestnostiach
nám
predstavila historickú komunikačnú techniku
a hutnícky priemysel. Po prednáškach sme
navštívili miestnosti interaktívnych pokusov
rôznych vedných zameraní, kde sme si užili
množstvo zábavy. Hrali sme vedomostné hry, pri
ktorých sme sa zabávali, fotili a smiali. Tento deň
sa nám veľmi páčil a sme radi, že sme sa mohli
zúčastniť tejto školskej akcie.
 Text a foto: Alica Drobňáková
Sára Lešková Andraščíková
2. B

Text: Dominika Novotná
4.E
 Foto: Simona Diňová
4. E

Deň otvorených dverí na našej
škole
Čo sme videli pri návšteve
Technického múzea v Košiciach
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Dňa 26.10.2018 sa v našej škole konal Deň
otvorených dverí. Táto každoročná, verejnosťou
obľúbená akcia, aj tento rok priviedla
k otvoreným dverám školy množstvo ľudí.
Našim návštevníkom sme ponúkli možnosť
nahliadnuť do učební a tried žiakov všetkých
študijných odborov zubný asistent, masér a
od septembra 2019 praktická sestra. Po chodbách
našej školy prešli v ten deň návštevníci zo 60 škôl
Prešovského kraja. Všetkým ďakujeme za ich
návštevu.

Stalo sa – naše akcie

DOD z pohľadu
zdravotníckeho
asistenta
Keď listy zo stromov začnú
opadávať, vieme že je ten
správny čas. Čas na to, aby sme
ukázali, ako sa študuje na našej
škole. Naši žiaci a spolužiaci si
pripravili zaujímavý program,
v ktorom prezentovali nie len
svoje odbory. Záujemcovia si
mohli pozrieť naše jazykové,
počítačové, aj odborné učebne,
kde si krátko vypočuli čo ich čaká
po nástupe na našu školu. Zubní
asistenti im ukázali ako si
správne čistiť zuby. Okrem toho
im povedali mnoho zaujímavostí
o svojom odbore, kde sa môžu
uplatniť alebo čo môžu študovať
ďalej.

Maséri predviedli zaujímavé
metódy, ktoré sa naučili na našej
škole a to taping a bankovanie.
Zdravotnícki
asistenti
im
predviedli prvú pomoc, ukázali
im ako sa merajú fyziologické
funkcie a vysvetlili im ako
prebieha prax v nemocniciach. V
celej škole po celý čas vládla
priateľská atmosféra a každý si tu
prišiel na svoje. Dúfame, že sa
pre štúdium na našej škole
rozhodne čo najviac žiakov,
pripoja sa ku skvelému kolektívu
zdravotníkov a budú sa snažiť
zlepšovať kvalitu poskytovania
zdravotníckych služieb.
 Mariana Pončáková
3.A

DOD z pohľadu
masérov

DOD z pohľadu
zubného asistenta

Deň začal ako každý iný, no bol
niečím výnimočný. Každý z nás
mal v škole pridelenú úlohu, ako
prezentovať a predstaviť svoj
študijný odbor. Za úlohu sme
mali prezentovať náš odbor
žiakom, ktorí sa na nás prišli
pozrieť. V prezentácií sme im
opisovali, čo je úlohou maséra,
čo po skončení školy budú môcť
vykonávať, aké sú prijímacie
skúšky na náš odbor, na akých
oddeleniach
v nemocnici
sa
vykonáva odborná klinická prax
a podobne. V dalších učebniach
moji spolužiaci prezentovali
rôzne techniky ako bankovanie,
teaping, školu chrbta, klasickú
masáž
a
reflexnú
masáž.
Zo začiatku sa samzrejme žiaci
hanbili a báli pýtať, no postupne,
ako sa vymieňali skupiny,
naberali odvahu a pýtali sa
na všetko, čo ich zaujímalo.
Väčšina
žiakov
vyzerala
vystrašene, no niektorí sa zdali
tým, čo počuli, veľmi zaujatí.
Nenavštívili nás iba žiaci, ale aj
ich rodičia a učitelia, ktorí robili
sprievod svojím deťom, alebo
žiakom. Ako každý rok, tak aj
tento nás prekvapil počet
záujemcov. Celé DOD prebehlo
veľmi dobre a my sme sa tešili z
celého dňa a jeho priebehu.
 Karolína Gáborová
Alexandra Fečová
3.D

Som žiačkou III.E triedy a
zúčastnila som sa tejto akcie ako
predstaviteľ nášho odboru zubný
asistent.

Táto akcia bola veľmi pozitívna
pre všetkých uchádzačov o tento
odbor. Prišiel pomerne krásny
počet detí. Tíško prichádzali
do tried zo zvedavosťou, čo tento
odbor obsahuje. Pozorne sedeli
na svojich miestach a počúvali
naše slová, aj naše skúsenosti
z praxe, ktorá nám začala len
nedávno. Ich otázky mali pekný
zámer. Zaujímalo ich veľa vecí,
na ktoré
sme už vedeli
odpovedať a to vďaka tomu, čo
sme sa naučili v tejto škole.
Veľmi ich zaujali naše odborné
učebne, v ktorých sa učíme a
pripravujeme na klinickú prax. Ja
som bola príjemne prekvapená.
Verím, že aj na budúci rok budú
prichádzať
mnohí
ďalší
uchádzači o štúdium na tejto
škole.
 Martina Lipáková
3.E

 Foto: Mgr. Katarína Modranská
Mgr. Bc. Silvia Doľacká

Ďakujeme učiteľom, ktorí nam pomáhali. Bez ich pomoci a podpory by sme to nezvládli, ale hlavne
ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili. Tešíme sa na ďalší rok a na další DOD.
12
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Kresba: žiačky 3.A

Prečo sme sa rozhodli pomáhať prešovskej onkológii
Začalo sa to v 2. ročníku, keď
sme sa rozhodli chodiť na krúžok
"Čas pre druhého ". Mali sme tam
možnosť dozvedieť sa aj o
prostredí zahraničných nemocníc
a my sme ich porovnávali s tými
na Slovensku. To nás motivovalo
a
chceli
sme
začať
so
skrášľovaním
našej
nemocnice. Práve preto nás
napadlo, že tu môžeme využiť
naše zručnosti. Naša prvá
návšteva s cieľom skrášľovať
onkologické oddelenia sa začala
v predvianočnom období v roku
2016. Vyrobili sme vianočné
stromčeky
z papiera
a
rôzne
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ozdoby spolu s vianočnými
pozdravmi, ktoré sme roznášali
v oddeleniach klinickej aj
radiačnej onkológii, aj po iných
lôžkových
oddeleniach
v
nemocnici. Na tvárach pacientov
sme videli, že sa im to páči a to
nás motivovalo pre ďalšie
dobrovoľnícke aktivity. Začali
sme chodiť na dve prešovské
onkologické oddelenia chodiť
častejšie. Tento mesiac sa konali
prešovské dni dobrovoľníctva,
na ktorých sme sa zúčastnili.
Na oddelení radiačnej onkológie
FNsP Prešov sme strávili 5

hodín. Vyrábali sme rôzne
ozdoby,
napr.
jesenné lístie
z papiera, ale aj papierové vázy.
Snažili sme sa tým skrášliť
jedáleň pacientom. Tešilo nás to,
lebo aj takto máme možnosť
pomáhať
ľuďom,
ktorí
to
potrebujú. Prečo práve onkológia?
Práve preto, lebo sa môžeme
pokúsiť pomôcť ťažko chorým
pacientom. To, čo vykonáte pre
dobro trpiacich a chorých ľudí
v svojom voľnom čase – to Vás
poteší najviac.
 Dominika Bugošová
Júlia Bednáriková
3.B


Foto: Dana Stachurová

Stalo sa – naše akcie
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Môj zážitok z besedy s bývalými učiteľmi SZŠ
M. T. Cicero raz povedal: ,,História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života
a hlásateľom uplynulých čias.“
Dňa 24. októbra 2018 sa konala
beseda s bývalými učiteľmi, ktorí
učili
na našej škole. Na besede
sa zúčastnili traja bývalí učitelia
našej školy: MUDr. M. Kríž,
PhD., učiteľ predmetu zdravie
a klinika
chorôb, PhDr. E.
Sidorová, ktorá bola učiteľka
odborných predmetov a Mgr. V.
Pidaná, učiteľka telesnej výchovy
a ruského jazyka. Na začiatku
besedy sa bývalí učitelia podelili
so žiakmi o kúsok svojho
životného príbehu. Prijemným
spestrením bolo aj to, že nám
priniesli fotky, na ktorých boli

ich spomienky. Priniesli tiež
knihy, odborné zdravotnícke
publikácie, pri ktorých boli
spoluautormi. Neskôr sme mali
možnosť opýtať sa bývalých
učiteľov otázky, ktoré nás
zaujímali. Mali sme tiež možnosť
voľne s nimi diskutovať. Padlo
množstvo zaujímavých otázok,
ako napr.: Aké
vynaliezavé
ťaháky zažili počas svojej praxe?
Aké výhovorky mali dievčatá
na telesnej výchove? Pýtali sme
sa tiež, či stále sledujú novinky
v dnešnej
starostlivosti.
Odpovede boli rôznorodé, ale

každá bola niečím zaujímavá.
Mňa tešilo počúvať pohľad
na život. Niečo nás tým aj teraz
naučili. Myslím, že môžem
povedať za každého, kto tam bol,
že to bolo príjemné posedenie
s diskusiou. Na konci poslednej
časti
stretnutia
sme
im
poďakovali za príjemnú besedu
kyticou kvetov pre každého
z nich. Podľa môjho názoru,
každý jeden žiak odchádzal z tejto
besedy s úsmevom, pretože sa
tam vytvorila veľmi príjemná
atmosféra.
 Eva Ľašová, 4.B

Beseda o poruchách príjmu potravy
Dňa 5.11.2018 sa žiaci 1.E zúčastnili zaujímavej besedy v rámci projektu „Chuť žiť“. Besedu viedla
pacientka vyliečená z mentálnej anorexie.
Projekt Chuť žiť sa venuje mladých ľudí, ktorí si prešli ktorá ale vyčerpáva aj telo. Títo
poruchám príjmu potravy (PPP), anorexiou, alebo bulímiou je ľudia neprijímajú jedlo, ktoré by
respektíve anorexii a bulímii. zdrvujúcich. Keď som na bolo dostatočne výživné a sýte,
Na Slovensku je táto téma stále besede počúvala, ako ľahko sa strácajú energiu. Tá je potrebná
každodenných
prácach.
tabu, vôbec sa o nej nehovorí, k tomu dá dostať, tak mi išiel až pri
ľudia ju nevedia rozpoznať ani mráz po chrbte. Začína to malým Strácajú tiež vlasy, lámu sa im
liečiť. Práve cieľom projektu sebavedomím, človek sa cíti byť nechty, bývajú často unavení
Chuť žiť je vyvolať diskusiu a škaredý, vidí sa odlišne od a podráždení. Často sa izolujú od
Najradšej
sú
rovesníkov,
máva spoločnosti.
vrátiť PPP do povedomia, lebo je svojich
to vážna, aktuálna téma, ktorú komplexy zo svojej váhy, v tichosti, v kúte miestnosti a ich
treba riešiť. V nasledujúcich postavy, vonkajšej krásy. Ľudia vnútro trápia depresie. Ak sa im
riadkoch opíšem niečo, čo som si s touto poruchou by mali nedarí prekonať anorexiu, ich telo
atrofujú
svaly
z tejto besedy odniesla. Je mnoho vyhľadať
odbornú
pomoc ochabne,
ľudí, ktorí si neuvedomujú, aké je psychológa už vtedy, keď sú tieto a poškodzujú sa telesné orgány.
potrebné
prijímať
potravu príznaky v začiatočnom štádiu. Následne prestávajú dostatočne
v určitých
pravidelných Ľudia s anorexiou si zvyčajne pracovať. Tieto prípady môžu
intervaloch,
asi
5–krát za vyberajú tie najmenej kalorické končiť až zástavou srdca, zástavou
deň. Ak to
nedodržiavajú, jedlá, majú v hlave kalorické dýchania, alebo maximálnym
riskujú, že budú v budúcnosti tabuľky a to považujú za vyčerpaním metabolizmu. Dnes
trpieť poruchami, ako je mentálna najdôležitejšie.
Snažia
sa už tieto choroby prestávajú byť
anorexia,
bulímia.
Rovnako schudnúť za každú cenu, pretože raritou. U mladých ľudí vzrastá
riskujú, že budú mať psychické neznesú svoj odraz v zrkadle. čoraz viac nevyrovnanosti a preto
poruchy, ktoré je ťažko neskôr Poruchy príjmu potravy sú je aj táto téma – zvlášť pre
odstrániť.
Mnoho príbehov jednou z foriem „rakoviny duše“, budúcich zdravotníkov – aktuálna.
 Olívia Čelovská, 1.E
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Čo mi dal EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Na našej zdravotníckej škole sa
26.09.2018 konal Európsky deň
jazykov. Starší študenti si pre nás
prvákov
pripravili
aktivity
a zaujímavosti
o
rôznych
krajinách. V rozličných triedach
boli
predstavované
rozličné
krajiny. Starší študenti sa nám
snažili priblížiť jazyk, zvyky,

kultúru
a
tradičné
jedlá
jednotlivých krajín. Prekvapením
pre nás boli kvízy, pri ktorých sme
si mohli overiť naše vedomosti.
Úsmevná
príhoda
nastala
pri rozhodujúcej otázke týkajúcej
sa Prešova, kde sme zistili, že
nemáme až také dobré vedomosti
o “našom meste”.

V mene prvákov by som chcela
poďakovať
organizátorom
a
účastníkom
Európskeho
dňa
jazykov za obohatenie našich
vedomostí.


Daniela Adamčíková
1. A


Foto: Dana Stachurová
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Naše reflexie

PRVÁCI NÁM PREZRADILI
Prečo som sa rozhodol/rozhodla študovať
na zdravotníckej škole...
U každého žiaka základnej školy príde ten čas, kedy sa musí rozhodnúť, čo chce v budúcnosti robiť a aké
povolanie ho bude napĺňať. V živote je možnosť vybrať si z mnohých povolaní a z mnohých škôl. Medzi
týmito školami je aj „tá naša zdravotnícka“. Povolanie zdravotníka nie je práve najľahšie. Vyžaduje si
veľa znalostí, trpezlivosti, zodpovednosti a veľa iného a predsa sa veľa mladých ľudí rozhodlo pre našu
školu. Rozhodli sa pre nádherné zdravotnícke povolanie.
Zaujímalo nás, čo žiakov 1. ročníka viedlo k tomu, že sa rozhodli práve pre povolanie zdravotníka.
80 študentov prvého ročníka sa malo možnosť anonymne a písomne vyjadriť. Sme radi, že tak aj urobili
a vďaka tomu Vám v nasledujúcej tabuľke prinášame ich odpovede.
Počet
odpovedí

Percentá

Už v detstve som túžil/a stať sa zdravotníkom

6

7,5%

Myslím, že ma bude baviť práca v zdravotníctve

4

5%

Chcem byť v budúcnosti sestrou, alebo lekárkou

9

11,25%

Neprijali ma na inú školu

1

1,25%

Prečo som sa rozhodol/rozhodla študovať na zdravotníckej škole?

26

32,5%

Je to dobrý základ pre vstup do armády

2

2,5%

Mám rada ľudí/ prácu s ľuďmi

8

10%

Chcem pracovať v nemocnici

1

1,25%

Inšpirovala ma kamarátka

1

1,25%

Chcem pomáhať ľuďom

Chcem prispieť k zmene nášho zdravotníctva

1

1,25%

Zaujíma ma zdravotníctvo

7

8,75%

Zaujíma ma záchranárstvo

1

1,25%

Inšpiroval ma učiteľ na základnej škole

1

1,25%

Inšpirovali ma zdravotníci v našej rodine

2

2,5%

Chceli to rodičia

4

5%

Je tu málo matematiky

1

1,25%

Zaujíma ma biológia a ľudské telo

2

2,5%

Zaujíma ma psychológia

2

2,5%

Pre dobré meno školy

1

1,25%

Text, spracovanie dotazníkov a grafické vyhotovenie odpovedí: Martina Dreveňáková, 3.C
Kresba: Mária Molčanová, 2.A
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Naše reflexie

„Chcela som ísť na veterinárnu školu, ale po smrti môjho dedka som si povedala, že budem potrebnejšia
na zdravotníckej škole. Už som zvyknutá starať sa o ľudí a myslím si, že ako zdravotník pomôžem tomuto
svetu viac. Chcem, aby som svojou prítomnosťou v zdravotníctve aspoň trochu aj ja menila tento systém.
Túžim po tom, aby sa všetci zdravotníci zaujímali o pacienta, boli k nim vnímaví. Mojou prítomnosťou
v zdravotníctve chcem prispieť k tomu, aby sme si uvedomili, že byť zdravotník znamená omnoho viac,
než si niekedy myslíme.“
Kristína
18

Naše reflexie
„Možno nezmeníme svet, ale môžeme ho urobiť krajším. Práve preto som sa rozhodla stať sa
zdravotníkom. Táto služba ľuďom je predsa nádherná. V dnešnej dobe ju však bohužiaľ vykonáva menej
ľudí, ako je potrebné. To je moja ďalšia motivácia, prečo sa chcem zdravotníkom naozaj stať.“
Natália

„Byť zdravotníkom v tejto dobej je veľmi ťažké. Ľudia sa často chcú živiť povolaniami, ktoré im v živote
prinesú úspech a blahobyt. Zdravotníci to nemajú vôbec ľahké. Ich pláca nie je rovná ich práci. Sú
nedocenení. Mne sa aj napriek týmto nevýhodám toto povolanie zapáčilo. Páči sa mi pomáhať iným
ľuďom bez ohľadu na ich výzor, peniaze alebo národnosť. Každý človek si zaslúži pomoc. Toto povolanie
je pre mňa zaujímavé, nie je ako každé iné. Je vystavané na pomoci druhým. Všetko to, čo do toho
vložím, sa mi raz vráti. Verím tomu.“
Ondrej
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Naše reflexie

Čo robím, keď má pacient bolesť

Je to tak, že bolesť patrí
k nášmu životu. Vždy tu bola,
je, a myslím si, stále bude.
Hoci viem, že vedci sa stále
snažia, aby bolo bolesti menej,
podľa mňa sa jej zbaviť
navždy nedá. Je to súčasť
tohto žitia, ako narodenie,
smrť, radosť, alebo smútok.
Bolesť sa síce vymazať nedá,
ale vieme ju aspoň zmierniť.

témy, aby stále nebola jeho
bolesť stredobodom pozornosti.
Keď premýšľa aj nad niečím
iným, tak vníma bolesť o niečo
menej. Sila rozhovoru a slov je
v tomto prípade naozaj veľká.
Aj správnou polohou vieme
človeku pomôcť cítiť sa
o trochu lepšie. Samozrejme,
všetko záleží od typu bolesti
a od toho, na ktorom mieste je

zlé, čo spôsobuje bolesť, ale
videl aj tie pekné veci.
U týchto pacientov pomôže
napríklad
kniha,
ktorá je
podľa
mňa
dobrým
prostriedkom na odpútanie sa
od bolesti a dáva možnosť
prežiť na chvíľu príbeh
niekoho iného. Ľudia potrebujú
počuť aj o problémoch
a
bolestiach iných, aby vedeli,

„Bolesť nie je len fyzická, ale aj psychická a ani bolesť duše netreba brať na ľahkú váhu.“
Zrejme každého ako prvé
metódy na zmiernenie bolesti
napadnú lieky. Súhlasím, že
lieky pomôžu, ale sú tu aj iné
možnosti
ako
pomôcť
pacientovi, ktorý prežíva tento
nepríjemný pocit. Na začiatku
sa ho snažím nejako rozptýliť.
Práve rozhovorom zamestnáme
ubolenú myseľ. Častokrát sa
pacient potrebuje z bolesti
vyrozprávať a vtedy sme tu
preto, aby sme si ho vypočuli
a porozprávali sa s ním. Tiež
sa snažím nadhodiť aj iné

lokalizovaná.
Ak
máme
pacienta s bolesťou kolena
alebo nejakej končatiny, tak
vieme
poskytnúť
rôzne
obklady, ktoré mu uľavia.
Pravda je, že bolesť nie je len
fyzická, ale aj psychická. Ani
bolesť duše netreba brať
na ľahkú váhu. Mali by sme sa
snažiť zmierniť aj túto bolesť,
ktorá trápi človeka iným
spôsobom ako bolesť fyzická.
Vtedy sa snažím pri tomto
človeku hľadať svetlé stránky
jeho života, aby nevnímal to

že nie sú jediní, ktorých
niečo
trápi.
Samozrejme,
pacientovi s bolesťou sa viac
venujeme,
všímame
si
ho, snažíme sa, aby cítil náš
úprimný záujem o jeho stav.
Práve vtedy dáme človeku
pocit, že v tej bolesti nie je sám
a my sme tu, aby sme mu
podali pomocnú ruku.


Martina Dreveňáková
3.C
Foto: Dana Stachurová
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Naše reflexie

Čo ma naučila moja babička...
Starká
je
jedna
z najdôležitejších
osôb
v mojom živote. Je pri mne
odmalička. Videla moje prvé
nádychy, počula moje prvé
slová, videla a učila ma moje
prvé kroky. Bola pri mne
počas všetkých dôležitých
momentov môjho života. Vždy
mi dávala veľa lásky, aj keď
som sa zlostila na celý svet
a aj vtedy, keď som výskala
od radosti. Chcem a svojej
babičke za všetko poďakovať.
Chcem sa jej poďakovať za to,
že pri mne stojí a za všetko,
čo ma naučila. Je toho veľa.
V prvom rade ma naučila
milovať
druhých
aj
s
ich chybami, tak ako ma
s mojimi chybami miluje ona.
Mala som obdobie, kedy som
videla chyby len na iných a tie
svoje som prehliadala. Babička
mi vtedy rozprávala, že ja nie
som dokonalá, ani ona, vlastne
nikto. Učila ma, že každý ma
svoje chyby. Vtedy som si
povedala, že hoci sa teraz ešte

stále na niekoho hnevám
pre jeho povahu, časom budem
toho človeka akceptovať aj
s chybami a budem ho mať
rada aj s tou malou
nedokonalosťou. Naozaj sa to
stalo. Teraz mám toho človeka
rada aj vďaka starkej. Naučila
ma tiež tešiť sa z každej
maličkosti, z kvetinky, čo
vyrastie v záhrade, z toho, že
dnes svieti slnko a z množstva
drobných vecí, ktoré som si
predtým
neuvedomovala.
Vďaka nej som si našla cestu
k ľudovej hudbe a zamilovala
som si ju. Od môjho útleho
detstva mi spievala a učila ma
všetky krásne ľudové piesne.
Jednou z
jej záľub je
sledovanie telenoviel. Ja som
samozrejme vždy sedela pri
nej a veľkými zvedavými
očami skenovala obrazovku.
Práve tu sa mi začala rozvíjať
fantázia. Každý jeden príbeh
mi bol inšpiráciou niečo
vlastné vytvoriť. Aj vďaka
tomu dnes tak rada píšem. Aj

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Adolf_Kašpar_Babička_085.jpg
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za to vďačím starkej. Možno
ani nevie, ako ma toto
ovplyvnilo. Nesebeckosť je tiež
jedna z vecí, ktorú ma naučila.
Vždy ma učila deliť sa s tým,
čo mám a myslieť aj na
druhých. Učila ma, že nie vždy
je všetko len o mne a preto
podeliť sa o čokoládu sa
pre mňa stalo automatické.
Babička mi často rozprávala
príhody zo svojho detstva a ja
som
to
vždy
s úžasom
počúvala. Uvažovala som
o tom, aký bol jej život a ako
sa všetko mení . Vtedy vo mne
prebudila záujem o históriu.
Všetko toto si veľmi vážim,
pretože v mojom živote to
určite využijem. Verím, že sa
toho od mojej babičky ešte
veľa naučím a jej hlas
a príhody budem ešte dlho
počúvať a brať si z nej príklad.
Jedno
veľké
ďakujem
BABIČKA.
 Martina Dreveňáková
3.C

Naše reflexie

Čo ma naučila moja babička
Už od mála pri mne stála,
stále na mňa dozerala.
Pomocnú rukú v zlých časoch mi podala.
Nikdy si ma nikomu nedala, vo všetkom si ma vždy podporovala.
Moje prvé kroky si pozorne sledovala, proti pádu ochraňovala.
Veľa vecí naučila a vždy bruško naplnila.
Pri varení si čarovala, chutné jedla vyvárala.
Vrkoče si plietla krásne a pamätám aj, ako si mi recitovala básne.
Do škôlky si ma len Ty vodila a pozor na ceste si dávať naučila.
Kvety sme presádzali vždycky spolu, iní mali veľkú smolu.
Pri Tebe som dlho žila a variť si ma naučila.
Pracovať, variť už viem a za to Ti, babička, ďakujem!
Vlasta Humeňanská, 3.C

Zdroje obrázkov na plagáte:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/870275-babicka/271531304400002/
https://sk.pinterest.com/pin/721842646498367200/
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Naše reflexie

Naše príbehy
z nemocničného
prostredia,
z ambulancií
a z domovov
sociálnych služieb
Každý deň sú niektorí žiaci našej školy v blízkosti pacientov
prešovskej nemocnice, alebo v prostredí ambulancií a to počas
svojej odbornej klinickej praxe.

Počuli ste už o tom, že filmy

Život píše mnoho príbehov. Neraz práve v nemocničnom prostredí
vznikajú príbehy hlboko ľudské.

medzi divákmi veľmi obľúbené?

Nemocničný svet je tak trochu iným svetom, je tým svetom, kde
prehodnocujeme svoje hodnoty, učíme sa vážiť si hodnotu života,
hľadáme spôsob, ako si poradiť s ľudskou bolesťou a počúvame
našich pacientov. Často sú pacienti našimi učiteľmi, zvlášť, ak
cítia, že skôr ako odídu, majú nám ešte niečo povedať. Nemocničné
príbehy a skúsenosti nás mnohému učia a neraz aj veľmi poučia.
Práve opreto vznikli aj tieto strany, ktoré si teraz môžete prečítať.

Oslovili sme niektorých žiakov našej školy,
aby sa s nami podelili s tým, čo ich hlboko oslovilo
počas odbornej klinickej praxe

z nemocničného prostredia sú
Vedia to produkcie televízií,
vedia

to

režisér.

scenáristi

a každý

Možno je to tým, že

každý z nás cíti, že práve ja
môžem

byť

zajtra

tým

pacientom. Každý z nás cíti, že
sa do tohto prostredia raz ako
pacient dostane. Preto chcú ľudia
– väčšinou iba z diaľky – do
nemocničného prostredia nazrieť

Ďakujeme tým, ktorí nám o svojich skúsenostiach z odbornej
klinickej praxe napísali a vďaka nim si teraz môžete prečítať to,
čo ich nemocničný svet učí.

a často nám povedia: “Kým som

Príbehy aa skúsenosti
skúsenosti sú
sú písané
písané so
so zachovaním
zachovaním etického
etického kódexu
kódexu
Príbehy
zdravotníka aa budúceho
budúceho zdravotníka,
zdravotníka, ss dodržaním
dodržaním diskrétnosti.
diskrétnosti.
zdravotníka
V príbehoch,
príbehoch, kde
kde naši
naši žiaci
žiaci rozprávajú
rozprávajú oosvojich
svojich pacientoch,
pacientovi
V
zámerne neuvádzame
neuvádzame na
na ktorom
ktorom oddelení
oddelení sa
sa stali,
stali, ani
ani nič
nič zz toho,
toho,
zámerne
čím by
by sa
sa dal
dal identifikovať
identifikovať pacient,
pacient, aby
aby sa
sa zachovala
zachovala anonymita
anonymita
čím
dostalo sa
príbehu.
aa dostalo
sa kknám
námiba
ibaposolstvo
posolstvo
príbehu. Môžeme všetci spolu
rozmýšľať nad tým, aké hlboké je povolanie zdravotníka. Je to
Tak sa začítajte a môžeme všetci spolu rozmýšľať nad tým, aké
povolanie stretávajúce sa s človekom, s jeho krehkosťou a to od
hlboké je povolanie zdravotníka – povolanie stretávajúce sa
chvíle narodenia, neraz až do chvíle pacientovej smrti.
s človekom, aj s jeho krehkosťou od chvíle narodenia až
Text a foto: Dana Stachurová
do okamihu smrti...

nemusím byť...“ My sme tam.

Text a foto: Dana Stachurová
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ešte zdravý, nahliadnem, ale som
rád, že s Vami v tej nemocnici

My v tej nemocnici sme. Preto
budeme

našom

v

časopise

prinášať anonymné príbehy, cez
ktoré

si

môžeme

skúsenosti a

vymieňať

dávať vzájomné

podnety k zamysleniu sa nad
hĺbkou
povolania.

zdravotníckeho

Naše reflexie

Príbeh o tom, ako veľa nám dávajú
rozhovory s pacientmi
Každý deň nám prináša nové
zážitky, skúsenosti, poznanie a
myšlienky postupne sa meniace
na spomienky, maličkosti,
ktoré vyčaria úsmev. Práve my
zdravotníci máme na niečo
takéto veľké šťastie. Pretože
každodenne sme v spojení
s ľuďmi. Chorý je ľudská
bytosť, plná obáv a úzkostí,
očakávajúca úľavu, pomoc a
utíšenie. Preto im pomáhame.
Snažíme sa im spríjemniť
každý jeden moment strávený
v nemocnici. Usmievame sa,
rozdávame
citlivé
gestá
priateľstva, aj keď to nie je
vždy ľahké. Sme tam pre nich,
keď niečo potrebujú. Pacienti
nám to vracajú tým, že
z vďačnosti by dali aj to, čo
sami nemajú. Práve s týmto by
som sa chcela podeliť –
s mojím
príbehom.
Tento
príbeh, ktorý sa môže zdať
obyčajný, no pre mňa mal
v sebe
niečo
neobyčajné.
Zanechal vo mne niečo, na čo
určite nezabudnem.
V škole nám učitelia často
vravievajú, že nie je dobré
vybudovať si veľké citové puto
k pacientom, o ktorých sa
staráme, lebo nikdy nevieme,
ako sa môže v ich živote
čokoľvek vyvinúť. To som

pochopila
až
na
mojej
mesačnej praxi na konci
tretieho ročníka. Tak, ako
každý deň, ktorý som tam bola,
aj v ten deň sme mali toho
veľmi veľa na práci. S mojou
spolužiačkou sme „behali ako
včeličky“ po oddelení, aby sme
sestrám
a každému,
kto
potreboval pomôcť uľahčili
prácu. Jeden z týchto dní bol
tiež ubehaný, ale tiež iný.
Na oddelenie bol prijatý nový
pacient. Ja som u neho mala
urobiť príjem, to znamená
porozprávať sa s ním, zistiť
základné fakty, podať mu
základné informácie pre neho
potrebné. Ale už v momente
keď som do jeho izby
vchádzala, mala som zvláštny
príjemný pocit. Nepoznala som
toho pacienta, nikdy sme sa
nevideli. Snažila som sa mu
byť poruke, aj keď bude
potrebovať najmenšiu pomoc.
Neustále som bola pri ňom
a pýtala sa, či s niečím
nepotrebuje pomôcť. Veľmi
rada som sa s ním aj
rozprávala. Pútavo hovoril
o svojom živote. Tak ako
každý, aj on zažíval pekné, ale
aj smutné chvíle. Zaujalo ma aj
to, že na svoj vek sa chcel stále
vzdelávať.
svojom
telefóne

Stále skúšal niečo nové a pýtal
sa ma či mu neviem s niečím
poradiť alebo pomôcť. Keď
som išla do jeho izby, vždy
som sa na to tešila. Dával mi
do môjho života viac, ako si
mohol sám predstaviť. To som
si uvedomila až po nejakej
dobe. Moja dvojtýždenná prax
sa skončila a ja som sa s ním
rozlúčila. Mal ísť domov, tak
verila som, že všetko bude ešte
lepšie, ako bolo doteraz. Tento
príbeh ale nemá šťastný koniec,
pretože o pár týždňov som sa
dozvedela, že nás navždy
opustil. Pointou môjho príbehu
nebol tento smutný koniec, ale
to, že nikdy neviete, kto príde
do vášho života a obohatí vás.
Nie všetko, čo končí, nemá
šancu aj naďalej pokračovať. Ja
som
tomuto
pacientovi
nesmierne vďačná za to, čo mi
dal do môjho života. Naučil ma
viac, ako mal v pláne. Keby
vedel, že tento príbeh je písaný
práve o ňom, tak by si ho určite
rád prečítal a mal by z toho
radosť. Takú radosť, ako som
mala ja, keď som mu mohla
byť nápomocná a mohla sa
s ním rozprávať.
 Eva Ľašová, 4.B

Kresba: Alexandra Urbanová, minuloročná absolventka našej SZŠ
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Naše reflexie

Odborná klinická prax zubného asistenta z môjho pohľadu
moje zážitky

Každý deň odbornej klinickej praxe je niečím
výnimočný. Zdravotnícke povolanie je povolanie,
pri ktorom pracujeme s ľuďmi a snažíme sa im
pomôcť. Každý deň spoznávame nových ľudí.
Som rada, že som si vybrala odbor zubný asistent,
pretože ma neskutočne baví. Pre mňa asi
najkrajšie dni na praxi sú tie, keď do zubnej
ambulancie príde dieťa ako pacient. Deti sa veľa
pýtajú, chcú vedieť, čo im ideme robiť. Najlepšie
sú tie, ktoré sa nás neboja a potom ich môžeme
niečím odmeniť. Starší ľudia nám tiež vedia
rozžiariť deň, keď sa na nás usmievajú, a to už
hneď od dverí alebo zo zubného kresla. Je veľmi
milé, ako nás študentov niektorí pacienti vedia
pochváliť. Mne sa stalo, že mi jedna pani
pochválila košeľu, ktorú

25

pochválila uniformu, ktorú na prax nosíme.
Niektorí zhovorčiví pacienti sa ma v ambulancii
pýtajú, kde študujem a či ma to baví. Mám rada
takéto rozhovory s ľuďmi v ambulancii, pretože
to možno trochu odpúta pozornosť od výkonu,
a tak sa pacienti potom menej boja. Nižšie
prikladám aj nejaké fotografie s deťmi z jednej
z prešovských materských škôl, ktoré nás
v budove našej školy - v našich odborných
učebniach - navštívili, pretože oni sú moji
obľúbení pacienti, aj keď je to s nimi niekedy
náročné.
 Text a foto: Dominika Novotná
4. E

Naše reflexie
Pre mňa je každý jeden deň
na praxi jedinečný. Každý deň
sa stane niečo nové a
nezvyčajné. Stále si z praxe
odnesiem nové skúseností a
veľa
zážitkov,
na
ktoré
s úsmevom spomínam. Pre mňa
je obrovský zážitok každé
pacientovo ďakujem, každé
pacientovo pohladenie a objatie.
Úžasné
je,
keď
pacient
odchádza domov, príde za
nami, chytí nás za ruku a
poďakuje nám za všetko čo
sme pre neho urobili. Za tých
pár mesiacov, počas ktorých
chodím na odbornú klinickú

prax, musím povedať, že túto
školu by som nemenila. Mojím
najväčším zážitkom bola prax
na kardiologickom oddelení,
kde som sa dostala
na
kardiologickú intervenčnú sálu.
Keď sme tam vstúpili oblečené
v plášti a s rúškami, nevedela
som, čo mám očakávať. Po
chvíli nás zavolali na sálu a
lekár nám všetko vysvetlil. Stáli
sme hneď vedľa neho a pozorne
sme sledovali každý jeden jeho
krok. Aj keď to nebola taká
invazívna operácia, aká je
vo
filmoch,
napríklad
s
otvoreným
hrudníkom,
viditeľnýmiorgánmi

a s množstvom striekajúcej krvi,
mne osobne sa veľmi páčilo
vidieť, čo všetko dnešná
medicína dokáže v pomoci
pacientovi v tomto prostredí.
Krv tam síce nestriekala, ale
bolo to akčné dosť. Nakoniec
všetko dopadlo dobre, napriek
komplikáciám, ktoré nastali.
Raz by som sa chcela stať
lekárkou, a preto to bol pre
mňa neopísateľný zážitok.
 Dominika Bugošová
3.B

pohyboval, bola jeho ľavá ruka
a tiež hlava. Bol to môj tretí
mesiac
v
nemocničnom
prostredí a musím priznať, že
som tým bola veľmi vnútorne
oslovená. Pacient mi počas
kŕmenia opisoval svoj život,
všetko, čím si prešiel a čo ho
predtým
najviac
bavilo.
Opakoval vety, v ktorých sám
seba kritizoval. Rozprával aj
príbeh lásky, ako veľmi dokázal
milovať a nakoniec kvôli
chorobe zostal sám. Sem tam
povedal aj vtipnú príhodu z
práce. Bolo mi ho veľmi ľúto,
no nechcela som ho ľutovať, ale
naopak rozveseliť a priviesť na
iné myšlienky. Keď som z jeho
izby odchádzala, chytil mi ruku
a povedal vetu, pri ktorej som
sa usmiala, ale slzy sa mi tlačili
do očí. „Nikdy nepovažujte
v živote za dôležité peniaze,
majetok či iné veci. Ja som mal
všetko, nikdy mi nič nechýbalo
a predsa teraz potrebujem len
jediné.“ Smutne som prikývla a
vyšla z izby.
Na druhý deň
som sa hneď
po pokynoch
pani učiteľky a úprave svojej
izby ponáhľala za pacientom
trochu ho rozveseliť. Vošla

som do
izby a
nad
posteľou stálo šesť študentov
s
ich
učiteľkou.
Práve
vykonávali
starostlivosť
o
mŕtve telo. Zostala som nemo
stáť. Snažila som sa na to veľmi
nemyslieť a pustila som sa do
inej práce. Bol to pre mňa úplne
cudzí človek, o ktorom som v
podstate nič nevedela, no bola .
to veľmi hlboká skúsenosť.
Celý deň som si v hlave
prehrávala náš rozhovor a pred
očami som mala jeho tvár. Bol
to deň, kedy som začala brať
vážne to, čo hovoria učitelia:
„Predstavte si, že tam leží Vaša
mama, otec, babka či kamarát.“
Myslím, že mnohí študenti,
ktorí prichádzajú na našu školu,
si ešte
na začiatku štúdia
neuvedomujú
zodpovednosť,
ktorá s týmto povolaním
prichádza. Často berieme veci
ľahostajne a nehľadíme na
okolie. Ja prajem študentom
našej školy, ale aj všetkým
mladým aby si uvedomili
hodnotu zdravia, rodiny i
priateľstva skôr, ako bude
neskoro.
 Simona Lukáčová, 4.B

Moja najhlbšia skúsenosť prežitá počas odbornej klinickej praxe
Niektoré
dátumy
zostanú
v pamäti navždy. Sú uchované
ako
naše
najkrajšie,
najvýznamnejšie
alebo
najsmutnejšie, aké sa kedy stali.
Niekedy nastanú dni, ktoré vám
úplne zmenia pohľad na svet.
Jeden z takých dní som zažila aj
ja. Bol to môj najkrajší a
zároveň najsmutnejší deň na
oddelení
počas
odbornej
klinickej praxe. Deň sa začal sa
ako každý iný – vstupom na
oddelenie, príjemným úvodným
rozhovorom
s
učiteľom,
rozdelením práce a rannou
toaletou. Celý deň bežal ako
hodinky. Na obed prišla sestra
a požiadala ma, aby som išla do
izby k pacientovi a nakŕmila ho.
Do izby som vstupovala s
predstavou starého nevládneho
pacienta,
ktorý
porciu
„vypľuje“ a ohodnotí všetko, čo
vykonám. Nebolo to tak. Vošla
som do izby. Ležal v nej mladý
pacient. Pozrela som do
teplotnej tabuľky a úplne ma
zarazilo
pri pohľade na
pacientov dátum narodenia.
Pripomínal mi dátum narodenia
môjho otca. Pacient bezvládne
ležal.
Jediné,
čím
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Naše reflexie
Je
pekné
sledovať
radosť
iných ľudí
z maličkostí, ktoré im vyčaria úsmev na tvári,
vtlačia slzí do očí a nás zahrejú pri srdiečku. Presne
takéto niečo som zažila na odbornej klinickej
praxi v domove sociálnych služieb, keď sme
imobilnú pani vzali do oddychovej miestnosti.
Radosť v jej očiach po príchode do miestnosti a jej
snaha o komunikáciu ma veľmi potešila. Bolo
neopísateľne pekné môcť sledovať, ako sa pani
rozhliada po celej miestnosti zaujatá svetielkami,
obrázkami a príjemnou upokojujúcou hudbou. Po
pol hodine strávenej v oddychovej miestnosti
bolo na tejto pani vidieť, že je upokojená
a zrelaxovaná. Aj takouto maličkosťou môžeme
potešiť imobilného pacienta a vyčariť mu úsmev
na perách a radosť v očiach. Poteší to nie len jeho,
ale zároveň aj nás, keď sa môžeme tešiť z radosti
iných.


Vlasta Humeňanská
3.C

Kresba: Alexandra Urbanová, minuloročná absolventka našej SZŠ

Moja najhlbšia skúsenosť prežitá počas odbornej klinickej praxe
Na tejto škole študujem
už tretí rok. Tretí ročník
sa viaže s odbornou
praxou v nemocniciach a
v stacionároch. Máme už
teoretické
vedomosti
o tom, ako sa o pacientov
starať. Človek na praxi
zažije veselé aj smutné
chvíle. Spomínam na
svoje úplné začiatky na
praxi
v nemocničnom
prostredí.
Hneď
na
začiatku praxe to bolo
zaujímavé. Sestričky nám
všetko ukázali a išli sme
sa starať o pacientov,
ktorých nám pani učiteľka
pridelila. So spolužiačkou
sme mali trému a takmer
sme sa pochytili na tom,
ktorá z nás ako prvá
zaklope a otvorí dvere do
izby pacienta. Nakoniec
to za nás vyriešila pani
učiteľka. Pomaly sme na
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praxi v nemocnici začali
vykonávať to, čo nás v
škole naučili. S pomocou
pani učiteľky sme prácu
zvládli a ďalej sledovali,
aké nové rady a postupy
nám ukáže. Zo začiatku
sme si v tom všetkom
neboli isté, báli sme sa
pacienta čo i len dotknúť,
aby sme mu neublížili.
Potom nám to už išlo
veľmi dobre. Na jednom
oddelení som mala na
izbe 3 pacientov. Všetci
boli sebestační. Jeden z
pacientov
bol
veľmi
komunikatívny. Neustále
rozprával.
Zrazu
sa
v jednej chvíli zdvihol,
išiel ku skrini a vytiahol
peňaženku a z nej papier,
na ktorom bol popísaný
postup, ako v rámci prvej
pomoci
pomôcť
pri
náhlom pôrode. Zaujímavé

bolo, ako mi to podľa
tohto
návodu
začal
vysvetľovať. Samozrejme
prax obsahuje aj veľmi
stresujúce stránky, a to
vtedy, keď nám zomiera,
alebo už zomrie pacient.
Aj to sa stáva, ale môžem
povedať, že tie radostné
skúsenosti u mňa zatiaľ
prevládajú
nad
tými
neveselými. Tie náročné
skúsenosti tiež patria
k životu – to je život a
musíme to tak brať.
 Júlia Bednáriková
3.B

Foto: Dana Stachurová

Naše reflexie
Na odbornej klinickej praxi som
ešte nestrávila veľa času. Aj keď
som začala praxovať len nedávno,
tak mám pár pekných zážitkov. Ten
zatiaľ najkrajší zážitok bol na praxi
v domove sociálnych služieb.
Všetko sa to začalo vtedy, keď nám
pridelili izbu a pacientov-klientov v
nej. Mne pridelili veľmi milú pani,
ona však nerozprávala. Občas
povedala nejaké to „spletené“
slovíčko, ale to bola naozaj
výnimočná situácia. Počas tých pár
dní som si tú pani veľmi obľúbila a
rada som sa jej venovala. Vždy som
sa jej snažila pekne prihovárať a
všetko pre ňu urobiť tak, aby jej
bolo čo najlepšie. Celá starostlivosť
o ňu mi pripadala ako veľmi veľká
služba pre tak milú pani, ktorej
život som sa snažila spríjemniť.
Vždy keď som zazrela jej úsmev,
tak ma príjemne zahrialo pri
srdiečku. Nakoniec sa nám pre ňu
podarilo
vybaviť
návštevu
relaxačnej miestnosti. Jej radosť
bola neskutočná. To najkrajšie však
prišlo nakoniec, keď som s ňou v
izbe bola sama a tak som mala
chvíľku na to, aby som sa s ňou
rozlúčila. Bol to totiž môj posledný
deň na praxi v tomto zariadení.
Stála som pri nej a pekne som sa jej
prihovárala. Ona vtedy začala
rozprávať! Neverila som vlastným
ušiam. Naozaj sa mi snažila niečo
povedať. Bolo pre mňa neskutočne
dojímavé, že práve pri mne sa
rozhodla rozprávať. Jej úsmev a
slová, ktoré mi venovala mi dodali
pocit, že táto práca je naozaj
poslanie a že som tu naozaj preto,
aby som do životov pacientov
priniesla hoci aj maličké svetlo a
radosť.


Martina Dreveňáková, 3.C

Zdravotníkom som chcela byť už
od malička. Mamka ma vždy
k tomu povzbudzovala. Keď som
si mala vybrať strednú školu,
rozhodla som sa ísť študovať
na Strednú zdravotnícku školu
v Prešove, čo ma teraz veľmi teší,
lebo robím to, čo ma baví. Rada
pomáham ľuďom, ktorí majú
zdravotné problémy. V zariadení
pre seniorov som mala pridelenú
izbu, v ktorej som mala imobilné
pacientky.
Ja
som
mala
pacientku, ktorá bola po cievnej
mozgovej príhode. Mala ochrnutú
pravú stranu tela a veľmi sťaženú
komunikáciu.
Bez
pomoci
nedokázala urobiť žiadny pohyb.
Pani učiteľka nám rozprávala o
zamestnávaní pacientov, ktoré je
vhodné pre pacientov – klientov v
takomto zariadení a vysvetlila
nám, ako ich možno povzbudiť
napr.
muzikoterapiou,
biblioterapiou,
arterapiou,
ergoterapiou. Po dohode s
ošetrujúcou
sestrou sme sa
rozhodli vziať našu pacientku do
relaxačnej miestnosti, v ktorej sa
cítila veľmi dobre. Potom som
bola šťastná z toho, že nám
pacientka odpovedala a že sa jej
to veľmi páčilo. Vidím, že
komunikácia ma veľký význam,
lebo dokáže pacienta upokojiť
a pomôcť mu aspoň čiastočne
zabudnúť na problémy, ktoré ho
trápia. Najviac som sa tešila, keď
som s mojou pacientkou skúšala
stále komunikovať aj napriek
tomu, že mi neodpovedala.
Komunikáciou som ale neskôr
dosiahla to, že nakoniec mi
odpovedala aj na iné otázky,
okrem tej istej vety, ktorú
vravela, keď som ju videla prvý
raz. Bolo to zlepšenie a potom
nasledovala radosť.


Veronika Ilčisková, 3.C
Foto: Dana Stachurová
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Naše reflexie

Čo potom...
Moja úvaha o zmysle života
Veríte na život po smrti?

veľa vecí ľutujem. Snažím

Každú
noc
rozoberám
otázku, čo sa stane po smrti.
Snažím sa predstaviť si, aké
to je, aký je to pocit
zomrieť.
Neviem
si

sa žiť tak, aby som
neľutovala svoje voľby.
Áno, aj ja som urobila
hlúposti, ktoré už aj teraz,
kým ešte žijem, trápia moje
svedomie. V našom živote
budú stále chyby. Nech už
veríme v čokoľvek, žime
tak, aby náš život stál za to.
Žime tak, aby sme zažili

predstaviť, že raz tu už
nebudem. Existuje veľa
teórií, ktoré sa zamýšľajú
nad tým, čo bude po smrti.
Niektorí ľudia veria v nebo,
peklo a očistec. Neviem
s istotou povedať, že tomu
verím. Mám pochybnosti.
Možno nie až také veľké,
ale aj malé zrnko dokáže
zaťažiť myseľ. Počula som
o knihe „Nebo nie je
výmysel“. Chcem si ju
prečítať a upevniť tak svoju
vieru, lebo viera je to jediné,
čo mám. Pokiaľ budem žiť,
nikdy sa nedozviem, čo sa
deje po smrti. Zistím to, až
keď zomriem. No čo ak už
potom bude neskoro? Bojím
sa, že budem ľutovať svoj
život a stále rozoberať, čo
som mohla spraviť inak
a lepšie. Nič z toho, čo ma

krásne
okamihy.
Moja
verzia šťastného života je:
mať zdravú rodinu, mať
zdravé
a šťastné
deti.
Chcem zostarnúť s jedným
človekom, ktorého budem
ľúbiť. Chcem si vytvoriť
spomienky, ktoré si budem
vždy
rada
pripomínať
a vyčaria mi úsmev na tvári.
Je ťažké vytvoriť si život,
o akom
snívame.
No
musíme sa snažiť nevzdať
sa našich snov. Ak sa nám
podarí žiť život podľa
predstáv, vtedy sa nemusím
báť toho, „čo bude potom“,
lebo viem, že som bojovala
a snažila som sa. Nech už je
potom čokoľvek, každým

bude mrzieť sa už nebude
dňom sa budem snažiť žiť
dať napraviť. Aj maličká
život naplno a využiť všetko
chybička ma bude trápiť.
čo nám ponúka.
Ako potom musia bolieť
 Martina Dreveňáková
obrovské
chyby
a
3.C
ublíženia... Možno práve
o tom je peklo. Sú to večné
muky pre dušu. Ja tiež Foto: Dana Stachurová
niekedy konám unáhlene a
veľa veci ľutujem.
„V našom živote budú stále chyby. Nech už veríme v čokoľvek, žime tak, aby náš život stál za to.“
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Naše reflexie

Prváci sa výtvarne zamysleli nad aktuálnou témou
„Ako vyzerá a čo s nami robí konzumný spôsob života“

Kresba: Radka Passiová, 1.C
Prváci sa ako budúci zdravotníci
výtvarne zamysleli nad tým, čo
s nami robí konzumný spôsob
života. Takéto obrázky nám raz
možno výborne poslúžia ako
edukačný materiál pre pacientov,
zvlášť pri ich edukovaní o tom,
aký dôležitý je pohyb pre zdravie
a život...

Pravdepodobne sa každý človek
nájde
v niektorej
časti
zobrazenej na obrázkoch. Ak
sa predsa len nenájdete
v
ničom, čo je tu zobrazené
a vôbec nič z toho (prehnane)
neobľubujete a (prehnane)
nevyužívate a toho, čoho má
byť dosť (pohyb, čistá voda),
je vo vašom živote dosť, tak
blahoželáme!

Posolstvo
týchto
obrázkov
vytvorených k predmetu Zdravie
a klinika chorôb k téme: “Zdraviu
škodlivé
návyky“
je
také
jednoznačné, že nepotrebuje ďalší
komentár. Prvákom za tieto
kresby ešte raz ďakujeme!


Dana Stachurová

Kresba: Natália Ovčaríková, 1.B
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Naše reflexie

AKO SOM SA NAUČILA a ďalej sa učím
CUDZIE JAZYKY
Veľa ľudí mi kladie túto
otázku. Ak by som mala
povedať všetko o
tejto
skúsenosti, tak je toho mnoho
na čítanie. Možno v skratke by
som napísala o skúsenostiach
a príhodách, ako som sa učila.
Jazyky, ktoré vďaka Bohu
ovládam takmer lepšie ako
slovenský jazyk, sú poľský
a chorvátsky jazyk a tiež
starosloviensky jazyk, ktorý
som sa učila od malička, kedže
moje
korene
sú
gréckokatolícke. Ja aj moji
súrodenci, všetci sme boli
vedení k viere a k používaniu
staroslovienskeho jazyka pri
bohoslužobných
obradoch,
ktoré máme v tomto jazyku.
S babkou len „bisidujem“. Sú
však aj ďalšie jazyky, ktoré sa
učím a túžim ich ďalej poznať.
Sú to maďarský, taliansky
a ruský jazyk. K jazykom som
sa dostala vďaka cestovaniu.
K cestovaniu som sa dostala
vďaka mojim rodičom, ktorí
maju cestovnú agentúru. Mojou
druhou domovinou je práve
Chorvátsko, kde v lete žijem
a stretávam sa tam s mnohými
ľuďmi. Doma rozprávame
chorvátským aj slovenským
jazykom, preto aj moja
hovorová
slovenčina
a
skloňovanie je omnoho tažšie
pre mňa, ako pre tých, ktorí
používajú
iba slovenčinu.
Jazyky ovládam a nie je tažké
sa ich naučiť, a to aj maďarský
jazyk, ale musíte sa tomu
neskutočne venovať. Keď som

mala 9 rokov, prvýkrát som sa
dostala k chorvátskemu jazyku.
Nemala som žiadne knihy, ani
som nenavštevovala žiadnu
jazykovú školu, všetko som sa
snažila
naučiť
vlastnymi
silami. Mali sme v Medjugorji
známych Slovákov, ktorí tam
už vtedy žili 28 rokov. Veľa
ma naučili. Išla som postupne
ďalej a pomáhali mi aj
priatelia a podobne. Takto sme
fungovali v Medjugorji do roku
2014. Potom som dostala
od ocka ponuku, že keď tento
jazyk viem, tak môžem
sprevádzať ľudí a
ďalej
napredovať.V štrnástich rokoch
som prvykrát stála pred
skupinou, ktorej som vravela
zaujímavosti a prekladala texty
a takto to začalo. Najľahšie
bolo učiť sa policajné frázy,
kedže musím komunikovať
na hraniciach s policajtami
Bola ďalšia a ďalšia skupina,
až som zistila, že mám 18
rokov
a
môžem
byť
zodpovedná za celý zájazd.
Tak Bohu vďaka, dnes mám
za sebou veľa spokojnýh
pútnikov,
ktorí
cestovali
s našou cestovnou agentúrou.
Čo bolo v učení sa jazykov
pre mňa veľmi komplikované?
Boli to chvíle, keď som sa
musela
učiť
chorvátsky
pravopis. Všade mäkké „i“,
písmenka s čiarkami a tiež
výslovnosť, ale intenzívne som
sa učila tento jazyk asi 3
mesiace. Potom už nebol
problém. Keď prichádza voľno,

t. j. počas letných prázdnin,
odchádzam a sťahujem sa do
Bosny a Hercegoviny, kde
prekladám
a
sprevádzam
Poliakov a Slovákov. Je
pravda, že jazyky ovládam, ale
aj napriek tomu si myslím, že
pre mňa je najkrajší jazyk
práve ten slovenský. No aj
v chorvátskom jazyku je krásne
počuť napr. vyznanie lásky
muža k žene, alebo o láske
človeka k
prírode, veď
Chorvátsko je môj druhý
domov. Možno, ak budúci rok
ukončím štúdium na tejto
škole, bude pre mňa chorvátsky
jazyk aj prvým jazykom, ktorý
budem najviac používať. Fráza,
ktorú v chorvátštine najviac
milujem, je vyznanie lásky k
národu
Chorvátov.
Bola
naspievaná na chorvátsku
štátnu hymnu počas futbalovýh
majstrovstiev
sveta.
V
chorvátštine vyzerá takto:
„Igraj moja hrvatska, kad te
vidim ja, srdce mi gori, srdce
mi gori“. Táto veta je veľmi
dôležitá pre každého človeka v
Chorvátsku. Čo by som
poradila tým, ktorí sa učíte 2–3
jazyky? Je to veľmi ťažké, lebo
ja som mala „odpor“ učiť sa
cudzie jazyky a dnes ich
ovládam.
Hľadajte
napr.
v piesňach preklady, texty,
všetko, čo by mohlo byť
zaujímavé.
Pripájam
ešte
slovník so základnými frázami,
ktoré sa možno pri cestách
do Chorvátska zídu.

„Čo by som poradila tým, ktorí sa učíte 2–3 jazyky?
Je to veľmi tažké, lebo ja som mala „odpor“ učiť sa cudzie jazyky a dnes ich ovládam. Hľadajte
napr. v piesňach preklady, texty, všetko čo by mohlo byť zaujímavé.“
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Ahoj – Cao
Ako sa máš? – Kako si?
Pamätám si ťa – Sjećam te se
Pekne vyzeráš – Izgledaš lijepo
Ty si ruža medzi tŕním, si krásna a Tvoje srde je väčšie ako Jadran.
Ti si sumrak između trnja, lijepa si i srce ti je veće od Jadrana.
V chorvátsku nepoznaju y, ia, i 
Zo zdravotníctva
Boli ťa niečo? – Je li bilo što za tebe?
Dáme ti lieky proti bolesti. – Dat ćemo vam lijekove protiv bolova.
Ako sa máte? – Kako ste?
Pomôžem ti? – Pomoći vám?
Ste alergický? – Vi ste alergični?
Bolí ma zub – Moj zub je bolestan.
Zubná ambulancia – Stomatološka ambulanta
Veľa sa dá písať, aspoň takýto základ, toto je original pravopis, ale oni vravia hovorovým jazykom, takže
keď sa stretneme, tak hovoríme aj inými frázami. Malý dodatok budúcej zubnej asistentky – titul zubného
lekára je v Chorvátsku: „dr.med.dent.“ a nie „MDDr“.


Martina Lipáková, 3.E

Mňa ako budúceho zdravotníka veľmi zaujímalo,
čo môže vyvolať migrénu
Doposiaľ ste možno ani nevedeli,
že vyvolávajúcim faktorom
migrény môžu byť u niektorých
ľudí aj určité druhy potravín,

a konzervovanej zelenine. Ja by
som sa snažila u môjho pacienta
zistiť, čo mohlo práve u neho
vyvolať migrénu. Najprv by som

poznáme aj také, ktoré ju naopak
utlmujú. Sú to mandle, huby,
červený melón. Ak niekto často
trpí nepríjemnou
migrénou,

ktoré bežne konzumujeme. Sú to
hlavne potraviny, ktoré obsahujú
tyramín. Jedným z najväčších
spúšťačov migrény je syr, hlavne
ten vyzretý, lebo obsahuje veľké

sa mu snažila pomôcť, ale
nejakým inším spôsobom, ako
hneď
iba
analgetikami.
Napríklad aj pokoj, ticho,
prechádzka na čerstvom vzduchu

lekár u neho vylúčil inú chorobu
a dodržuje zásady správnej
životosprávy – minimum stresu,
dostatok spánku, správny pitný
režim, pravidelný a dostatočný

množstvo enzýmu tyramínu. Ak
sme náchylní na migrenózne
bolesti hlavy, mali by sme sa
vyhýbať
tiež
mäsovým
výrobkom, t.j. salámam, párkom

môže pacientovi prospieť. Teraz
je potrebné prezradiť ešte jednu
veľkú radu. Tak ako sú
potraviny,
ktoré
svojimi

pohyb a pozitívne myslenie, mal
by sa skúsiť pozrieť na svoj
jedálniček.

vlastnosťami naštartujú migrénu,

Vedeli ste, čo sa deje v ľudskom mozgu pri migréne?
Ide o súhru cievnych, nervových a hormonálnych zmien v mozgu. V mozgu sa v krátkom čase uvoľní
priveľa hormónu serotonínu a ďalších látok, ktoré vyprovokujú sterilný zápal tepien mozgových obalov
bez infekcie. V dôsledku toho pulzová vlna vyvolá silnú bolesť a mozgové cievy sa rozšíria.
 Veronika Ilčisková
3.C
Spracované zo zdroja:
http://www.pluska.sk/izdravie/budme-zdravi/liecba/jedlo-proti-bolesti-hlavy-ktore-potraviny-spustaju-migrenu.html
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Čo mi dala moja účasť
na Dni diabetu v našej SZŠ
Naša škola každý rok organizuje
akciu s názvom „Deň diabetu“.
Každá
trieda uvedie v priestore
školskej chodby nejakou formou
svoje predstavenie problematiky
diétneho liečebného režimu tohto
ochorenia.
Niekto
z
triedy
napr. upečie koláč, ktorý je málo
sladký alebo sladený diabetickým
sladidlom, alebo prinesie a predstaví
niečo z diabetických diétnych
potravín. Cez prestávku chodia žiaci
aj učitelia ochutnávať
„dia“
výrobky. Diabetes mellitus, alebo
cukrovka, je v súčasnej populácii
častá
porucha
metabolizmu
sacharidov.
Ochorenie
nemá
jednotnú príčinu, ani priebeh. Ľudí
s ochorením
diabetes
mellitus
každým rokom pribúda. Z môjho
pohľadu budúceho zubného asistenta
diabetik reaguje zápalom v ústnej
dutine aj na také množstvo zubného
plaku, ktoré by u zdravého človeka
žiadne ťažkosti nevyvolalo. Tiež
tvorba zubného kameňa býva
v týchto prípadoch, ak je pacientom
diabetik, urýchlená a je žiadúce jeho
pravidelné odstraňovanie. Ak nie je
zubný kameň včas odborným
spôsobom odstránený, môže viesť
ku vážnym ťažkostiam. Každý
diabetik
by
mal
pravidelne
navštevovať svojho zubného lekára.
Preto je problematika ochorenia
diabetes mellitus veľmi dôležitá
pre všetkých zdravotníkov. Ja som sa
tento rok tiež zapojila do akcie „Deň
diabetu“. Mám radosť z toho, že som
sa do tejto akcie zapojila a získala
som 2. miesto s doma upečeným
„diabetickým koláčikom“, t. j.
koláčom, ktorý bol málo sladký.
 Lýdia Petrušová
4.E
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Zdroj: https://pxhere.com/en/photo/868662
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NAŠE ROZHOVORY
ROZHOVOR S LEKÁROM
s internistkou MUDr. Tatianou Husárovou

Aký je pohľad lekára na životný štýl dnešných
mladých ľudí
ROZHOVOR S LEKÁROM
s očným lekárom MUDr. Flaviánom Marcinom

Ako si chrániť a nepoškodiť oči pri práci
s počítačom
ROZHOVOR S LEKÁROM
so psychiatričkou MUDr. Máriou Zavadilovou
Kedy je mladý človek ohrozený závislosťou
na mobile a sociálnych sieťach
ROZHOVOR SO PSYCHOLÓGOM
s Mgr. Katarínou Akurátnou

Kedy je mladý človek ohrozený závislosťou
na mobile a sociálnych sieťach
ROZHOVOR S VEDÚCOU PK ZUBNÝ
ASISTENT A S VYUČUJÚCOU PK ZUBNÝ
Foto: Dana Stachurová

ASISTENT
s Mgr. Teréziou Kočišovou a s Mgr. Bc. Silviou Doľackou

Ako si zachovať zdravie svojich zubov
Prečo majú Švarčiari zdravé zuby a Slováci nie
ROZHOVOR S VEDÚCIM PK ODBORU MASÉR

Rozhovory o tom,
čo vplýva
na dnešných mladých

Mgr. Lukášom Novotným

ľudí.

Aký je pohľad fyzioterapeuta na fyzickú kondíciu dnešných
mladých ľudí
foto
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Rozhovor s internistkou

„Mladí sa hýbu oveľa menej, rastie
počet adolescentov, ktorí trpia
MUDr. Tatianou
poruchami príjmu potravy, začínajú
Husárovou,
fajčiť, piť alkohol alebo skúšať
Z INTERNÉHO
drogy, často už na konci základnej
ODDELENIA FNsP Prešov
školy.“

Pohľad lekára na životný štýl
dnešného mladého človeka

Ako žijú dnešní
mladí ľudia?
Čo Vás napadá, ak vidíte
životný štýl dnešných mladých
ľudí
–
málo
pohybu,
preferovanie
internetu
a
sociálnych sietí, obľúbenosť
fast–food stravy a rôzne
lákadlá
vábiace
ku
konzumnému spôsobu života,
alebo až k závislosti na rôznych
návykových látkach?
Napadá mi to, aké dôsledky má a
bude mať v budúcnosti tento
životný štýl, ktorý so sebou
prináša súčasná moderná a rýchla
doba. Je jednoduché zapnúť si
internet a presedieť celé hodiny
pri pozeraní videí,
alebo
četovaní.
Čo podľa Vás ohrozuje
dnešného mladého človeka
najviac?
Virtuálna
realita.
Život
na sociálnych sieťach odvádza
mladých ľudí od skutočného
života, od reálneho prežívania
priateľstiev, lások, či sklamaní.
Poskytuje realitu akoby cez
okno, bez možnosti reálnej
skúsenosti.
O
to
väčšie
sklamania prichádzajú, keď sú
mladí nútení riešiť problémy
bežného života, problémy, na
ktoré
riešenia
nenájdu
prostredníctvom Googlu.
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Pribúdajú vo Vašej internej
ambulancii, alebo na Vašom
oddelení mladí pacienti?
Áno,
pribúdajú.
Často
prichádzajú
vystrašení
z
maličkostí, ktoré predchádzajúce
generácie v pohode zvládali a
zvládajú doma. Uvediem reálny
príklad. Na dvere ambulancie
o pol tretej nadránom zúrivo
niekto klope. Sestra otvorí dvere
a tam stojí asi 20 ročný mladík a
so zdesením v tvári vychrlí
na sestru, že mu je strašne zle. Po
pár otázkach vysvitne, že od
večera má teplotu a asi sa nakazil
chrípkou
od
príbuzného.
Sklamaný odchádza s poučením,
že najlepšie je piť veľa tekutín,
užiť lieky proti teplote a pár dní
odpočívať. Žiadna iná zázračná
liečba nie je.
Aké ochorenia
liečite u
mladých ľudí najčastejšie?
Nakoľko
sa
vtýchto
ochoreniach
zobrazujú
následky životného štýlu?
Mladí prichádzajú s rôznymi
ťažkosťami
(búšenia
srdca,
kolapsy), ktoré často súvisia s
extrémnou vyčerpanosťou a
stresom pri skúškach, alebo
hektickom zamestnaní. Súvisí to
mnohokrát
aj
s používaním
energetických nápojov alebo
iných podporných prostriedkov,
aby si zvýšili výkonnosť. No telo
im také prepínanie síl vráti
napríklad aj skorým objavením

napríklad aj skorým objavením
sa vysokého tlaku, tráviacimi
ťažkosťami, alebo poruchami
psychiky a spánku.
Aké je to podľa Vašich
pozorovaní
s
hrozbou
civilizačných
ochorení
u
dnešnej mladej generácie?
Výskyt civilizačných ochorení
stúpa. Ich prvé diagnostikovanie
sa posúva do mladších vekových
kategórií. Dôvodov je viac –
mladí sa hýbu oveľa menej,
rastie počet adolescentov, ktorí
trpia poruchami príjmu potravy
(anorexia, bulímia, obezita),
začínajú fajčiť, piť alkohol alebo
skúšať drogy, často už na konci
základnej
školy.
Toto
a narastajúci stres, ktorý nie sú
schopní ventilovať napríklad
športom, prispieva k skoršiemu
výskytu
srdcovo
cievnych
ochorení, astmy a žiaľ, aj
onkologických chorôb.
Aký je podľa Vás vplyv
reklamy na životný štýl
dnešných mladých ľudí? Aké
typy
reklamy
nevhodne
vplývajú na fyzické a psychické
zdravie mladých ľudí?
Reklamy sú vytvárané s cieľom
presvedčiť
a
manipulovať.
Väčšinou ukazujú extrémy, ktoré
v skutočnom živote nie sú tak
časté. Mladí ľudia nie vždy
dokážu racionálne vyhodnotiť, či
činnosti alebo veci, ktoré vidia
v reklame, sú naozaj pre nich
dobré a potrebné.
Je
generácia
dnešných
mladých ľudí viac chorá, ako
generácia ich rodičov a starých
rodičov, keď boli v ich veku?
Nemyslím si, že mladá generácia
je viac chorá. Skôr mám dojem,
že je viac úzkostlivejšia a viac sa

Naše rozhovory
sleduje. Naši starí rodičia museli
tvrdo fyzicky pracovať, takže
boli odolnejší a ľahšie znášali
rôzne bolesti. Dnes máme
na všetko nejakú pilulku,
po ktorú neváhame utekať
k lekárovi.
„Lekár trávi omnoho viac
času v prác, ako iní ľudia,
pracuje aj počas víkendov a
sviatkov. Často pracuje aj
na úkor svojej rodiny a
osobného života.“
Na verejnosť sa dostávajú
správy o tom, že už aj medzi
mladými
ľuďmi
pribúda
ochorení na cukrovku druhého
typu. Čo hovoria oficiálne
lekárske štatistiky?
Presné
čísla
zo
štatistík
neovládam (štatistiky a čísla nie
sú mojou silnou stránkou ), ale
je to celosvetový trend, že rastie
počet
novodiagnostikovaných
diabetikov 2. typu, hlavne
v obéznej populácii mladých
ľudí. Preto sa kladie obrovský
dôraz na pohybové aktivity detí a
dospievajúcich,
zdravé
stravovanie
s
vynechaním
populárnych, ale nezdravých
fastfoodových jedál a sladkých
nápojov, ale aj k zmenám
životného
štýlu
v celých
rodinách týchto detí.
Aký vplyv má na mladého
človeka fajčenie?
Jednoznačne negatívny. Mladí
skúšajú fajčiť zo zvedavosti
alebo preto, že ostatní v partii
fajčia a je to takpovediac cool,
nechcú byť iní. Neuvedomujú si,
že veľmi rýchlo vzniká závislosť
fyzická aj psychická. Mnoho
dospelých fajčiarov začalo fajčiť
už v pubertálnom veku a
nedokážu s tým prestať. Preto je
najlepšie vôbec nezačať.

najlepšie vôbec nezačať.
Čo vravíte na (medzi mladými
ľuďmi obľúbené) kolové a
energetické nápoje?
To, že sladené nápoje nie sú
zdravé je všeobecne známe, aj
keď energetické nápoje obsahujú
mnoho
chemických
látok,
ktorých cieľom je vyburcovať
celé telo k lepšiemu výkonu, ale
tieto látky môžu a aj spôsobujú
zmätok v organizme, vyvolávajú
napríklad
srdcové
arytmie,
poškodenie pečene. Myslím že
omnoho lepšou cestou, ako sa
„naštartovať“
je
šport.
Endorfíny,
ktoré
sa
pri
športových aktivitách uvoľnia,
účinkujú na naše telo veľmi
podobne
ako
energetické
nápoje, ale je to bez škodlivých
vplyvov na organizmus.
„Málo pohybu a nesprávna
výživa vedú k obezite, diabetu,
infarktom a neskôr vo vyššom
veku
aj
k
problémom
s kĺbmi.“
Koľko sa dnešní mladí ľudia
aktívne hýbu podľa Vašich
pozorovaní?
Ako ktorí. Iste sú mladí, ktorí sa
denne hýbu, robia rôzne športy
rekreačne alebo súťažne, ale
pribúda tých, ktorí trávia čas
pred monitormi počítačov alebo
obrazovkami mobilov.
Aké následky bude mať
v budúcnosti na dnešných
mladých ľudí to, že sa
nehýbu toľko, ako generácia
ich rodičov a starých rodičov?
Ako som už spomínala, málo
pohybu a nesprávna výživa vedú
k obezite, diabetu, infarktom a
neskôr vo vyššom veku aj
k problémom s kĺbmi. Stále

verím, že mladí ľudia budú
viac aktívne tráviť voľné chvíle
a že týchto ochorení vďaka tomu
nebude pribúdať.
„Mladí
skúšajú
fajčiť
zo zvedavosti alebo preto, že
ostatní v partii fajčia a je
to takpovediac cool, nechcú
byť iní.“
Teraz k inej téme – Čo by ste
poradili tým, ktorí túžia stať sa
lekárom?
Chce to odvahu a odhodlanie.
Štúdium je dlhšie a náročnejšie,
než na iných vysokých školách, a
vlastne nikdy nekončí. Mali by si
uvedomiť, že lekár trávi omnoho
viac času v práci ako iní ľudia,
pracuje aj počas víkendov a
sviatkov. Často pracuje aj na
úkor svojej rodiny a osobného
života.
Čo by ste ako lekárka chcela
odkázať dnešným mladým
ľuďom?
Nech žijú svoj život a plnia si
sny, ale nech pri tom nezabúdajú
na ľudskosť a pokoru.
ĎAKUJEME ZA ROZHOVOR!


Tatiana Šarová
3.C

Zdroj:https://pixnio.com/sk/ludia/zeny
/zena-drevo-mlady-mladez-listy-moda
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Psychologička
Mgr. Katarína Akurátna
z Psychiatrického
oddelenia FNsP Prešov
odpovedala na naše
otázky o nelátkových

„Mladí ľudia všeobecne patria
medzi
najviac
ohrozenú
skupinu, u ktorej sa môže
rozvinúť závislosť na mobile a
sociálnych sieťach.“

závislostiach

Pohľad psychologičky a
psychiatričky
na závislosť na mobile
a sociálnych sieťach
Kedy je mladý človek
ohrozený závislosťou
na mobile a sociálnych
sieťach?
Ktorí mladí ľudia sú najviac
ohrození závislosťou na mobile
a na sociálnych sieťach?
Mladí ľudia všeobecne patria
medzi najviac ohrozenú skupinu,
u ktorej sa môže rozvinúť
závislosť na mobile a sociálnych
sieťach. Najväčšie riziko je u
tých, ktorí v reálnom živote
nemajú dostatok kamarátov, či
známych, alebo sú tieto ich
vzťahy málo kvalitné. Tento
nedostatok potom kompenzujú
inde.
Aké sú prvé varovné príznaky
závislosti?
Ak človek počas dňa venuje
týmto činnostiam neadekvátne
množstvo času, zanedbáva svoje
záujmy, ktorým sa predtým
venoval, ak je bez mobilu či
možnosti prihlásiť sa na sociálnu
sieť
podráždený,
nervózny,
uprednostňuje virtuálne kontakty
pred skutočnými je vhodné
zbystriť pozornosť.
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Ako sa môže dnešný mladý
človek
týmto
závislostiam
vyhnúť?
Prevenciou
môže
byť
plnohodnotné trávenie voľného
času, venovanie sa rôznym
koníčkom, športu, rovnako aj
kvalitné medziľudské vzťahy.
Rizikovým faktorom akejkoľvek
závislosti je tzv. prázdny životný
štýl.
Ako možno závislosť na mobile
a sociálnych sieťach liečiť?
Závislosť sa dá v princípe liečiť
buď
ambulantnou,
alebo
ústavnou
formou.
Tieto
možnosti
spadajú
pod
psychiatrickú
starostlivosť.
Závislý teda môže v pravidelnom
intervale navštevovať psychiatra,
resp. psychológa, alebo je na istú
dobu
hospitalizovaný
v
špecializovanom zariadení, ktoré
sa
zameriava
na
liečbu
nelátkových závislosti.
Kedy by mal mladý človek
vyhľadať odbornú pomoc?
Vyhľadať odbornú pomoc je
vhodné ak tieto činnosti narušujú
každodenné
fungovanie,
ak
dochádza k výraznej zmene v

správaní a prežívaní a okolie
prípadne aj sám závislý vníma,
že nemá nad sebou kontrolu.
Čo by ste poradili tým, ktorí na
sebe začínajú pozorovať prvé
prejavy závislosti na mobile a
sociálnych sieťach?
Rozhodne je dobré sa o tom
s niekým porozprávať. Nemusí
to byť hneď odborník, ale niekto
komu človek dôveruje. Na
začiatok sa odporúča skúsiť
obmedziť čas strávený na mobile
a sociálnych sieťach vlastnými
silami. Nájsť si iné možnosti
trávenia času. Ak sa to nepodarí,
neváhať a vyhľadať odborníka.
Za rozhovor ďakuje
 Simona Lukáčová
4.B
Prinášame rozhovor
s psychiatričkou MUDr.
Máriou Zavadilovou, ktorá
odpovedala na naše
otázky o aktuálnom
fenoméne dneška – hrozbe
nelátkových závislostí, t. j.
závislostí na mobile
a sociálnych sieťach.
Ďakujeme MUDr. Radke
Magdolenovej
za sprostredkovanie toho,
aby tento článok mohol
vzniknúť.

Ktorí mladí ľudia sú najviac
ohrození závislosťou na mobile
a sociálnych sieťach ?
Závislosť na mobile a sociálnych
sieťach sa šíri ako epidémia
medzi mladými, aj medzi
staršími. Ukazuje sa, že najviac
ohrození sú študenti stredných
a vysokých škôl.
Aké sú prvé varovné príznaky
závislosti ?
Chronická

únava,

porucha
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cyklu, bolesti hlavy, podráždenie
očí, nervozita, nesústredenosť,
celková podráždenosť, narušený
režim dňa, chaos v povinnostiach
a ich zanedbávanie. Príznaky
závislosti z odborného hľadiska
sú silná túžba po príjemných
zážitkoch a zaujatosť týmito
činnosťami – mobil, internet,
problém s kontrolou tejto
činnosti, zvyšuje sa frekvencia a
dĺžka
času
v
uvedených
činnostiach, preferencia týchto
činností pred inými činnosťami,
povinnosťami,
aktivitami
a
záujmami,
ktoré
človek
zanedbáva, a
pokračovanie
v týchto činnostiach aj napriek
vznikajúcim
závažným
dôsledkom – ekonomickým
(finančné dlhy), rodinným (vážne
konflikty
a
vzťahovým
problémom), tiež pracovným,
spoločenským,
sociálnym,
prípadne
aj
telesným
a
psychickým problémom.
Ako sa môže dnešný mladý
človek
týmto
závislostiam
vyhnúť?
Používaniu mobilov, internetu
a pod. sa mladý človek vyhnúť
nemôže a ani by to nebolo
dobré, nakoľko ich používanie
má svoje opodstatnenie pri
štúdiu, pri práci, pri spoznávaní
nových ľudí a získavaní nových
informácií. Prevenciou pred
vznikom závislosti by mohlo byť
hľadať aj iné možností na
ventilovanie svojich pocitov,
vyhľadávať osobné kontakty
s ľuďmi, venovať sa vhodným
záľubám, športu a samozrejme
usporiadať si svoje priority.
„Riziko virtuálneho sveta
spočíva aj v tom, že poskytuje
ľuďom možnosť anonymity,
ktorá im vyhovuje.“

„Používaniu
mobilov,
internetu a pod. sa mladý
človek vyhnúť nemôže a ani
by to nebolo dobré.“
Ako možno závislosť na mobile
a sociálnych sieťach liečiť?
Existujú rady, ktorými by človek
mohol
zvládnuť
nadmerné
používanie mobilov a sociálnych
sietí, napr. presne si určiť čas
bez
mobilných
zariadení,
prikázať si nesiahnuť na mobil
od 21. do 8. hodiny, hľadať nové
spôsoby
na trávenie
času.
Nechať telefón doma a vybrať sa
na kávu, zabehať si či ísť
do kina. Keď sa idete zabaviť
s priateľmi,
mobil
vypnite.
Na noc je vhodné odložiť
telefón do inej izby. V prípade
závislosti je liečba určená
odborníkom (psychiatrom). Ide o
ústavnú liečbu, ktorá obsahuje
zaradenie
pacienta
do
skupinovej
psychoterapie,
poučenie o závislosti, analýza
spúšťačov,
zmenu postojov
a náhľadu na závislosť, prácu
na zmene denného režimu,
zmene životného štýlu, životných
cieľov, prípadne je možné využiť
aj liečbu liekmi.
Kedy by už mal mladý človek
vyhľadať odbornú pomoc?
Keď ráno po prebudení ihneď
siaha po mobilnom telefóne, keď
po prijatí SMS správy je plný
očakávania a má tendenciu na ňu
hneď reagovať, keď trávi čím
ďalej tým viac času na mobilnom
telefóne. Odbornú pomoc by mal
vyhľadať tiež, ak na sebe
pozoruje, že je nervózny
a rozrušený, keď nemá mobil
po ruke, keď sa nedokáže
na dlhšiu dobu vzdať mobilného
telefónu, aj keď sa o to snaží,
keď sa uzatvára do seba a trávi

čoraz viac času na internete,
sociálnych sieťach a začínajú sa
mu z tejto aktivity navyšovať
problémy. Riziko virtuálneho
sveta spočíva aj v tom, že
poskytuje
ľuďom
možnosť
anonymity, ktorá im vyhovuje.
Potrebné je tiež počúvať vážne
upozornenia
okolia, rodičov,
priateľov, učiteľov, ak mladých
ľudí
na
možný
problém
upozorňujú.
Čo by ste poradili tým, ktorí
na sebe začínajú pozorovať
prvé prejavy závislosti na
mobile a sociálnych sieťach ?
Vyhľadať
odbornú
pomoc
psychiatra.
Za odpovede ďakuje
Dana Stachurová

Zdroj: https://www.maxpixel.net/MobilIphone-4-Cellphone-755580
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Prinášame odpovede
očného lekára MUDr.
Flaviána Marcina
z Očného oddelenia FNsP

„Ak na sebe spozorujeme, že naše oči sa pri práci s počítačom
veľmi namáhajú, mali by sme si dať pauzu aspoň na 15 minút alebo
zaostriť na vzdialený bod.“

Prešov

Ako si chrániť a nepoškodiť oči pri práci
s počítačom
V súčasnosti väčšina ľudí trávi
denne viac, alebo menej času
pri počítači. Možno ste už sami
na sebe pri sedení pri počítači
zažili únavu očí. Možno ste
počuli od iných, že cítia pri práci
s počítačom únavu očí. Práca
a štúdium pri počítači sa stali
jednými z fenoménov dneška.
Chceli sme vedieť, aký je pohľad
očného lekára na to, ako práca
s počítačom vplýva na naše oči.
Ohrozujú dnešné počítače náš
zrak?
Áno, ale nie tak ako v minulosti.

Čo by ste poradili tým, ktorí
musia pracovať s počítačom
každý deň niekoľko hodín?
Mali by si dávať prestávky počas
práce, v rámci ktorých by si
aplikovali aj umelé slzy.
Ďakujeme MUDr. R. Marcinovi
za jeho čas a rady, ktoré nám
určite pomôžu chrániť si oči
a správne sa o nich starať.
 Tatiana Šarová
3.C


Foto: Dana Stachurová

Kto má najviac ohrozený zrak
pri práci s počítačom?
Informatici, pracovníci v oblasti
administratívy, lekári.
Podľa čoho zistíme, že naše oči
pri počítači už veľmi trpia?
Máme pocit suchého oka, pálenie
a svrbenie očí a môžeme si
všimnúť aj začervenanie očí.
Čo máme urobiť, ak na sebe
spozorujeme, že naše oči sa pri
práci s počítačom veľmi
namáhajú?
Mali by sme si dať pauzu aspoň
na 15 minút alebo zaostriť
na vzdialený bod.
Ako si má dnešný mladý človek
chrániť svoje oči, ak trávi
niekoľko hodín pri počítači?
Mal by používať umelé slzy
a rohovkové gély na noc.
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Obr.: Čakáreň v priestore očných ambulancií Univerzitnej nemocnice Zürich, Švajčiarsko

Naše rozhovory
Rozhovor s vedúcim
študijného odboru masér
Mgr. Lukášom Novotným

ochorenia, syndróm karpálneho
tunela Dupuytrenove kontraktúry
bolesti chrbta, časom artrózy
váhonosných kĺbov a
,

Aká je fyzická kondícia dnešných

mladých ľudí z pohľadu fyzioterapeuta
Čo najviac ohrozuje fyzickú
kondíciu dnešných mladých
ľudí z pohľadu fyzioterapeuta?
Nedostatok pohybu. Mladí ľudia
niekedy
viac
navštevovali
prírodu, športovali. Dnes tu máte
všade namiesto parkov a lúk
parkoviská, obchody a nákupné
centrá. Miest, kam by mohli ísť
deti športovať, je, žiaľ, stále
veľmi málo. Na druhej strane,
pribudlo veľmi veľa iných
lákadiel, ako sú sociálne siete,
smartphony, herné konzoly,
internet a iné. Uvediem príklad
môjho detstva. Keď som prišiel
domov zo školy, vybehol som
von a zvonil som kamarátom,
aby sme mohli ísť spolu hrať
futbal alebo ísť sa bicyklovať.
Keď som dostal trest, tak som
dostal „domáce väzenie“. Dnes
je to všetko naopak. Pre väčšinu
súčasnej mládeže by to bola skôr
odmena.
Ak sa na to opäť pozrieme
z pohľadu fyzioterapeuta, ako
asi vyzerá kondícia a fyzická
zdatnosť dnešných mladých
ľudí?
Na túto otázku by si hádam vedel
odpovedať každý z nich. U
športovcov by som to nevidel
príliš negatívne. U tých druhých,
úprimne povedané, vo väčšine
prípadov nevyhovujúco.

mnohé iné. Ale aby som to
nevidel príliš pesimisticky, tak
výrečnosť, vysoké sebavedomie
a sebadôvera im rozhodne
nechýba. Je dôležité si uvedomiť,
že
väčšina
súčasných
rehabilitačných
metód
a
postupov je zameraných skôr
na zmierňovanie bolesti chrbta,
no my im musíme hlavne
predchádzať, a to hodnotením
rizík, ktorým možno zabrániť.
Najrizikovejšie sú skupiny ľudí,
ktoré majú sedavé zamestnanie.
Absolútnym základom liečby je
cvičenie,
ktoré
spočíva
v
posilňovaní
chrbtového
svalstva.
Ak
obsah
medzistavcovej platničky začne
tlačiť na miechu, už si
nepomôžeme
s cvikmi,
ani
liekmi proti bolesti. Je potrebné
navštíviť lekára a pripraviť sa
na to, že o chrbát sa budeme
starať
dlhodobo.
Táto
problematika je natoľko vážna,
že sa ňou začala zaoberať aj
Európska únia. Európske právne
predpisy obsahujú tzv. hlavné
zložky,
ktoré
hovoria
o predchádzaní
poškodeniam
podporno – pohybovej sústavy.
Tie sú uznané v smerniciach EÚ,
predpisoch členských štátov a
usmerneniach o osvedčených
postupoch. Aj ten najlepší lekár
nám môže pomôcť len do určitej
miery, no najdôležitejšie je
uvedomiť si, že zvyšok máme
vo vlastných rukách a potom je
už len na nás, ako sa k danému
problému postavíme.

Nedostatok pohybu postupne
so sebou prináša následky. Aký
bude vplyv nedostatku pohybu
na dnešnú mladú generáciu
v ich budúcnosti?
Skoliózy, ploché nohy, obezita a
s ňou súvisiace srdcovo – cievne Ako môže mladý človek zistiť,
ochorenia, syndróm

v akej fyzickej kondícii je?
Podľa čoho zistí, že jeho
kondícia je slabá?
Svoju kondíciu neoklameme.
Existujú štyri základné zložky
fyzickej zdatnosti kardiorespiračná
odolnosť, svalová sila, svalová
vytrvalosť a flexibilita. Poznáme
mnoho postupov, ako môžeme
jednoducho zistiť, či sme fyzicky
zdatní ako napríklad Cooperov
test, test push-up, Ruffierova
funkčná skúška alebo skúsiť
vydržať v planku 2 minúty.
Ako možno posilňovať svoju
fyzickú
zdatnosť v dnešnej
dobe?
Prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.
často spomína termín, ktorý veľmi
výstižne charakterizuje súčasnú
dobu: „pohybová chudoba“. My
všetci sme vlastne nútení čím
ďalej tým viac stráviť väčšinu dňa
v posturálne nepriaznivej polohe,
v sede, či sa nám to páči alebo nie.
Takže moja odpoveď znie – hýbať
sa a to tak, aby to bolo pre
každého z nás čo najprirodzenejšie.
Je úplne jedno, či to bude
turistika, tanec, plávanie, fitness,
pílenie dreva alebo volejbal.
Na záver ešte jedna dôležitá
otázka - ako chrániť svoj chrbát
pri práci v nemocnici?
Dôležitá je motivácia k zmene
správania
sa
v
zmysle
prispôsobenia
jednotlivých
pohybových návykov. Ak chceme,
aby nám naše telo vydržalo bez
bolesti čo najdlhšie, musíme si ho
začať uvedomovať, nastaviť sa na
určitú svalovú hygienu. Dôležitý
je nácvik správneho dýchania,
začať s tréningom denných aktivít
a najmä tréningom so zvládaním
stresu, ktorý môže byť spúšťačom
mnohých ochorení pohybového
aparátu.


Za rozhovor ďakuje Dana Stachurová
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Rozhovor s vyučujúcou
v študijnom odbore zubný
asistent Mgr. Bc. Silviou
Doľackou

Foto: Dominika Novotná

Prečo majú ľudia
v Švajčiarsku zdravé zuby
a Slováci nie
Vieme sa starať o svoje zuby?
Ako sú na tom Slováci?
Odpoveď znie - nie, nevieme,
napriek tomu, že starostlivosť
o dutinu ústnu je jedným
z preventívnych faktorov vzniku
ochorení
dutiny
ústnej.
Dôvodom, prečo je tomu tak, je
to, že Slovensko je krajinou,
ktorej pojem prevencia veľa
nehovorí.
Prevenciou
sa
oháňame zatiaľ, a bohužiaľ, len
na teoretickej úrovni. Všade
rozprávame,
ale
len
vo
všeobecnej rovine, čo a ako by
sme mali a nemali robiť a pri
tom to aj všetko končí. V praxi
sa s prevenciou nestretneme,
alebo len okrajovo. Stále si
hľadáme výhovorky typu u nás
sa to nedá, lebo.... a nehľadáme
spôsoby, ako by sme to robiť
mohli. To, ako sa starať o zuby
a dutinu ústnu a naučiť to
pacientov jednotlivých vekových
kategórií, je úlohou zubného
lekára, dentálneho hygienika,
teraz už aj zubného asistenta,
školského
asistenta
zubnej
starostlivosti. Zatiaľ funguje
skupinová prevencia orálneho
zdravia
prostredníctvom
projektov, ako je Zdravý úsmev,
čo je jediný projekt, ktorý je
dlhodobý a má presne stanovené,
vypracované kritéria realizácie,
ďalej sú to jednorazové projekty
Veselé zúbky, ktorý je nám
známy
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vďaka pesničkám Mira Jaroša,
preventívny program Zdravé
zuby, ktorý bol určený
na
výučbu na 1. stupni základných
škôl a vypracovaný v rámci
hodín prvouky a biológie a pre
tento program vyšli príručky
určené pre učiteľov základných
škôl, projekt Oratel, ktorý bol
realizovaný v základných a
materských školách a vykonávali
ho učitelia pomocou pracovných
materiálov,
ktoré
poskytol
profesor Peterson z Dánska
a vedúcou
projektu
bola
profesorka
MUDr.
Neda
Markovská, CSc. Dôležitá je
dlhodobá
prevencia
pre
jednotlivé
vekové
skupiny
v závislosti od problematiky
v danom období života, inak to
nemá žiadny význam. Ojedinelé
akcie vzbudia u pacientov
záujem, ale ich efekt je
krátkodobý.
U nás
zlyháva
individuálna prevencia, ktorej sa
venujú v prvom rade dentálne
hygieničky. Zubný lekár je
v tejto
oblasti
doma,
ale
jednoducho nemá priestor a čas
na preventívne aktivity, lebo stav
chrupu
na
Slovensku
je
alarmujúci a má čo robiť, aby
napravil to, čo je pokazené.
Chodia Slováci na preventívne
prehliadky?
Chodia. Otázka znie koľkí
absolvujú preventívnu prehliadku

„Dnes už tvrdenie, že vhodná
kefka je taká, ktorá má malú
hlavičku a rovno zastrihnuté
vlákna neobstojí.“
absolvujú preventívnu prehliadku
i keď preventívnu prehliadku
prepláca zdravotná poisťovňa. V
roku 2015 napríklad preventívnu
prehliadku absolvovalo len 55%
pacientov – a to sú výsledky
prieskumu len tých pacientov,
ktorí už boli evidovaní v nejakej
zubnej ambulancii. Deti a dorast
majú preventívnu prehliadku
absolvovať
dvakrát
ročne
a v roku 2015 len necelých 42%
päťročných detí túto prehliadku
2x aj absolvovalo. Nepriaznivá je
aj skutočnosť, že z celkového
počtu detí, ktoré potrebujú
ošetrenie zubného kazu na
základe preventívnej prehliadky
sa dostaví na ošetrenie len
polovica detí. Rodičia podceňujú
ošetrenie mliečneho chrupu
a vyhľadajú zubného lekára len
v prípade bolesti. Preventívne
prehliadky sú dôležité, pretože
práve
tam
sú
presne
identifikované
problémy,
ťažkosti v dutine ústnej. Každý
máme v ústach iné podmienky,
iný mikrobióm, iné riziko vzniku
ochorení v dutine ústnej a od
toho sa odvíja prevencia. Iná
bude
u pacienta
s vysokým
počtom zubných kazov, iná
u pacienta, ktorý má problém
s parodontom
alebo
nemikrobiálnym
poškodením
tvrdých zubných tkanív. Na
základe
identifikovaných
problémov pacientovi je, alebo
mala by byť, odporúčaná
návšteva dentálnej hygieničky,
ktorá pacienta presne motivuje –
to znamená, vysvetlí mu, čo je v
ústach zdravé a čo choré, prečo
k tomu, čo je choré došlo, ako
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k tomu, čo je choré došlo, ako
to môžeme riešiť profesionálne,
teda, čo pre neho môže urobiť
dentálna hygienička a čo by mal
robiť pacient doma sám, aké
odporúčania by mal dodržiavať.
Odporučí mu vhodnú pomôcku
presne na jeho problém, techniku
čistenia zubov i systém čistenia
zubov. Vieme, že na trhu je
obrovské množstvo pomôcok,
všetky sú vhodné a správne, ale
pre iný problém. Neexistuje
pomôcka, ktorá by bola vhodná a
správna všeobecne pre všetkých.
Dnes už tvrdenie, že vhodná
kefka je taká, ktorá má malú
hlavičku a rovno zastrihnuté
vlákna, neobstojí.
Mnoho ľudí vraví, že návšteva
dentálne hygieničky a zubného
lekára je veľmi drahá. Čo vy
na to?
Čo rozumieme pod pojmom
drahá? 10, 20, 30 eur? Položme
si otázku koľko, stojí účes
u kaderníka, gélové nechty,
značkové topánky? Napriek
tomu má každá druhá gélové
nechty, značkovú kabelku ....
Z praxe môžem povedať, že
práve títo pacienti mali problém
s cenou za zhotovenie výplne,
alebo absolvovanie dentálnej
hygieny. Mladá kočka špičkovo
oblečená s dokonalou frizúrou
a make-upom na tvári mala
problém so zaplatením v zubnej
ambulancii. Prevencia nikdy nie
je drahá. Aj keď zaplatím 30 –
40 eur za dentálnu hygienu, vždy
je to menej, ako zaplatím za
opravu pokazeného chrupu.
Teraz
dokonca
zdravotné
poisťovne
začali
preplácať
preventívne výkony aj dentálnu
hygienu, čím sa očakáva, že viac
ľudí začne absolvovať návštevy

„Zdravotné poisťovne začali
preplácať preventívne výkony
aj dentálnu hygienu, čím sa
očakáva, že viac ľudí začne
absolvovať
návštevy
u
dentálnej hygieničky.“
u dentálnej hygieničky.
Podľa Vášho odhadu – koľko
ľudí na Slovensku navštevuje
dentálnu hygieničku?
Myslím, že tak 20%. Aj to mnohí
z nich to robia len z estetických
dôvodov – kvôli bieleniu zubov,
to je to, čo ich zaujíma, mať
biely chrup, že bude pokazený?
To už neriešia. Málo ľudí má
informácie
o
tom,
čo
v skutočnosti dentálna hygiena
je. Väčšina ľudí a nanešťastie
i
mnoho
zdravotníckych
pracovníkov, dokonca i zubných
lekárov pod týmto pojmom
rozumie odstránenie zubného
kameňa a bielenie zubov, čo je
omyl.
Dentálna
hygienička
diagnostikuje problémy v dutine
ústnej v dentálnohygienickej
oblasti
stanovuje
dentálnohygienické
diagnózy,
rieši problémy, venuje sa
prevencii a lieči parodont, či
poškodenie tvrdých zubných
tkanív. To, že odporúča zubné
pasty,
ústne
vody,
gély,
fluoridové preparáty je chemická
liečba. Presne navrhuje liečbu
podľa
ťažkostí.
Tým,
že
odstraňuje subgingiválne nánosy,
tiež lieči parodont...
Ako by asi dopadlo porovnanie
toho, ako sa Slováci starajú o
svoje
ústne
zdravie
v porovnaní s ďalšou časťou
Európy?
Porovnávanie stavu orálneho
zdravia sa realizuje pravidelne.
Svetová
zdravotnícka
organizácia (WHO) vytýčila
medzinárodné

organizácia (WHO) vytýčila
medzinárodné ciele orálneho
zdravia napríklad pre rok 2010
a 2025. Pre rok 2010 to boli ciele
ako napríklad – 90% 5–ročných
detí bude bez zubných kazov,
75%
20–ročných dospelých
bude bez aktívnych zubých
kazov, viac ako 75% všetkých
detí a mládeže bude mať
dostatočnú znalosť o etiológii
a prevencii orálnych ochorení
a motivácii k individuálnemu
diagnostikovaniu a individuálnej
starostlivosti... Ani jeden zo
stanovených cieľov pre rok 2010
nebol na Slovensku dosiahnutý.
Na
základe
dosiahnutia
stanovených cieľov sa vytvára
rebríček. V niektorých krajinách
svedčia štatistické ukazovatele
o splnení kritérií odporúčaných
WHO – Švédsko, Fínsko,
Švajčiarsko,
Holandsko.
Niektoré krajiny sú na tom ešte
horšie
ako
Slovensko
–
Maďarsko,
Rumunsko.
Pri
porovnaní týchto krajín je
zrejmé, že základné rozdiely,
ktoré sú zodpovedné za úspech či
neúspech
v
dosahovaní
kvalitného orálneho zdravia sú
v realizovaní
preventívnych
programov.
Je možné povedať, kto má
v Európe najzdravšie zuby?
Jednoznačne sú na tom lepšie
krajiny – Švajčiarsko, Švédsko,
Fínsko – krajiny, kde efektívne
fungujú dlhodobo preventívne
programy, kde sa venujú
prevencii podľa vekových skupín
a skupinám
s
rovnakým
problémom.
V čom sú vo Švajčiarsku
v dentálnej prevencii lepší ako
my?
vedomí toho, že význam má
42
jedine
dlhodobá
prevencia
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V tom, že od začiatku si boli
vedomí toho, že význam má
jedine dlhodobá prevencia –
programy, ktoré nikdy nekončia.
Vlastne preventívny projekt
Zdravý úsmev je projekt, ktorý
sa u nás realizuje práve podľa
projektu
prineseného
zo
Švajčiarska a školiteľom tohto
projektu je doc. MUDr. Eva
Kovaľová, PhD. Vedie ho na
Slovensku od roku 1997. Projekt
sa realizuje pomocou študentov
dentálnej hygieny, školských
asistentov zubnej starostlivosti
a realizujú ho aj naši žiaci
v študijnom
odbore
zubný
asistent. Vo Švajčiarsku projekt
funguje niekoľko desiatok rokov,
tiež preventívna starostlivosť
prostredníctvom
dentálnych
hygienikov. Tam sú si už naozaj
ľudia vedomí toho, že peniaze
vynaložené na prevenciu sú
investované
správne,
lebo
v prípade choroby to bude
niekoľkonásobne vyššie. Vo
Švajčiarsku sú ceny za ošetrenie
chrupu priveľmi vysoké aj pre
samotných Švajčiarov. Tak robia
všetko preto, aby sa tomu vyhli.
Aj u nás bol projekt hodnotený
štatistickou štúdiou v priebehu
11 rokov (1998-2009) a výsledky
poukazujú na zníženie kazivosti
u detí, u ktorých sa projekt
vykonával. Vo Švajčiarsku sa
projekt realizuje vo všetkých
školách na rozdiel od Slovenska.
Čo dnes negatívne vplýva
na ústne zdravie u mladých
ľudí?
V prvom
rade
najčastejším
ochorením v dutine ústnej je
zubný kaz. Pri jeho vzniku
zohráva dôležitú úlohu výživa,
presnejšie stravovacie návyky
a až na druhom mieste je hygiena
a správnosť čistenia zubov.
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„Prestávky medzi jedlami sú
dôležité, lebo to je čas, ktorý
je potrebný na neutralizáciu
pH prostredia v ústach“
Problémom mladých sú práve
stravovacie návyky – popíjanie
Coca-Coly na uhasenie smädu,
energetických nápojov, džúsov.
Časté medzijedlá – zemiakové
lupienky,
chrumky,
keksy,
čokoláda. Problémom nie je to,
že nesmieme vôbec jesť sladké,
veď cukry tvoria zhruba 55%
stravy, ide o to, že máme jesť 5x
denne nie viac. Odstup medzi
jedlami by mal byť 3 hodinový.
Môžeme zjesť čokoládu, ale
zjesť ju naraz nie po kúskoch
a pojedať ju počas dvoch hodín.
Mladí
sedia
pri
počítači
a pojedajú kadečo, počas filmu
v kine jedia popcorn, v kočiari
sedí dieťa, ktoré popíja Jupík,
alebo žuje chrumku ... Prestávky
medzi jedlami sú dôležité, lebo
to je čas, ktorý je potrebný na
neutralizáciu
pH
prostredia
v ústach. Každým sústom, ktorý
vložíme do úst vzniká v ústach
kyslé prostredie, ktoré v ústach
trvá po celý čas jedenia. Kyslé
pH pretrváva v ústach ešte 30-45
minút po požití posledného sústa
jedla. Kyslé pH vzniká vďaka
kariogénnym baktériám, ktoré sú
v ústach a ktoré my vlastne
kŕmime, dodávame im energiu
na prežitie. Dodávame im cukor,
oni ho spracujú a vylúčia
nepotrebnú kyselinu. Čím viac
cukru
budeme
baktériám
dodávať, tým viac sa budú tieto
baktérie
rozmnožovať.
Vytvárame im vhodné prostredie
na prežitie. Kyselina je niečo, čo
rozpúšťa
a rozpúšťa
našu
sklovinu – odvápňuje ju. Takto,
zjednodušene povedané vzniká

proces tvorby zubného kazu.
Najviac
kyselinotvorných
baktérii je je v zubnom plaku na
miestach,
odkiaľ
si
ho
nedokážeme, nevieme efektívne
odstrániť a práve to sú miesta,
kde
zubný
kaz
vzniká
najčastejšie. U dospelých sú to
plochy zubov v medzizubnom
priestore, z ktorých zubný plak
klasickou bežnou zubnou kefkou
neodstránime. Našou úlohou
v tomto procese je znižovať
počet kariogénnych baktérii tak,
že im nedodáme jedlo – cukor.
Najideálnejší pre nich je
jednoduchý cukor, ktorý dokážu
hneď spracovať. Preto sa hovorí,
aby sme znižovali počet jedál
s obsahom priameho cukru.
Potrebujeme
dosiahnúť
to,
aby
proces
remineralizácie
prevyšoval proces odvápnenia
demineralizácie, zjednodušene,
aby kyslé pH v ústach počas 24
hodín
neprevyšovalo čas
v ústach s neutrálnym pH – inak
zubný kaz určite vznikne.
Prezraďte nejaké mýty, ktoré
sa hovoria o tom, ako je možné
mať zdravé zuby. Čo sa hovorí
a nie je to pravda?
Tých mýtov je veľa, ale taký
najčastejší napríklad to, že zuby
si máme čistiť po každom jedle.
Nie je to pravda. Zuby si čistíme
2x denne ráno po jedle a večer
pred spaním. Neustálym čistením
zuby mechanicky poškodíme.
Na zuboch sa tvorí takzvaná
pelikula, čo je látka, ktorá chráni
zuby pred pôsobením kyselín.
Neustálym čistením by sme
pelikulu vždy odstraňovali a to je
nežiadúce. Ďalším mýtom je to,
že všetci máme používať
v starostlivosti o dutinu ústnu
vodu. Nie je to pravda. Ústna
voda rovnako ako zubná pasta je
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liečivo. Každá obsahuje inú
liečivú látku. Ak nemám žiadny
problém, neužívam ústnu vodu –
aj tu platí – ak nemám bolesti
neužívam analgetikum, nemám
bakteriálne ochorenie neužívam
antibiotiká. Mýtus – zubná pasta
je najlepšia tá, ktorá najviac pení.
Opak je pravdou. Za normálnych
okolností u
pacienta bez
problémov, vôbec nemusíme
zubnú pastu používať, na
odstránenie
zubného
plaku
postačí iba zubná kefka, či iné
pomôcky. Dalo by sa pokračovať
ďalej.
Čo by ste poradili zubným
asistentom, aby sa na svoje
povolanie
pripravili
čo
najlepšie?
Čo sa týka zručností, tú
nadobudnú počas praxe, toho sa
nemusia obávať. Ale celý čas
sme sa bavili o prevencii, o tom,
že preventívne by sme mali
pôsobiť na pacientov dlhodobo.
Oni budú tí, ktorí budú mať viac
času práve na prevenciu a ak ju
chcú realizovať v praxi, musia sa
neustále vzdelávať, čo sa týka
noviniek v oblasti starostlivosti
o chrup – na trh vychádzajú vždy
nové a nové pomôcky, zubné
pasty, ústne vody. Musia
študovať ich zloženie a princíp
fungovania, aby mohli pacientom
podať správne informácie, aby sa
nestalo v zubnej ambulancii, že
pacient bude mať viac informácií
ako sám zubný asistent. Musia
vedieť pacientovi poradiť, vedieť
odporučiť vhodnú pomôcku,
techniku a vedieť zdôvodniť
prečo.
Zubný
asistent
je
zdravotnícky pracovník a žiadny
z týchto pracovníkov by nemal
vykonávať činnosti preto, lebo
sme sa to tak učili, alebo preto,
že mi to lekár takto povedal
bez

„Zuby si čistíme 2x denne
ráno po jedle a večer pred
spaním. Neustálym čistením
zuby mechanicky poškodíme.“
že mi to lekár takto povedal bez
toho, aby vedel, prečo to takto
musí robiť. Vedomosti z nich
budú robiť ľudí s konkurenčnou
výhodou
oproti
ostatným.
Vedomosti
z nich
urobia
samostatne
mysliacich,
nie
cvičené opičky. Preto majú
aktívne
vyhľadávať
nové
informácie
a
túžiť
po
vedomostiach. Nebudú pracovať
vo fabrike, ale so živými ľuďmi,
u ktorých, ak niečo pokazia,
častokrát to môže mať fatálne
následky.
 Mgr. Bc. Silvia Doľacká
 Dominika Novotná
4.E
Rozhovor s vedúcou
študijného odboru zubný
asistent, Mgr. Teréziou
Kočišovou

vždy sa ponáhľame. Niekedy
neskoro zistíme, že zanedbaná
starostlivosť o chrup prinesie
trvale
nezvratné
zmeny
na zuboch.
Myslíte si, že súčasná mladá
generácia má zdravie svojich
zubov ohrozené viac, ako
generácia
našich
rodičov
a starých rodičov?
Naši rodičia, ani starí rodičia
nepili každý deň Coca-Colu
a nepoznali energetické nápoje.
Sladkosti
nedostávali
v
neobmedzenom
množstve.
Na druhej strane nemali toľko
informácii o orálnej hygiene,
neboli dostupné všetky dentálne
pomôcky a dentálna hygiena
v takej podobe
ako
dnes
neexistovala. Naša doba ponúka
viac podnetov na poškodenie
chrupu, ale aj viac možností na
udržanie si zdravých a krásnych
zubov.
Ako často by mal mladý
zdravý človek navštevovať
svojho zubného lekára?

Ako si zachovať zdravie
svojich zubov
Ako ovplyvňuje životný štýl
súčasného človeka skutočnosť,
v akom stave budú jeho zuby
v budúcnosti?
Dnešným trendom je dobre
vyzerať. Perfektný imidž určite
nie je len dokonalá úprava vlasov
a štýlové obliekanie, ale aj
„hollywoodsky“
úsmev.
Množstvo informácií ako toto
všetko dosiahnuť dáva každému
možnosť zachovať si počas
celého života zdravý chrup,
avšak dnes nemáme na nič čas,
Niekedy neskoro zistíme, že
zanedbaná starostlivosť o chrup

Zdravotné poisťovne hradia
preventívnu
prehliadku
u
zubného lekára pred dosiahnutím
18. roku života jedenkrát za 6
mesiacov, po dovŕšení 18. roku
života jedenkrát ročne. Dentálnu
hygienu
by
mal
pacient
absolvovať každých 6 mesiacov.
Ak pacient nemá žiadny problém
spojený s ústnou dutinou navštívi
zubnú ambulancii 2 - 3 krát
do roka.
Aké sú najlepšie preventívne
opatrenia
chrániace
pred
ochoreniami zubov?
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ochoreniami zubov?
Perfektná ústna hygiena! Čistiť,
čistiť a
čistiť. Správnym
spôsobom a so správnymi
pomôckami.
Akou
stravou
a nápojmi
môžeme podporiť zdravie
svojich zubov?
Naše zuby ohrozuje cukor
prítomný v jedle a v nápojoch.
Tiež 100 % šťavy obsahujú
kyseliny , ktoré poškodzujú našu
sklovinu. Záleží na tom, ako
často, a ako dlho konzumujeme
cukry a kyseliny. Žiadne jedlo
nám nezabezpečí zdravé zuby, to
získame len správnou ústnou
hygienou. Vyhýbať sa pojedaniu
sladkostí a popíjaniu sladených
nápojov celý deň je určite
preventívnym opatrením pred
poškodením chrupu.
Podľa čoho si zvoliť správnu
zubnú kefku a zubnú pastu?
Zubná kefka má spĺňať kritéria –
pevná rúčka, malá hlavička,
umelé vlákna uložené v 3 až 4
radoch, minimálne 1600 vlákien,
ktoré sú rovno zastrihnuté.
Značka nie je najdôležitejším
parametrom, ale kvalitné kefky
majú aj svoju cenu. Dentálna
hygienička, prípadne zubný lekár
podľa stavu pacienta odporúčajú
nielen zubnú kefku, ale aj iné
pomôcky na čistenie zubov
(dentálna
niť,
medzizubná
kefka...) Zubná pasta sama
o sebe zuby nečistí, len pomáha
pri čistení a je nosičom napríklad
fluoridov, alebo protizápalových
látok. Dôležitá je abrazivita
pasty, ak obsahuje drsné hrubé
častice, tie môžu poškodzovať
povrch zuba. Zubné pasty je
dobre striedať.
Chráni žuvačka pred zubným
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kazom?

„Zubná pasta sama o sebe
zuby nečistí, len pomáha
pri čistení a je nosičom
napríklad fluoridov, alebo
protizápalových látok.“
kazom?
Žuvačka
môže
napomôcť
pri odstránení
jedla, ak si
bezprostredne po jedení nemôžem
umyť zuby. Pri žuvaní sa
pomocou
žuvačky
odstránia
čiastky jedla zo žuvacích plôch,
trochu pomôže zvýšená tvorba
slín
pri
žuvaní
žuvačky.
Rýchlejšie sa upraví pH v ústach,
ako bez žuvačky. Nenahradí však
čistenie zubov zubnou kefkou.
Žuvačku by sme mali žuvať
maximálne 20 minút, nielen že
stratí chuť, pri permanentnom
žuvaní by mohlo dôjsť ku
poškodeniu
temporomandibulárneho kĺbu. Ak
si
vyberáte
žuvačku,
tak
s obsahom xylitolu, ktorý má
preventívny účinok na vznik
zubného kazu.
Čo by ste povedali k jedeniu
sladkostí, ktoré sú tak obľúbené
medzi mladými ľuďmi?
V Nórsku jedia deti sladkosti len
v sobotu, inak sú prísne zakázané.
Štatistický výskyt
kazu je
neporovnateľný so Slovenskom.
Ktoré jedlá – okrem vo
verejnosti známych sladkostí –
najviac škodia našim zubom?
Cukry obsahuje aj chlieb, slané
tyčinky, okrem toho majú lepivú
konzistenciu. Lepšie je dať si
kúsok čokolády, ktorá sa rozpustí,
ako slané tyčinky, ktoré sa nalepia
na zuby a je problém ich odstrániť
zubnou kefkou. Jablko zuby
nevyčistí je však lepšie ako banán,
ktorý sa na zuby nalepí. Môžeme
jesť všetko, len si musíme každý
večer dokonale očistiť zuby a
ráno si umyť zuby po raňajkách,

nezabudnúť si po každom jedle
v priebehu dňa aspoň vypláchnuť
ústa čistou vodou.
Ktoré nápoje neradi vidíte
u dnešných mladých ľudí, ak
sa na to pozriete pohľadom
dentálnej hygieničky?
Energetické nápoje a sladené
sýtené nápoje. Čistá voda je
ideálny nápoj nielen pre naše
zuby, ale aj žalúdok. Káva a čaj
zanechávajú na zuboch viditeľné
tmavé pigmenty, ktoré sa pri
profesionálnej dentálnej hygiene
ľahko odstránia.
Čo by ste poradili budúcim
zubným
asistentom
pripravujúcim sa na svoje
povolanie ?
Zubný asistent je atraktívne
povolanie, dobrý zubný asistent
je krok pred zubným lekárom,
myslí dopredu, pozná pracovné
postupy, dedukuje, predvída,
pracuje samostatne. Za svoj
výkon sa mu dostane vďačnosti
od lekára aj pacienta a hlavne je
dobre platený. Poradila by som
všetkým študentom, aby čas
určený na štúdium využili tak,
aby v svojom budúcom povolaní
boli najlepší, žiadaní, dobre
odmeňovaní a spokojní sami
so sebou.
Za rozhovor ďakuje
 Anna Mária Balážová
4.E

Blížia sa Vianoce
Aj ty si už počul o tom, že nemocnice
sú vraj „smutné miesta, kde budeš
stretávať iba smutné tváre pacientov
a ich príbuzných...“ Počul si už o tom,
čo všetko v zdravotníctve chýba a ako
vyzerajú chodby našich nemocníc...
Počul si už o tom, koľko by sa toho
v našom zdravotníctve malo a mohlo
zmeniť... Počul si už o tom, čo všetko
v nemocniciach v zahraničí uvidíš
a neuvidíš
v
nemocniciach
u
nás...Teraz čítaš o tom, že toto všetko je
možno aj výzva pre mladých ľudí, ktorí
majú byť nositeľmi ideálov a nápadov
k tomu, ako sa niečo (napr. aj chodbu
nemocnice/ zútulniť a zmeniť dá....)
Prinášame malú inšpiráciu, ako možno
spríjemniť
priestory
nemocnice
v čakárni pre pacientov. Táto inšpirácia
je z Prahy, z Inštitútu klinickej
a experimentálnej medicíny (IKEM). .
Fotografia
je
teda
z jednej
z najobľúbenejších a najšpičkovejších
pražských nemocníc. Ide o nemocnicu
zameranú
na
transplantačný
a výskumný program. Všetci, ktorí
IKEM navštívili, by vedeli rozprávať
o tom, ako personál v tejto nemocnici
skrášľuje prostredie, v ktorom sa
pacienti liečia. Ďakujem tamojšiemu
personálu za vlastnú skúsenosť. Stále
máme množstvo možností hľadať
spôsob, ako sa „niečo viac“ pre
pacientov urobiť dá. Pacienti, ktorí
čakajú v IKEMe na vyšetrenie, nemusia
pozerať iba na nemocničné steny.
Čakanie im spríjemňuje aj takýto
pohľad.
Snehuliak
vytvorený
z plastových pohárikov. Ak by sa
niekto z našej školy chcel inšpirovať
(nemusí to byť iba týmto snehuliakom),
má kreatívne nápady
a vlastným
nápadom by tak chcel prispieť k
skrášleniu niektorej z čakární našej
nemocnice, stačí sa ozvať redakčnej
rade nášho časopisu.


Ide zima, ide mráz a dlhé zimné večery,
počas ktorých možno niečo tvoriť...

Malá inšpirácia pre naše jesenno-zimné vydanie časopisu VITA

Kde pacientom v nemocnici
spríjemňuje čakanie na vyšetrenie snehuliak
vyrobený z plastových pohárikov?

Text a foto: Dana Stachurová
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Niečo pre tých, ktorí majú radi Chorvátsko

VIANOČNÉ zvyky a tradície
v Chorvátsku 
Vianočná pšenica
Týždeň po Mikuláši, teda 13. decembra, je deň svätej Lucie. Na tento deň sa pripravuje vianočná pšenica –
dáva sa do misky s vodou. Pšenica v miske sa kladie na okno. Vonku vidieť len holé konáre (možno aj
sneh), zatiaľ čo na okne už sa zelení pšenica sviežou farbou nádeje a zdravia. Na Štedrý deň má pšenica
svoje dôležité miesto pod stromčekom. Vyklíčené zrno sa po Vianociach nemá vyhadzovať, ale nasypať
vtákom. Ak budete teda vo vianočnom čase na návšteve u chorvátskej rodiny chcieť získať sympatie
pani domácej, nezabudnite pochváliť jej pšenicu!

Vianočný stromček v Chorvátsku
Zvyk zdobenia vianočného stromčeka prišiel do Chorvátska z Nemecka v polovici 19. storočia. Predtým sa
na Vianoce zdobil len dom - používali sa na to vetvičky brečtanu, šalvie, borovice alebo bobkového listu.
Zaujímavé je, že prvé vianočné stromčeky boli listnaté. Zdobili sa ovocím a orechmi. Dnes sa aj
v Chorvátsku používa ako vianočný stromček ihličnan zdobený vianočnými guľami a lampičkami.

Badnjak (náš Štedrý deň)
Deň a večer pred Vianocami, sa v Chorvátsku nazýva Badnjak. V skoršej dobe sa v tento deň na dedinu
priniesol pred dom peň, alebo hrubší konár. Keď prišiel večer, horiaci peň "badnjak" sa priniesol do domu a
zapálil. Do ohňa sa hádzalo obilie, alebo kúsky zo slávnostnej večere. Slovo badnjak
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pochádza zo staroslovanského slova "bdjeni" (bdenia), pretože večer pred Vianocami členovia rodiny
nesmeli zaspať – mali byť hore a strážiť, aby oheň nezhasnul. Podobne ako vianočná pšenica, aj tento zvyk
pochádza z predkresťanskej doby.

Nastavenie vianočnej tabuľky na rodinnom stole
v Chorvátsku
Matka po pečení bidry (torty), ktorá bola neodmysliteľnou súčasťou vianočnej atmosféry, pripraví veci na
usporiadanie a zdobenie stola. Na stôl umiestni obilie, kukuricu, pšenicu, jačmeň a iné semená, vo forme
kríža.
Každá časť Chorvátska má svoje tradície, tak asi ako tu na Slovensku, tak taky základ, aby ste vedeli 

Ešte jeden úryvok pre vás, aby ste si prečítali aj

CHORVÁTSKU VIANOČNÚ PIESEŇ 

„Slusaj Begini - Sretan Božić svakome“
Snijeg svud pada
zvona zvone
srca mlada vesele se
To je vrijeme
ljubavi i mira
Sretan Bozic svakome
Snijeg svud pada
zvona zvone
srca mlada vesele se
To je vrijeme
ljubavi i mira
Sretan Bozic svakome
Sretan Bozic svakome
Sretan Bozic svakome
Sretan Bozic svakome
Sretan Bozic svakome



Text a foto: Martina Lipáková
3.E
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Môj recept na VIANOČNÉ PEČIVO
Veľa ľudí chce vyskúšať niečo netradičné na vianočné sviatky
a preto som si vyskúšala a vyrobila tzv. vlastný recept na vianočné cupcaky.
Vianočne cupcake
Ingrediencie
113 g zmäknutého masla
100 g trstinového cukrur
1 pl medu
60 ml mlieka
100 g hladkej múky
95 g polohrubej múky
1 kl kypriaceho prášku –
perníkového
1 kl jedlej sódy
3 kl perníkového korenia
1 kl mletej škorice
1 štipka soli
1 lyžica medu
kl – kávová lyžička
pl – polievková lyžica

Rúru si vyhrejeme na 175 stupňovCelzia. Formu vyukládame papierovými košíčkami. Ja kupujem
z čokoládovne jedlé košíčky. Tým zaručíte, že všetko sa spotrebuje a nič sa nevyhodí. Ak nemáte formu, tak
dajte 2-3 kusy papierových košíčkov na seba a neprepadne sa vám to (jedlý košíček stačí iba jeden)
Zmäknuté maslo vyšľaháme s cukrom na penu. Pridáme vajičko a med.V mise zmiešamie všetky suché
ingrediencie. K maslovej hmote primiešame polovicu sypkej zmesi, potom mlieko a zvyšnú polovicu.
POZOR- Nepridávajte hneď celú zmes, lebo Vám vytvorí hrudky, ak nemáte špecialnu metličku.
Vymiešame hladké cesto, ktorým do 2/3 naplníme košíčky a pečieme
Krémy, ktoré môžete pridať na cupcake  Moje najobľúbenejšie krémy
Pribináčik krém: 250 g mascarpone, 100 g plnotučného tvarohu,100 g práškového cukru, 2 kl vanilkového
extraktu, Mascarpone krém: Mascarpone vyšľaháme s tvarohom na hladký krém. Postupne pridávame
práškový cukor a nakoniec vanilkový extrakt. Namiesto tvarohu v tomto recepte môžeme použiť iba
Mascarpone, s krémom sa však potom horšie pracuje. Použite aj stužovač na mascarpone, aby bol pevnejší.
Originál čokoládový krém 200 g čokolády. Vhodná je čokoláda s obsahom kakaa 52 % (moja skúsenosť –
my s mamkou používame ochutenú horkú čokoládu, na Vianoce čokoládu s pomarančovou príchuťou).
Pridáme 80 ml vody a spolu roztopíme. Vychladené vymiešame s 250 g masla. Môj bonus: Keď pečiem
suché pečivo – napríklad medovníčky, tak vykrajujem so srdiečkom, ktoré má aj v strede malé srdiečko,
vykrojí mi zbytok, také malé srdiečko, ktoré ja potom používam navrch.
Text: Martina Lipáková, 3.E
Foto: Dana Stachurová
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Náš
VIANOČNÝ stromček
Ligoce sa kdesi vzadu
a vytŕča z toho radu.
Stromček zatiaľ maličký,
láka k sebe detičky.
Láka ich tá skromnosť jeho,
vôňa smreka strieborného.
Sneh mu prikryl celé telo,
obohatil krásu jeho.
Prikrývka tá bielučičká,
potešila deťom líčka.
Na noštekoch vločky snehu,
už je každé dieťa v strehu.
Otec ani neváha,
pílkou si už pomáha.
Mama pozrie na otecka,
leukoplast už ťahá z vrecka.
Otec celý bez seba
a v pozadí koleda,
ozýva sa z auta
kde veľká plachta
prikryla náš smrek.
Už sa nesie domov stromček,
rozvoniava celý domček.
V strede izby verne stojí,
rana z píly sa mu hojí.
Mama nesie krabice,
veľké ako družice.
Gule, svetlá, kópia,
dedko z punču popíja.
Zdobí celá rodina,
otec, mama, babina.


Simona Lukáčová
4.B

Foto: Dana Stachurová
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Zdroj: https://pixnio.com/sk/ludia/deti/deti-vianoce-tvar-portret-vlasy

Všetkým zamestnancom, žiakom, rodičom
našich žiakov, spolupracovníkom
a sympatizantom SZŠ želáme
krásne, pokojom a radosťou naplnené
VIANOČNÉ SVIATKY, pokojný a šťastný
vstup
do nového roku 2019.
za redakčnú radu časopisu Dana Stachurová a Dávid Kulpa

