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70. výročie
založenia školy
Akých zdravotníkov
obdivujeme

Naše zážitky
zo školských akcií

Aké to je, ak sme
pacientmi my, alebo
niekto z našich
blízkych

Rozhovory-lekári, sestra,
záchranár, študent medicíny,
študentka pôrodnej asistencie

Malé inšpirácie pred tým, ako príde leto...

jar/leto 2019

ČO JE NOVÉ
70.výročie založenia školy – odkazy vedúcich sestier niektorých
klinických oddelení FNsP Prešov
STALO SA
Návšteva v DSS Vita Vitalis
Predvianočná pomoc malej Majke
Naša fotoreportáž
Vianočné pozdravy pre pacientov FNsP Prešov
Zážitky našich zubných žiakov s detskými pacientmi
Kurz tejpovania
Stredoškolská odborná činnosť
Zážitok z vyučovania prvej pomoci s profesionálnymi záchranármi
Prezentácia študijných odborov v ZOC MAX v Prešove
Olympiáda z anatómie a fyziológie
Boli sme si pozrieť výstavu o hospicoch na Slovensku
Zúčastnili sme sa workshopov
NAŠE REFLEXIE
Blíži sa Deň matiek – poďakovanie mame
Blíži sa Deň sestier – akých zdravotníkov obdivujem
Keď je budúci zdravotník, alebo niekto z jeho blízkych pacientom – naše príbehy
Ako môže zdravotník ublížiť pacientovi
Čo prežíva matka, ak jej dcére musia operovať srdce
Čo by som zmenil/zmenila na našom zdravotníctve – ak by som mohol/la
Môj pohľad na filmy a seriály z nemocničného prostredia

VITA
jar/leto 2019

NAŠE ROZHOVORY
ROZHOVOR S LEKÁROM
S chirurgičkou MUDr. Magdalénou Hanzesovou o tom,
ako sa z absolventky zdravotníckej školy stala chirurgička
ROZHOVOR S LEKÁROM
S lekárkou MUDr. Luciou Labašovou o jej vlastnom príbehu
zvládnutého ťažkého ochorenia
ROZHOVOR SO SESTROU INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
S Mgr. Danielou Kaňuchovou o práci v intenzívnej ošetrovateľskej
starostlivosti a o tom, ako vyzerá práca sestry v celosvetovo
akreditovanej JCI Nemocnici na Homolce v Prahe
ROZHOVOR SO ZÁCHRANÁROM
S prezidentom Slovenskej komory záchranárov, Mgr. Milanom
Majerským o záchranárstve a o tom, ako vyzerá život záchranára
ROZHOVOR SO ŠTUDENTKOU OŠETROVATEĽSTVA
Rozhovor s našou bývalou absolventkou Sybilou Tóthovou,
študentkou Fakulty zdravotníckych odborov PU v Prešove
ROZHOVOR SO ŠTUDENTOM MEDICÍNY
S Gregorom Pekárom o tom, ako sa študuje medicína
na 1. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe
ROZHOVOR SO ŠTUDENTKOU PÔRODNEJ ASISTENCIE
Rozhovor s našou bývalou absolventkou, Michaelou Baňasovou,
študentkou Fakulty zdravotníckych odborov PU v Prešove,
o povolaní pôrodnej asistentky
BLIŽI SA LETO – inšpirácie pre budúcnosť a pre voľný čas
Štúdium v zahraničí
Skúsenosť s poskytovaním prvej pomoci
Prečo som skaut/skautka
Prečo som dobrovoľný hasič
Inšpirácie pre výlet do Vysokých Tatier
Niečo pre tých, ktorí majú radi literatúru a umenie

Dostáva sa Vám do rúk druhé číslo
časopisu VITA v tomto školskom
roku. Vychádza ako číslo pre
obdobie jar/leto 2019, t. j. pre čas,
kedy už mnohí z nás začínajú
myslieť na leto. Časopis vychádza v
období, kedy si naša škola začína
pripomínať jubilejné sedemdesiate
výročie svojho vzniku. Pripomína si
to, že je jedna z nielen najväčších,
ale aj najstarších zdravotníckych
škôl na Slovensku. Tejto téme je
venovaný začiatok časopisu. Sú
v ňom odkazy viacerých vedúcich
sestier FNsP Prešov, ktoré sú
bývalými absolventkami našej
školy. Ďalej sa v časopise dočítate
okrem článkov z jednotlivých
školských akcií aj to, aké to je, ak je
zdravotník, budúci zdravotník,
alebo niekto z jeho blízkych
pacientom. Môžete si prečítať
vyjadrenia
žiakov,
akých
zdravotníkov obdivujete a čo by ste
zmenili v našom zdravotníctve.
Taktiež si môžete prečítať, ako v
týchto situáciách prežívate vlastnú
skúsenosť s bolesťou. Mnohí naši
študenti sa zamýšľajú nad tým,
v ktorej zo zdravotníckych profesií
by mali pokračovať po ukončení
štúdia na zdravotníckej škole.
Práve preto je časť časopisu
v rubrike
„Naše
rozhovory“
venovaná
rozhovorom
s
predstaviteľmi
rôznych
zdravotníckych profesií. Sú v nej
rozhovory
s dvomi
mladými
lekárkami, rozhovor s prezidentom
Slovenskej komory záchranárov, so
sestrou intenzívnej starostlivosti
z JCI akreditovanej Nemocnice na
Homolce v
Prahe, ale aj
s vysokoškolskými študentmi, ktorí
sa rozhodli študovať niektorý zo
zdravotníckych odborov. Môžete si
prečítať tiež rady pre tých, ktorí by
chceli ísť študovať do zahraničia,
ale aj inšpirácie pre tých z Vás,
ktorí rozmýšľajú nad tým, ako
zmysluplne využiť voľný čas leta,
ktoré sa pomaly blíži.
Dana Stachurová
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Čo je nové

Škola oslavuje 70 výročie svojho založenia

Autor výtvarného námetu k 70. výročiu založenia školy: PaedDr. Monika Timková
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Čo je nové
Vedúce sestry niektorých oddelení prešovskej FNsP ako bývalé
absolventky SZŠ Prešov odpovedali na naše otázky pri príležitosti
70.výročia založenia školy

Čo by ste chceli odkázať
súčasným študentom prešovskej SZŠ?

„Je to krásne a zároveň
náročné povolanie. Prináša
aj pozitíva a odborný rast.“
Mgr. Ľubica Klembárová,
vedúca sestra Interného
odd. FNsP Prešov

„SZŠ bola za mojich čias uznávanou školu aj
v zahraničí. Dostali sa na ňu len tí najlepší zo základnej
školy. Dnes je to ináč, preto by si mali všetci, ktorí tam
študujú, vážiť, že im škola dala tú šancu a chce z nich
vychovať dobrých zdravotníkov, ktorí budú mať radi
svoje povolanie. Majú nádherné učebne, o ktorých sa
nám iba snívalo, tak nech nezahadzujú šancu, ale
postavia sa k budúcemu povolaniu zodpovedne.“
„Ak chcú naozaj toto povolanie vykonávať,
Mgr. Mária Petrová,
nech idú do toho s veľkým srdcom, nech
vedúca sestra ODCH FNsP Prešov
budú pripravení zanechať kúsok seba tam,
kde budú pôsobiť. Prajem im, aby si vždy
vážili sami seba, svojich kolegov
a spolupracovníkov a aby naozaj túto prácu
brali ako poslanie. SZŠ prajem mnoho
múdrych, ochotných a zapálených študentov
a všetko dobré.“
Mgr. Jana Jurašeková, MBA,
vedúca sestra ORL FNsP Prešov

„Zdravotnícke povolanie si
vyžaduje celého človeka, preto
keď ste si vybrali toto povolanie,
je potrebné, aby ste ho
vykonávali s úprimnou láskou
a obetavosťou. Pacient necitlivosť
a povrchnosť včas odhalí. Veľa
úspechov.“
Mgr. Mária Majurská, vedúca
sestra Oddelenia klinickej
onkológie FNsP Prešov

„Skúmajte vo svojom vnútri už počas štúdia, či vás
táto práca bude napĺňať , pretože ak nenájdete v sebe
odpoveď na túto otázku, budete sa v budúcom
pracovnom života trápiť nie len vy, ale všetci okolo
vás. Hľadajte, či máte v sebe dostatok osobných
predpokladov pre toto povolanie, ak nie, vráťte sa
radšej z kratšej cesty.“
Mgr. Jana Rabadová, vedúca sestra Oddelenia
radiačnej onkológie FNsP Prešov

„Veľa trpezlivosti, veľa lásky k našim
malým pacientom/deťom, ktoré sú naša
budúcnosť.“
PhDr. Vlasta Baňasová, PhD., vedúca
sestra Novorodeneckého odd. FNsP
Prešov

„Pokiaľ nemáte vzťah k tomuto
povolaniu, nebaví vás to, nenapĺňanepokračujte v štúdiu, lebo pracovať
len so vzdelaním, poznatkami bez
empatie, porozumenia, ľudskosti sa
toto povolanie nedá vykonávať.“
Mgr. Mária Sukovská, vedúca sestra
Oddelenia gynekológie a pôrodníctva
FNsP Prešov
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Čo je nové

Čo Vás motivovalo k tomu, že ste sa rozhodli
pre zdravotnícke povolanie?

„K rozhodnutiu zvoliť si
zdravotnícke povolanie ma
viedla túžba pomáhať
chorým ľuďom.“
Mgr. Ľubica Klembárová,
vedúca sestra Interného
odd. FNsP Prešov

„Moja mama pracovala na
chirurgii a návštevy pri nej
rozhodli, že aj ja budem
sestra.“
Mgr. Mária Petrová, vedúca
sestra ODCH FNsP Prešov

„Nepamätám sa, že by som už od malička
chcela byť len sestrou. Myslím, že to tak
pomaly prirodzene vyplynulo z mojej
povahy. Vždy som rada pomáhala druhým
a snažila som sa zistiť, čo by som ešte
mohla pre nich spraviť a čo by im ešte
mohlo pri ich chorobe spríjemniť ich
každodenný život."
Mgr. Jana Jurašeková, MBA,
vedúca sestra ORL FNsP Prešov

„Rozhodnutie, čo budete v živote robiť
je jedno z najťažších. Som rada, že
dnes môžem povedať, že som sa
rozhodla správne. Vyberala som
z viacerých škôl, no niečo v mojom
vnútri ma smerovalo najviac
k povolaniu sestry. Vnímala som to ako
niečo vznešené. Napriek všetkým
okolnostiam v dnešnom
zdravotníckom systéme si inú prácu
ani neviem predstaviť.“
Mgr. Jana Rabadová, vedúca sestra
Oddelenia radiačnej onkológie FNsP
Prešov
„Vždy som chcela pracovať
s ľuďmi a pre ľudí.“
Mgr. Mária Sukovská,
vedúca sestra Oddelenia
gynekológie a pôrodníctva
FNsP Prešov
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„Mám sklon k humánnym
veciam od mala. Po rokoch
vidím, že to rozhodnutie bolo
správne.“
Mgr. Mária Majurská, vedúca
sestra Oddelenia klinickej
onkológie FNsP Prešov

„Sen stať sa detskou sestrou, ktorý
som si aj splnila. Tento sen si plním
celý profesijný život. Mám rada
prácu s deťmi.
PhDr. Vlasta Baňasová, PhD., vedúca
sestra Novorodeneckého odd. FNsP
Prešov

Za odpovede ďakuje Dana
Stachurová

Stalo sa

Naša návšteva v Domove sociálnych služieb
Vita Vitalis v Prešove

Kresba: Silvia Halžová, IV.C

Keď vidíte na ulici človeka s
hendikepom, ruku na srdce, kto
ho nepoľutuje, alebo v duchu
nepoďakuje za to, že je zdravý?
Častokrát si nevieme ani
predstaviť, ako sa ten človek cíti
a ako mu je ťažko. No verte mi,
taký človek vám vie doslova
dobiť baterky. Žijeme v dobe,
kedy niektorí ľudia častokrát
zabúdajú na druhých a sebecky
hľadia len na seba. Nehľadia na
následky a slepo idú za svojím,
bez ohľadu na to, čo zanechali.
No naše vedenie i učitelia sa
aktívne snažia formovať nás

žiakov i spríjemňovať prežívanie
sviatkov, každodennej rutiny
i sviatočné dni ľuďom, ktorí v
živote nemali toľko šťastia.
Príkladom toho je aj návšteva
DSS Vita Vitalis v rámci
realizácie
programu
pre
klientov zariadenia. Skupina
žiakov
(slávice
zo
IV.B,
talentovaný hudobník Šimon
Mičkanin zo IV.E) v sprievode
pani učiteľky Partilovej si
pripravili program i piesne na
spríjemnenie a znásobenie
vianočnej atmosféry. Klienti nás
vrelo privítali a pridali sa k nám.

Dopomohli nám spevom a
padlo aj pár krásnych vinšov.
Usmiate tváre a objatia
spríjemnili náš deň a utvrdili
nás v tom, že naozaj tak málo
stačí k šťastiu. Dúfam, že táto
krásna myšlienka sa bude
realizovať rok čo rok. A my žiaci,
nemrhajme talentom a skúsme
pomáhať a aj takou malou
službou spríjemniť niekomu
deň. Nebuďme sebci!


Simona Lukáčová, IV.B

Kresba: Patrik Valenčin, I.C
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Stalo sa

Predvianočná pomoc malej Majke s leukémiou
Pri obedňajšej káve sa začala
debata o učiteľke, ktorá učí na
tunajšej
základnej
škole
v Pavlovciach a momentálne je
na materskej dovolenke. Baby
pri stole preberali, že je to
nešťastná žena, keďže sa jej
konečne
po
neúspešných
pokusoch podarilo otehotnieť
a do roka hneď zas. Zrazu ma
zamrzelo, keď v rozhovore padli
kruté slová: „To jej malé
dievčatko Majka má rakovinu,
teda leukémiu.“ Ďalej vraveli
o tom, že má problém s deťmi
prežívať z mesiaca na mesiac,
vďaka „úžasnému sociálnemu
zabezpečeniu“ v našom štáte.
Jej manžel, ktorý pracoval
v zahraničí, musel zo dňa na
deň nechať zamestnanie, lebo
na chemoterapiu Majka denne
dochádzala do Košíc. Ich

mesačný príjem je v dnešnej
dobe, neviem, či skôr na smiech
alebo na to, aby nad tým človek
zaplakal. Stálo dosť námahy
pokryť výdavky už len na plyn,
elektrinu a vodu nehovoriac
o strave. Dvaja dospelí a dve
deti na hranici chudoby. Tak sa
ľudia v našej dedine a okolí
rozhodli pomôcť, či už cez
červený kríž, či akoukoľvek
možnou sumou, ktorou by
dokázali zmierniť aspoň ich
materiálne
potreby.
Táto
debata sa u nás preberala
nejako začiatkom decembra. Na
to moja mama mala firemný
večierok s tombolou, ktorej
výťažok putoval presne na
detskú onkológiu v Košiciach!
A jednu z tombolových cien
vyhrala aj moja mama – poukaz
na pohonné hmoty v hodnote

50 €. Bez váhania povedala, že
ten poukaz daruje tej rodine. To
ma nakoplo v tom, aby som aj
ja
znova
skúsila
šťastie
a požiadala pani riaditeľku
o pomoc, a tak naša škola
znovu pomohla. A výsledok bol
úžasný. Prispeli sme sumou
ešte raz tak vysokou, ako bol
ten poukaz. Mama a moja
mladšia sestra s nadšením
odovzdali peniažky danej pani
učiteľke. Myslím si, že aj
takouto „maličkosťou“ v danej
situácii sme znížili ich ťarchu,
ktorá nie je práve najmenšia.
Veď ak sa spojí viac ľudí na
malom mieste, dokážu spolu
urobiť veľké veci v prospech
tých, ktorí to potrebujú najviac.


Jessica Varcholová, IV.B

Zdroj: https://www.pluska.sk/fotogaleria/?foto=charity_gifts_for_children_with_cancer_foundation_vanessa_isabel._pediatric_specialty_hospital_of_
maracaibo.jpg&clanok=977116
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Stalo sa
Trieda 3. A vypracovala projekt na získanie finančných
prostriedkov na prípravu mikulášskych darčekov
pre onkologických a detských pacientov FNsP Prešov

Naša fotoreportáž
Čo sme vymysleli, keď sa blížil „Mikuláš“,
aby sme potešili pacientov v nemocnici

Celé to začalo niekedy
v priebehu novembra. Keďže
sa pomaly, ale isto blížili
vianočné sviatky, napadlo
nás, že by sme mohli aspoň
trochu potešiť ľudí, ktorí
musia ostať v nemocnici
a nemôžu
si
užiť
predsviatočnú
–
predvianočnú
náladu
v príjemnej
domácej
atmosfére. Tak sa začalo
naše dobrodružstvo.
Zhodli sme sa v tom, že
chceme potešiť onkologických
pacientov, keď bude sviatok
sv. Mikuláša a že im preto
pripravíme
darčekové
mikulášske balíčky. Začali sme
rozmýšľať, ako by sme to celé
mohli zrealizovať. Oslovili
sme Prešovské dobrovoľnícke

centrum s prosbou o pomoc
pre realizáciu nášho nápadu.
Zapojili sme sa do možnosti
požiadať o finančnú podporu
pre
nákup
darčekov
vypracovaním
projektu
„Praktický
projektový
management“. Tento projekt
sme odovzdali Prešovskému
dobrovoľníckemu
centru.
Boli
sme
naozaj
milo
prekvapení a šťastní, keď nám
oznámili, že si vybrali iba 3
zo 16 škôl, ktoré prejavili
záujem zapojiť sa do projektu
na
získanie
finančných
prostriedkov pre nejakú
dobrovoľnícku aktivitu a my
k ním patríme. Na začiatku
sme sa trochu obávali toho,
čo nás čaká, ale postupne
sme sa zoznamovali
s
tvorením
písomného
projektu. Opakovane nás

v škole navštívili pracovníčky
Prešovského dobrovoľníckeho
centra a spolu s nimi sme
začali pracovať na našom
projekte. Zistili sme, že to, čo
robíme, stojí naozaj za to.
Chcelo to veľa odvahy
a ochotu venovať svoj voľný
čas zabezpečeniu, príprave,
baleniu
a
roznášaniu
balíčkov, ale my sme to
úspešne zvládli. Na začiatku
sme sa museli zhodnúť, čo
presne očakávame od nášho
projektu. Samotná realizácia
bola trochu zložitejšia. Bolo
nutné vybrať si cieľovú
skupinu
pacientov,
naplánovať, čím by sme
naplnili balíčky, prispôsobiť to
tomu, čo onkologickí pacienti
môžu a čo naopak nie. Keďže
sme boli rozdelené do troch
skupín, každá sme sa zamerali
na niečo iné, aby bol náš
projekt trochu pestrejší.
Jedna skupinka sa zamerala
na balíčky pre onkologických
pacientov, druhá sa zamerala
na výzdobu pre onkologické
oddelenie, aby sa pacienti
v priestore nemocnice cítili
príjemnejšie, tretia skupinka
sa rozhodla potešiť tých
najmenších
pacientov
prešovskej
nemocnice
a chceli im darovať pár
hračiek,
aby
im
čas
v nemocnici plynul rýchlejšie.
Prešovské
dobrovoľnícke
centrum nám po vypracovaní
projektu prispelo na nákup
darčekov sumou 160 Eur, za
čo im veľmi ďakujeme!
Taktiež
nám
malými
darčekovými
drobnosťami
prispeli niektorí žiaci našej
školy, ktorí sa dozvedeli
o tom, čo pripravujeme.
Ďakujeme!

Foto: ukážka časti vypracovaného „Malého projektového zámeru“
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Darčeky pre pacientov sme doplnili aj
o drobné vianočné dekorácie.

Mikulášske balíčky sme najskôr pripravili. Nakúpili sme darčeky pre každý
balíček. Darčeky sme zabalili do balíčkov a počkali sme na vhodný deň. Tým
dňom bol práve 6. december.

Balíčky sme priniesli onkologickým pacientom na Oddelenie klinickej
onkológie a Oddelenie radiačnej onkológie FNsP Prešov

Hračky sme priniesli deťom na Detské oddelenie FNsP
Prešov.

Keď nadišiel „deň D“, nevedeli
sme čo očakávať. Budú sa
pacienti tešiť? Ako budú na nás
reagovať?
Naše
obavy
pominuli už hneď v prvej izbe,
keď sme videli, akú radosť sme
im spôsobili. Úsmevy na ich
tvárach hovorili za všetko.
Jedna pani bola tak dojatá, že
sa až rozplakala. Rozprávali
sme sa s nimi a niektorí nám
niečo aj prezradili o svojom
živote a o
zvládaní ich
ochorenia. Ani neviem, či sme
boli dojatí viac my alebo
pacienti. Aj nám to prinieslo
neskutočnú
radosť.
Po
ukončení realizácie projektu,
t. j. po odovzdaní darčekov
pacientom, sme sa opäť stretli
s
Bc. Hajdukovovou z
Prešovského dobrovoľníckeho
centra. Prešli sme spolu celú
dokumentáciu k projektu, jeho
finančné krytie a písomné
dokladovanie a podelili sme sa
o svoje skúsenosti a zážitky.
Deťom sme
do
darčekového
balíčka
vložili hračky, pastelky,
farebné perá a pod...
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Tesne pred tým, ako sme
Mikulášske balíčky odniesli
onkologickým pacientom na
Oddelenie klinickej onkológie
FNsP Prešove, urobili sme si
spoločné foto v priestoroch
oddelenia.

Vyhodnotenie projektu s Bc. Hajdukovou
z
Prešovského dobrovoľníckeho centra. Radosť
z toho, že sme priniesli trochu radosti pacientom.

Balíčky pripravené pre pacientov na ďalšej prešovskej
onkológii. Oddelenie radiačnej onkológie FNsP Prešov.
Spoločne foto v jedálni oddelenia.

Ďakujeme Prešovskému dobrovoľníckemu centru
za pomoc pri realizácii projektu.

Marianna Pončáková, III.A
Foto: Dana Stachurová a Prešovské
dobrovoľnícke centrum
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Dobrovoľníci z tried I.A, I.B, III.C, IV.E roznášali v predvianočnom
týždni vianočné pozdravy a malé darčeky pacientom FNsP Prešov
.

Vlastnoručne vytvorené vianočné pozdravy
pre pacientov FNsP Prešov

Dobrovoľníci z viacerých tried rozniesli počas celého predvianočného týždňa pacientom na rôzne oddelenia
prešovskej nemocnice 360 vlastných vianočných pozdravov. Niektorí pripravili pre pacientov aj malé darčeky.
Najviac dobrovoľníkov sa našlo v triedach prvých ročníkov, preto niektorí z nich zažili svoj prvý kontakt s pacientom
práve pri tejto krásnej príležitosti. Ďakujeme všetkým, ktorí vytvárali pozdravy pre pacientov a tiež tým, ktorí boli
ochotní ich pacientom odniesť.
Text a foto: Dana Stachurová
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Prečo som sa rozhodla navštíviť pacientov
FNsP Prešov vo svojom voľnom čase
Vždy som bola človek, ktorý rád
pomáhal. Keď som mohla, tak
som rada pomohla, hoci len
malou drobnosťou. Podľa mňa
je to poslanie ľudí - pomáhať
jeden druhému. Naše srdce je
tu na to, aby sme sa vedeli vcítiť
do pozície iného a snažili sme
sa mu pomôcť. Pre mňa to bol
vždy krásny pocit pomôcť
a niekedy aj vyčariť úsmev. Je
krásne keď človek spraví niečo
nezištné a poteší tým druhého
človeka. Práve preto, keď som
sa dopočula o predvianočnom
rozdávaní
pozdravov
pre
pacientov
v
nemocnici,
neváhala som a prihlásila som
sa. Ja som išla rozdávať
pozdravy
onkologickým
pacientom, kde to je na
psychiku najhoršie. Keď sme

prišli na oddelenie, veľmi mi
búchalo srdce a nevedela som,
čo mám čakať a ako budú
pacienti reagovať. Hneď v prvej
izbe sa pacientka rozplakala. Tie
slzy vo mne vyvolali silný pocit,
že toto má naozaj jeden veľký
zmysel. Potešiť človeka, ktorý
často cíti len samú bolesť. Mala
som pocit, že tým pozdravom
sme im dali maličký lúč svetla
do ich smútku a utrpenia. Dali
sme im najavo, že na nich
myslíme, lebo presne to
potrebovali. Mali by vedieť, že
im držíme palce, aby svoj boj
vyhrali. Boli tam aj pacienti,
ktorí sa aj napriek ťažkému
osudu
dokázali
usmievať.
Presne takýchto ľudí veľmi
obdivujem. My si ani nevieme
predstaviť, ako to pre nich veľa

znamená. Koľko pacientov
práve toto vie povzbudiť a dodá
im to vnútornú silu. Do tohto
roznášania som naozaj dala celé
svoje srdce, lebo viem, že títo
pacienti majú trápenie. Snažila
som sa im darovať svoj úsmev.
Nikdy nevieme, komu jeden
taký úprimný úsmev rozžiari
celý deň.
Tak milí „zdravoťáci“ a ostatní,
vždy myslime na to, že aj my raz
môžeme byť v zlej situácii
a boli by sme radi, ak by sa
našiel človek, ktorý nás poteší
a dá nám pocit, že je tu pre nás.
Ukážme, že máme dobre srdcia
a vieme pomôcť druhému.


Martina Dreveňáková, III.C

Roznášanie vianočných pozdravov v nemocnici

Už v prvom ročníku som zažila
môj prvý kontakt s pacientmi
Ďakujem, že mi bolo umožnené urobiť v nemocnici radosť chorým ľuďom. Celé
týždne som sa tešila na ten deň. Keď sme vošli do nemocnice, už od začiatku
som cítila, že to je správna a odvážna vec. Ak sme vošli do prvej izby, chcelo sa
mi plakať, ale viem, že pred pacientmi musíme slzy vždy udržať. Preto som sa
snažila byť silná a chcela som ich povzbudiť mojím úsmevom, aby na chvíľu
zabudli na bolesť. Každý jeden úsmev od pacienta mi dodal silu do života. Keď
som sa opýtala, či niektoré z nás môžeme ísť k pacientom do izieb aj samy, hneď
po vyslovení tejto vety som sa zastavila a rozmýšľala, čo som to vyslovila. Sme len
prváčky a nemáme žiadnu skúsenosť s pacientmi. No vzbudilo to vo mne ešte
väčšiu silu ísť a urobiť správnu vec. Keď som videla, ako niektorým pacientom
tiekli slzy dojatia, tak tým viac som sa v tej chvíli chcela stať lekárkou a pomáhať
im. Niektorí pacienti nám dokonca chceli dávať peniaze a povedali sme im, že
žiadne peniaze od nich nevezmeme, že sme im priniesli vlastnoručne vytvorené
vianočné pozdravy ako darček od nás. Boli prekvapení, že v našom veku sme sa
na niečo také podujali. Tak isto som bola aj ja prekvapená, ako so mnou pacienti
komunikovali. Myslela som si, že to bude s nimi ťažké, že nebudú mať ani chuť
rozprávať sa s nami kvôli tomu, čo prežívajú. No zistila som, že chorí ľudia sú
niekedy milší ako niektorí zdraví ľudia. Preto som veľmi vďačná, že som bola na
tejto akcii. Mám prvú skúsenosť s pacientmi, za ktorú som veľmi rada a ktorá mi
dodala veľa síl do života. Ďakujem. Prečo som tam chcela ísť? Práve preto, aby
som zažila presne to, čo mi bolo umožnené. Pomáhať ľuďom, vtedy keď
potrebujú pomoc a sú odkázaní na starostlivosť a opateru druhých. To je jeden
z dôvodov, prečo som sa rozhodla študovať na tejto škole.


Timea Jankurová, I.B

Kresba: Barbora Popovičová, I.B

„Mala som pocit, že tým
pozdravom sme im priniesli
maličký lúč svetla do ich
smútku a utrpenia. Dali sme
im najavo, že na nich
myslíme.“
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Kurz tejpovania
V dňoch 5. – 6. 2. 2019 žiaci 4.D triedy na našej
škole absolvovali „Základný kurz tejpovania". Tento
kurz sa skladal z dvoch častí. Prvá časť bola
teoretická, na ktorej sme sa oboznámili s históriou
tejpingu, jeho funkciami, využitím a zásadami
aplikácie tejpovania. Hlavnou podstatou bola
praktická časť, kde sme sa naučili správnu techniku
aplikácie tejpov, ktorú sme si prakticky skúšali na

svojich spolužiakoch. Na kurze sme sa učili
svalové, kĺbové, ale aj lymfatické techniky
tejpovania. Tento kurz nám ponúka nové využitie v
našom budúcom zamestnaní. Tejping budeme
môcť využiť v športových oblastiach v zmysle
zefektívnenia rekonvalescencie po zranení,
operáciách alebo úrazoch. Na koniec by sme sa
chceli poďakovať vedeniu školy za umožnenie
realizácie kurzu tejpovania počas štúdia.


Zuzana Puzderová, IV.D

Naše zážitky
s detskými
pacientmi

Foto: Lukáš Novotný

Počas odbornej klinickej praxe som zažila mnoho
pekných, ale aj smutných zážitkov. Tých pekných
bolo určite viac a najviac ich bolo snáď v Centre pre
deti a rodiny v Prešove. Práca s deťmi ma veľmi
bavila. Bolo to milé a poučné zároveň. Starostlivosť
o nich bola odlišná v porovnaní s inými
oddeleniami. Boli tam mladšie i staršie deti, zdravé,
no aj také, ktoré boli odkázané na pomoc iných.
Najviac som si obľúbila trinásťmesačné dievčatko,
ktoré mi veľmi prirástlo k srdcu. Veľmi rada som s
ňou trávila svoj voľný čas na oddelení a bolo vidieť,
že aj ona si obľúbila mňa. Vždy keď som vošla do
miestnosti, tak sa hneď po štvornožky vybrala ku
mne. Bola už veľká na to, aby ešte nevedela
chodiť, ale ona to ešte nedokázala. Jedno ráno ma
sestra poprosila, aby som sa pokúsila učiť ju chodiť.
Spravilo mi to veľkú radosť, a preto som sa hneď
do toho pustila. Veľmi sme sa snažili. Keď spravila
prvé kroky, veľmi ma to dojalo. Bolo úžasné vedieť,
že aj vďaka mne sa učila chodiť. Hneď sme sa išli
pochváliť ostatným dievčatám a sestričkám. Chodili
sme sem a tam, najprv po izbe a neskôr aj po
chodbe. Úsmev na jej tvári hovoril za všetko. Bola
šťastná, že konečne mohla chodiť, kam sa jej
zapáčilo. Určite to bol môj doteraz najkrajší zážitok
na mojej odbornej klinickej praxi. Dúfam, že sa mi
naskytne ešte mnoho podobných zážitkov.
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Marianna Pončáková,III.A

Jedného dňa, keď som šla na prax, povedala mi sestrička, že
máme veľa pacientov, a to hlavne
bolestivých
a neobjednaných. Od rána sme mali plné ruky práce, pretože
ľudí v čakárni bolo stále viac a viac. V tom zhone som si
všimla medzi objednanými pacientmi malého trojročného
chlapčeka, ktorý mal prísť prvýkrát do ambulancie. Volal sa
Tomáško. Tak ako všetky malé deti, aj on bol veľmi roztomilý
a zlatý. Zlepšil nám všetkým náladu a nabil nás pozitívnou
energiou. Možno to niekomu nepríde roztomilé, ale nám
a hlavne mne, prídu malé zúbky veľmi krásne, preto je to
môj najkrajší zážitok z ambulancie.


Soňa Mochnacká, IV.E

„Bolo úžasné vedieť, že aj vďaka mne sa učila chodiť. Hneď
sme sa išli pochváliť ostatným dievčatám a sestričkám. Chodili
sme sem a tam, najprv po izbe a neskôr aj po chodbe. Úsmev
na jej tvári hovoril za všetko. Bola šťastná, že konečne mohla
chodiť kam sa jej zapáčilo.“

Bol to taký obyčajný deň na praxi. Prezliekla som sa do
uniformy. Sestrička mi oznámila, že o chvíľu príde prvý
pacient a bude to dieťa – dievčatko. Prišla som do
ambulancie. Dievčatko sa volalo Kristínka a malo 5 rokov.
Spolu so sestričkou som pripravila nástroje na extrakciu.
Videla som, že dievčatko sa veľmi bojí. Chytila som jej jemne
hlavičku, aby sa nehýbala a extrakcia prebehla čo
najrýchlejšie. Po prvej minúte plaču prekonala strach a
nastal okamih, ktorý ma veľmi potešil. Dievčatko ma chytilo
za malíček a pevne mi ho držalo až do konca zákroku –
bez plaču.
 Barbora Andreková, IV.E

Stalo sa
12.2.2019
Školské kolo
súťaže
Stredoškolskej
odbornej
činnosti
Do SOČky som sa rozhodla
zapojiť preto, lebo som si
chcela vyskúšať niečo nové
a tiež mi pomohol aj
podnet mojej pani učiteľky.
Vybrala som si tému o
nedostatku
pohybovej
aktivity u dospievajúcich.
Sama na sebe som
pozorovala, že postupom
času od prvého ročníka sa
miera mojej pohybovej
aktivity výrazne znížila. Je
to z dôvodu nedostatku
času. Písaním tejto práce
som chcela zistiť, či to
vnímam len ja na sebe,
alebo je to tak celkovo aj
u iných žiakov. Tvorba SOČ
mi dala veľa pozitívnych
skúseností. Najviac ma však
naučilo to, že v budúcnosti
si vopred určím ciele práce
a vyhradím si naj jej písanie
viac času. Je to dobrovoľné,
ale
je
to
predsa
zodpovednosť.
Taktiež
v budúcnosti chcem pri
distribúcii dotazníkov skôr
kontaktovať respondentov,
a to osobne. Zároveň je to
skvelá
predpríprava
napríklad na bakalársku
prácu. Určite mi to
pomohlo aj k tomu, že som
sa naučila zbaviť sa stresu
a nebáť sa rozprávať pred
ľuďmi. Naučila som sa
pracovať
s literatúrou,
lepšie
sa
vyjadrovať,
pracovať so získanými
poznatkami,
ale
aj
s výsledkami
dotazníka
a následne
to
všetko
vyhodnotiť. Naučilo ma to
tiež väčšej zodpovednosti.


Lucia Pavlíková, III.D

Foto: Dana Stachurová

Prečo som sa rozhodla
zapojiť
do súťaže Stredoškolskej
odbornej činnosti
Rozhodla som sa zapojiť do
stredoškolskej
odbornej
činnosti, pretože som počula
množstvo výhod, ktoré táto
skúsenosť prináša. Verím, že
to aj pre mňa bude prínos do
budúcnosti. Vybrala som si
tému „Skauting“. Som členkou
skautskej organizácie a keďže
som skautkou pomerne dlhý
čas, mala som istotu v písaní
teórie, aj v orientovaní sa
v rôznych
oblastiach
skautingu. Mala som možnosť
prezentovať pred druhými to,
čo o tejto oblasti viem. Tiež
som mala možnosť vyskúšať si,
aké to je premôcť sa a verejne
vystupovať. Naučila som sa pri
tom správne parafrázovať
obsah
viet,
pracovať
s literatúrou, viac pracovať
s počítačom a tiež osobnému
kontaktu s respondentmi pri
rozdávaní dotazníkov.


Juliána Jakabčinová, II.A

Bola to príležitosť, ktorá sa
nedala odmietnuť. Mala
som potrebu zapojiť sa
a skúsiť niečo dosiahnuť.
Chcela som sa zapojiť preto,
aby som si vyskúšala, aké to
bude môcť sa rozprávať
s pacientom
v mojej
budúcej profesii bez toho,
aby som mala stres a aby
som vedela odpovedať na
otázky.
Vybrala som si
tému
„Klasická
masáž
tváre“. Masážou sa dajú
odstraňovať vyrážky, akné
a zmierňovať
migréna.
Preto som chcela prispieť
tým, že so spolužiačkou
natočíme video, ktoré by
v budúcnosti mohlo prispieť
k tomu, aby sa ženy starali
o svoju tvár dôkladnejšie.
Myslím, že video priložené
k SOČ im v tom
raz
pomôže.


Erika Stesňáková, II.D

16

Stalo sa

Môj zážitok z vyučovania prvej pomoci
s profesionálnymi záchranármi

Už ste sa niekedy zamysleli nad
tým, ako by ste pomohli
človeku, ktorý by bezmocne
ležal na zemi, či svojmu
kamarátovi alebo kamarátke?
U nás zdravotníkov, alebo
budúcich
zdravotníkov,
je
samozrejmosťou, že ovládame
prvú pomoc. Ako by teda
vyzerala naša prvá pomoc
v praxi? Kniha, ktorej názov
som práve citovala, je jedna
z tých, ktorá môže byť
perfektnou príručkou do života
alebo
priamo
príručkou
záchrany života. Jej autormi sú
profesionálni záchranári Bc.

Foto: Vladimír Slobodník
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Miriama Pištejová a Bc. Dušan
Kraus. Dňa 8.2.2019 sme mali
tú česť byť s nimi v rámci našich
hodín prvej pomoci, kde nám
rozprávali svoje príhody z ich
pôsobenia
v záchranárskom
povolaní. Samozrejme, že ich
skúsenosti a príbehy neboli len
o šťastnom konci. Trénovali
sme s nimi praktické postupy
pri poskytovaní prvej pomoci.
Dokonca sme sa učili aj s
pomocou videí, ktoré nám
priniesli.
Učili
sme
sa
rozpoznávať gasping, čo je
lapavé dýchanie tesne pred
smrťou. Naučili
sme sa

rozlišovať ho od normálneho
dýchania.
Mali
pre nás
pripravenú
aj
krátku
prezentáciu, kde sme si
zopakovali niekoľko základných
poznatkov z prvej pomoci. Ich
návšteva bola pre nás všetkých
nad naše očakávania. Boli by
sme veľmi radi, keby k nám ešte
niekedy zavítali. Dalo by nám to
ďalšiu skúsenosť
a ďalšiu
možnosť vypočuť si,
ako
v rýchlosti, t. j. v záchranárskej
praxi vedia rýchlo reagovať a
zachrániť život človeka.


Juliána Jakabčinová, II.A

Stalo sa
Prečo som sa rozhodla
zúčastniť sa
„Na prezentácii nášho
študijného odboru som
bola aj minulý rok a získala
som
veľa
nových
skúseností, preto som sa
tento rok rozhodla ísť
znova.“
Môj najkrajší zážitok
„Dnes nám prvýkrát starší
pán
ukázal
správnu
techniku čistenia zubov
a aj vedel, ktoré pomôcky
sú preňho vhodné.“
Moja zaujímavá skúsenosť
„Doteraz som nemala veľa
možností
edukovať
detských pacientov, no
dnes sme mali veľa
takýchto príležitostí.“
 Anna Mária Balážová,
IV.E

Prezentácia študijných
odborov v ZOC MAX
v Prešove
11. – 13.2.2019
Prečo som sa rozhodla
zúčastniť sa
„Chcela som informovať
ľudí o našom študijnom
odbore.“
Môj najkrajší zážitok
„Prišli k nám dievčatá,
ktoré chceli vidieť ako sa
vykonáva masáž a tiež sa
chceli
s
nami
porozprávať.“
 Patrícia Stachurová,
IV.D

Prečo som sa rozhodla
zúčastniť sa
„Bola som na prezentácii
nášho študijného odboru
aj minulý rok a veľmi sa mi
to páčilo.“
Môj najkrajší zážitok
„Najkrajší zážitok bol
s deťmi, to, že sme ich
naučili niečo nové a za to
sa nám odvďačili pekným
úsmevom.“
Moja zaujímavá skúsenosť
„Doteraz som si myslela,
že vo verejnosti je
edukovaných
málo
pacientov
o správnej
starostlivosti o
ústnu
dutinu a dnes som sa
presvedčila o opaku.“
 Barbora Andreková,
IV.E

Prečo som sa rozhodla
zúčastniť sa
„Pretože odbor masér je
v podstate nový na našej
škole a väčšina ľudí ho
nepozná. Chcela som ich s
ním oboznámiť.“
Môj najkrajší zážitok
„Prišli k nám dievčatá,
ktoré sa najprv hanbili,
a neskôr, keď sme im
ukazovali, ako sa vykonáva
odborná masáž, úplne sa
uvoľnili a vyrozprávali sa.
Vraveli
nám,
že
v budúcnosti by aj ich táto
práca bavila.“
 Simona Pavlová,
IV.D
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Prečo som sa rozhodla
zúčastniť sa
„Rozhodla som sa zúčastniť
sa, aby som mohla ľuďom
lepšie priblížiť náš študijný
odbor, oboznámiť ich s naším
štúdiom a odporučiť ho.“
Môj najkrajší zážitok
„Ľudia sa k nám nebáli prísť.
Bez váhania a stresu si k nám
prišli dať odmerať ich krvný
tlak, zistiť svoje BMI i to,
koľko tuku majú vo svojom
tele. Prišli k nám aj malé deti,
chceli toho veľa vedieť,
všetko vyskúšať a mali z toho
radosť.“
Moja zaujímavá skúsenosť
„Mali sme tu viac ľudí, ktorí
po tom, ako sme im odmerali
ich krvný tlak, a ten bol
zvýšený,
boli
z toho
prekvapení. Viacerí z nich sa
však krátko pred tým,
zastavili
s
priateľmi
v kaviarni. Vysvetlili sme im
preto, že aj káva vplýva
na ich krvný tlak.“
 Kristína Tomášová,
III.B

Foto: Dana Stachurová, Alena Olejňáková
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Prečo som sa rozhodla
zúčastniť sa
„Rozhodla som sa zúčastniť
tejto prezentácie preto, aby
si ľudia vedeli predstaviť
a trošku priblížiť náš študijný
odbor. Chcela som priblížiť
náš odbor najmä tým
mladším, ako sme my, ktorí
by sa v budúcnosti radi tomu
venovali. Chcela som im
o nás povedať niečo viac.“
Môj najkrajší zážitok
„Milo ma prekvapili mnohí
ľudia, ktorí sa pri nás zastavili
s úsmevom a dobre naladení,
hlavne deti, ktorým sa veľmi
páčilo, keď sme im merali ich
krvný tlak. Bolo to pre nás
zaujímavé a niečo nové.“
Moja zaujímavá skúsenosť
„Merali sme krvný tlak
viacerým ľuďom. Viacerí ho
mali zvýšený. Mnohí z nich
ale prišli k nám krátko po
tom, ako navštívili kaviareň,
preto poučenie o vplyve kávy
na hodnotu krvného tlaku
sme vykonali u viacerých
ľudí.
Bolo pre nás milé
a zaujímavé
poskytnúť
ľudom, ktorí nás navštívili,
určité informácie.“
 Laura Demová,
III.B

„Prišli k nám aj malé deti, chceli
toho veľa vedieť, všetko
vyskúšať a mali z toho radosť“.
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Olympiáda z anatómie a fyziológie
26.marec 2019 bol deň „D“ pre tých desiatich
žiakov, ktorí si chceli zasúťažiť v olympiáde
z anatómie a fyziológie. V príjemnej atmosfére
tejto vydarenej akcie o prvé miesto zabojovali
Lenka Hopková a Juraj Lipták. Zo súboja vyšla
víťazne Lenka, ktorá sa stala našou prvou celkovou
víťazkou. V boji o tretiu a štvrtú priečku si zmerali
sily Simona Brozmanová s Erikom Matiom.
Konečné poradie: 1.miesto – L. Hopková, 2. miesto
J.

– J. Lipták, 3. Miesto – S. Brozmanová. Ceny
odovzdala pani riaditeľka PhDr. Eva Novotná, PhD.
Víťazka si odniesla hodnotnú knihu „Ľudské telo
v kocke“. Cieľom súťaže bolo povzbudiť žiakov do
štúdia anatómie ľudského tela. Akciu zorganizovala
MUDr. Radomíra Magdolenová. Organizačne
pomohla MUDr. Danka Biliková.


MUDr. Radomíra Magdolenová

Boli sme si pozrieť výstavu „Hospice v obrazoch“
na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity

Dňa 27.3.2019 sme mali možnosť ísť si pozrieť
výstavu „Hospice na Slovensku“. Hospic je
zariadenie pre dlhodobo a ťažko chorých ľudí, v
ktorom je kladený dôraz na to, aby človek nebol v
ťažkej chvíli sám a aby bolo oňho postarané tak,
ako si zaslúži. Pracujú v ňom lekári, sestry,
fyzioterapeuti, sanitári, sociálni pracovníci,
psychológ, duchovná služba a ďalší, ktorí pracujú aj
externe (u pacientov doma). Chodia tam aj
dobrovoľníci, ktorí pacientov navštevujú a
pomáhajú im už len tým, že ich držia za ruku, kŕmia
ich a rozprávajú sa s nimi o ich zážitkoch
(spomienkach) z ich detstva, práce, života a tým im
spríjemňujú čas.
Keď budem mať osemnásť rokov, tak cez svoj
voľný čas určite pôjdem pracovať ako
dobrovoľníčka do nejakého hospicu. Prečo? Práve
preto, lebo by som túto pomoc chcela poskytnúť
tiež. Tiež preto, lebo sú to ľudia, ktorí si zaslúžia pár
milých slov a pohladení. Teším sa na čas, ktorý
s nimi raz spoločne strávim. Keďže študujem
zdravotníctvo, tak ma to láka ešte intenzívnejšie ísť
tam a pomáhať ľuďom. Hospic je miesto, kde sa
pacienti cítia príjemnejšie a pohodlnejšie, ako
v nemocnici. Toto miesto im aspoň čiastočne
nahrádza teplo domova.


Timea Jankurová, I.B

Foto: Dana Stachurová
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ZÚČASTNILI SME SA WORKSHOPOV
O OBCHODOVANÍ S ĽUĎMI

O OBCHODOVANÍ S ĽUĎMI

O NEBEZPEČENSTVÁCH
KYBERŠIKANOVANIA
Dňa 20.3.2019 sme sa zúčastnili workshopu
„Bezpečný internet“, na ktorom sme sa
dozvedeli o nebezpečenstve na internete,
ktorou je kyberšikana. Workshop pre nás
pripravilo CeNef – Centrum neformálneho
vzdelávania. Na tomto workshope na nás
čakalo
okrem
diskusií
a informácií
o fenoméne kyberšikany aj mnoho rôznych
iných aktivít a diskusií. Napr. pri jednej
aktivite sme sa rozdelili do štyroch skupín,
kde každá skupina mala za úlohu napísať
znaky kyberšikany a rozdiely medzi ňou a
klasickým šikanovaním. Následne sme naše
nápady prezentovali. Potom nasledovalo
krátke video, kde padla otázka, ako by sme sa
zachovali, ak by sme videli niekoho, ako ho
šikanujú. Zamýšľali sme sa tiež nad tým, ako
by sme reagovali, ak by nás zavolali. Pomohli
by sme? Odignorovali by sme to? Podieľali by
sme sa na tom len preto, aby sme neboli na
výsmech v partii? Odpoveď na tieto otázky
sme sa pokúsili rozlúštiť na modelových
situáciách. V každom rohu triedy bol
prilepený papier s nápisom „Neurobil by
som nič“, „Nahlásil by som situáciu“, „Riešil
by som vec inak“ alebo „Pustili by sme sa do
konfrontácie.“ Podľa toho, kto by sa ako
zachoval, sme sa pri každej situácii postavili
do príslušného rohu a odôvodnili sme svoje
rozhodnutie.
Cieľom tejto úlohy bolo
vyskúšať si, aké je to byť na mieste rôznych
ľudí. Na konci celého workshopu sme mali
možnosť diskutovať, čo nové som sa naučila
okrem
vnímania
fenoménu
hrozby
nebezpečenstva kyberšikany. Naučila som
sa, že nezáleží na tom, ako človek vyzerá,
odkiaľ je, z akej sociálnej vrstvy pochádza,
akej je národnosti apod. Všetci sme jedineční
a svojím spôsobom originál, nikto by nemal
byť zosmiešňovaný, či už v reálnom alebo v
internetovom svete.
 Lívia Verčimáková, II.A
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Táto téma nie je veľmi populárna a mnohí ľudia sa jej vôbec nevenujú, čo
mnohokrát skončí zlými skúsenosťami. Ako sa to vlastne celé začína?
Obyčajnými inzerátmi alebo rôznymi reklamami, kde neznáme firmy
ponúkajú prácu v zahraničí. Pre ľudí je to veľmi výhodné, pretože nemusia
platiť náklady na cestu, ubytovanie a stravu. Nevinné, čo? Neznáme
agentúry posielajú naoko milých ľudí, ktorí sa vás snažia zlákať. Vedia ako
manipulovať s človekom v zlej finančnej situácii. Snažia sa byť priateľskí a
až priam rodinkárski. Vyhľadávajú najviac zranených ľudí bez práce alebo
mladých, ktorí si chcú zarobiť. Tieto firmy či agentúry pracujú doslova ako
mafie. Práve preto by sme sa mali mať na pozore, hlavne čo sa týka práce
v zahraničí. Aký je ich postup? To vám veľmi radi objasníme. Najprv si u
vás vybudujú dôveru a pár mesiacov vás doslova „namotávaju", kým sa
vám nezačne zdať podozrivé to, že vám nevrátia doklady, alebo vás nútia
robiť nezmyselné veci. Vtedy to všetko začína. Po pár týždňoch sa ich
správanie úplne zmení. Už nebudú milí. Drzé odpovede a zlé podmienky
či zaobchádzanie je len začiatok. Možno vás budú nútiť starať sa o ich deti
a domácnosť. Možno vám budú nútiť drogy a možno vás donútia ku
prostitúcii. Nedovolia vám spať a pokúsia sa vás citovo vydierať. Stanete sa
otrokmi. Ako prostriedok používajú strach a hanbu, preto robíte, čo vám
povedia. Určite nikdy nedávajte doklady z ruky a overte si danú agentúru,
pozrite si referencie a pokúste sa skontaktovať s niekým, kto už s
agentúrou spolupracoval. Zmluva musí byť jasná a podpisovať by ste mali
len to, čomu rozumiete. Nesmie to byť v inom jazyku, ako je váš rodný
jazyk! V zmluve by mala byť napísaná suma za hodinovú mzdu, nikdy nie
za mesiac. Určite si zistite, čo žiadajú za ubytovanie a stravu. Do
zamestnania v zahraničí nikdy nechoďte sami a pokúste sa ísť v skupinách
a určite si nenechávajte pitie na stole, lebo nikdy neviete, čo vám tam
môže niekto hodiť a o niekoľko hodín sa zobudíte na neznámom mieste.
Cez stránku www.adbee.sk si môžete stiahnuť aplikáciu, vďaka ktorej vaši
známi budú vedieť, či ste v poriadku a kde sa nachádzate.
 Daniela Cicoňová, Anna Kačmárová, III.D

O NEBEZPEČENSTVÁCH SIEKT
Sekta je v tradičnom chápaní náboženská spoločnosť ktorá odmieta
tradične hodnoty Cirkvi a človeka a riadi sa vlastnými pravidlami
a hodnotami, ktoré sa striktne dodržiavajú v určitých kultúrach. Je to
vlastne nové náboženské hnutie, ktoré používa najmä manipuláciu. Každú
skupinu tvorí niekoľko radikálov zhromaždených okolo charizmatickej
osobnosti, ktorá to celé riadi. Ako sa nedostať do takejto spoločnosti a ako
sa jej vyvarovať? Túto otázku sme si vždy kládli aj my a odpoveď na ňu sme
dostali vďaka Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie v Prešove. Vďaka ich vedomostiam a skúsenostiam s takýmito
sektami sme sa dozvedeli ako sa vyvarovať vstupu do sekty a ako môžeme
spoznať človeka, ktorý láka ľudí, pretože sa v nej nachádza a je ňou
ovplyvnený a niekedy aj vydieraný. Nebezpečné je to z dôvodu, že
používajú citovo zranených ľudí. Nie vždy to samozrejme môžeme
ovplyvniť a ani si neuvedomíme a budeme v danej sekte začlenení. Mali by
sme si dať pozor na ľudí, ktorí na prvý pohľad vyzerajú milo no ich úmysel
nie je vždy zrejmý. Používajú propagačne metódy typu brožúrok a sľubujú
ľuďom to, čo by ľudia chceli počuť. Vďaka tomu sa niektorí ľudia k sektám
pridajú a časom si uvedomia, že boli ovplyvnení a citovo niekedy aj fyzicky
vydieraní. Dávajte si pozor, s kým a kde komunikujete a ako na vás daný
človek pôsobí.
 Daniela Cicoňová, Anna Kačmárová, III.D
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Stredná zdravotnícka škola v Prešove organizovala
tretí ročník odborného seminára
“Učíme pre prax“
Tohtoročnou témou seminára bola starostlivosť o detského pacienta
Stredná zdravotnícka škola v Prešove organizovala dňa
25.apríla 2019 tretí ročník odborného zdravotníckeho
seminára s názvom „Učíme pre prax“. Seminár sa uskutočnil
v kongresových priestoroch hotela Lineas v Prešove. Každý
z predošlých dvoch ročníkov odborného seminára mal svoje
vlastné tematické zameranie. Prvý ročník sa venoval
problematike starostlivosti o paliatívneho pacienta. Druhý
ročník sledoval problematiku ošetrovania chronických rán.
Témou tohoročného seminára bola starostlivosť o detského
pacienta v pohľade všetkých študijných odborov, t. j. v sekcii
študijného odboru zdravotnícky asistent, zubný asistent
a masér. Prečo práve detský pacient? Tak ako predošlé
ročníky odborného seminára, aj tento ročník zameral svoju
pozornosť na krehkého pacienta, ktorý je zvlášť zraniteľný,
a preto si zaslúži našu osobitnú pozornosť. Detský pacient
takým je. Téma je navyše v kontexte dnešnej doby vysoko
aktuálna. V súčasnosti je možné z viacerých strán odbornej
zdravotníckej verejnosti sledovať poukazovanie na potrebu
venovať adekvátnu pozornosť príprave na ošetrovanie
detského pacienta. Je to potrebné najmä v aspekte
prehlbujúceho sa nedostatku zdravotníckeho personálu,
a to práve pri ošetrovaní pacientov dvoch špecifických
vekových kategórii - detských pacientov a geriatrických
pacientov. Tí, ktorí sa venujú profesionálnej príprave
budúcich zdravotníkov, nemôžu zabúdať na to, že
v nemocnici alebo v ambulanciách sa budú spolu so svojimi
žiakmi stretávať aj s krehkým detským pacientom. Preto je
veľmi dôležité
odovzdávať si vzájomné skúsenosti
a poznatky práve na takýchto podujatiach. Seminár bol
multidisciplinárny nielen podľa programu
prednášok
jednotlivých študijných odborov, ale aj podľa spektra
profesií prednášajúcich, kde sme mohli vidieť lekárov,
sestry, záchranára, fyzioterapeutov alebo odborníkov
venujúcich sa inovatívnym zdravotníckym materiálom
a pomôckam. V ten deň bol tohtoročný odborný seminár
miestom, kde sa stretlo približne 140 účastníkov –
zdravotníckych pracovníkov. Vzájomné stretnutie prinieslo
potenciál pre vzácne rozhovory i možnosť zdieľania nových
skúseností. Sekcia študijného odboru zubný asistent sa
venovala téme ošetrovania nespolupracujúceho dieťaťa
v zubnej ambulancii a téme zodpovednosti ošetrujúceho
personálu a rodičov za orálne zdravie dieťaťa do desiateho
roku jeho života. Venovala sa aj ďalšej, v dnešnej dobe
aktuálnej, téme v problematike stomatológie, ktorú
predstavuje materiál umožňujúci vyliečiť zubný kaz bez
preparácie, t. j bez vŕtania. Seminár ďalej pokračoval
sekciou študijného odboru zdravotnícky asistent. V tejto
sekcii bola zahrnutá problematika očkovania v kontexte
otázok áno/nie, ďalej problematika dôležitosti správneho
merania tlaku krvi u detského pacienta prostredníctvom
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zaujímavo spracovanej kazuistiky.
Ukončením
sekcie bola téma správneho poskytovania prvej
pomoci deťom. Problematika náhlych stavov
v detskom veku a poskytovania prvej pomoci bola
prezentovaná
z pohľadu
skúseného
profesionálneho záchranára. Sekcia študijného
odboru masér sa venovala ortopedickým
pomôckam u detského pacienta a tiež možnostiam
liečby plochej nohy u dieťaťa z pohľadu ortopéda.
Ukončená bola témou zameranou na možnosti
stimulácie dieťaťa ako prevenciu plochonožia.
Niektorí prednášajúci doplnili svoje príspevky aj o
videoprezentácie,
prostredníctvom
ktorých
oboznámili
účastníkov
s prednášanou
problematikou
aj
v názornom
vizuálnom
prevedení. Nielen počas predošlých dvoch
ročníkov, ale aj teraz bola každá sekcia
moderovaná vedúcimi jednotlivých študijných
odborov Strednej zdravotníckej školy v Prešove.
Prostredníctvom moderovania zabezpečovali
uvedenie prednášky, ale aj možnosť následnej
spoločnej diskusie medzi prednášajúcimi a tými,
ktorí sa na seminári zúčastnili. Sprievodná výstava
rozličných zdravotníckych pomôcok bola ďalším
spestrením seminára, t. j. miestom, kde bolo
taktiež možné viesť nielen odborné, ale aj hlboko
ľudské diskusie. Počas seminára sme mali možnosť
privítať vzácnu návštevu – predstaviteľov
Karlovarskej
krajskej
nemocnice.
S touto
nemocnicou má Stredná zdravotnícka škola
v Prešove dlhodobú
a veľmi intenzívnu
spoluprácu. Karlovarská krajská nemocnica
poskytuje svoje zázemie ako školiace pracovisko
žiakom našej školy pre časť ich súvislej odbornej
praxe. Hostia z Karlových Varov dodali podujatiu
medzinárodný rozmer. Počas celého dňa bol
vytvorený dostatočný priestor na diskusie, výmenu
skúseností a nových inšpirácií. Tak ako minulý rok,
aj teraz môžeme povedať, že obohatenie
odborných podujatí o tento vzájomne zdieľaný
ľudský aspekt ich robí tak veľmi potrebnými pre
všetkých, ktorí sa na nich zúčastňujú. Aj tento rok
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rok môžeme konštatovať, že veľkým prínosom
takýchto podujatí je možnosť vzájomnej výmeny
skúseností
medzi
učiteľmi
odborných
zdravotníckych predmetov a tými kolegami, ktorí
pracujú priamo pri lôžkach pacientov, alebo sa
o pacientov starajú v ambulanciách. Z predošlých
dvoch ročníkov máme k dispozícii zborníky
príspevkov z jednotlivých prednášok. Aj tento rok
prispeli
všetci prednášajúci do zborníka
príspevkov, preto písomný výstup zo seminára je
natrvalo k dispozícii všetkým účastníkom. Čo
môžeme konštatovať v závere? Dúfame, že každý,
kto sa tohto podujatia zúčastnil, si zároveň
odniesol niečo, čo ho oslovilo, a niečo, čo bude
môcť pri ošetrovaní detského
pacienta
v budúcnosti použiť. Veríme, že každý z odborných
učiteľov, ktorý bol prítomný na tomto podujatí,
bude vzájomné zdieľané skúsenosti a poznatky
odovzdávať ďalej žiakom našej školy. Veríme, že
ich bude povzbudzovať k tomu, aby sa
nebáli
starostlivosti o detských pacientov, i k tomu, aby
u týchto pacientov dokázali nájsť krehkosť ľudskej
bytosti, ktorá si zaslúži našu ochranu.
V závere je potrebné poďakovať všetkým, ktorí
prijali pozvanie. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli
do
zaujímavých
diskusií
a predovšetkým
organizátorom odborného seminára. Ďakujeme
celému organizačnému výboru, riaditeľke školy PhDr. Eve Novotnej, PhD., zástupkyniam riaditeľky
školy - PhDr. Slávke Dorinovej, Mgr. Lenke
Sabolovej, RNDr. Adriane Sovičovej, PhD, vedúcim
jednotlivých predmetových komisií - Mgr. Márii
Kaliňákovej, Mgr. Terézii Kočišovej, Mgr. Lukášovi
Novotnému, tiež ďalším organizátorom - Bc.
Jarmile Krafčíkovej a Vladimírovi Slobodníkovi za
prípravu
a
organizačné
zabezpečenie
seminára. Tešíme sa na stretnutie v budúcom roku.
Dana Stachurová
Foto: Martin Klimo

Naše reflexie

12.5.2019 – Deň matiek
Mamke ďakujem predovšetkým za
život. Som jej vďačná za veľa. Za
vstávania počas nocí, za čas, ktorý
mi darovala, výchovu a vzdelanie.
Mamka ma naučila mnoho vecí.
Dala mi mnoho rád a svojich
skúseností do života. Viem, že
mamka mi stále poskytne tú
správnu radu, podporí ma a podá
mi pomocnú ruku v ťažkých, aj
v tých najťažších chvíľach. Snažím sa
jej pomáhať, tak ako aj ona pomáha
mne. Viem, čo mi mamka za tých
devätnásť rokov dala. Viem, že jej
to nikdy nebudem môcť úplne
vrátiť, ale urobím pre to maximum.
 Nikola Dolná, IV.E

Za čo ďakujem
mojej mame
Zdroj: https://www.imdb.com/title/tt5109784/

Moja mama. Výnimočná žena,
ktorá mi dala život, vďaka ktorej
dýcham a som na tomto svete.
Je toľko vecí, ktoré pre mňa
spravila. Je to osoba, ktorá vždy
stojí pri mne a je pripravená mi
vždy pomôcť. Za všetky tie roky
strávené pri mne, jej chcem
poďakovať. Moja mama je
veľmi silná žena. Hoci to na prvý
pohľad nevidno, jej vnútorná
sila je neskutočná. Jej veľké
srdce je a vždy bolo plné lásky,
ktorú som vždy cítila a videla.
Pamätám si, že bola moja prvá
kamarátka, ktorá si ma vždy
vypočula a mala stále otvorenú
náruč. Jej rady mi neraz
pomohli zvládnuť moje trápenia
a vždy keď som mala pocit, že
sa strácam v tme, ona bola
svetlom a ukazovala mi cestu
von.
Tiež
bola
našou

kuchárkou, ktorá nenechala
žiadne brucho prázdne a v jej
varení bolo cítiť jej veľkú lásku,
ktorou
nás
zaplavovala.
Jednoducho
v jednej
tak
úžasnej osobe je a bolo skryté
mnoho povolaní a mnoho
darov. Obdivujem na nej to, že
vždy v každej chvíli vie, čo má
povedať. Vie pohladiť a upokojiť
moju dušu. Vždy so mnou
zdieľa radosť z mojich úspechov
a tiež je tu vždy, keď mi z očí
padajú slzy a pomôže mi opäť
vstať na nohy. Viedla ma mojím
detstvom aj pubertou a ukázala
mi, čo všetko prináša život.
Ukázala mi, že život nie je len
zábava a leňošenie, ale aj
zodpovednosť
za
svoje
rozhodnutia a činy Ukázala mi
všetko, čo je dôležité. Vďačím
jej za to, že už ako malej mi

vštepovala, že v živote netreba
len brať, ale hlavne dávať.
Sebeckosť nie je správna.
V dnešnom svete už niektoré
hodnoty upadli. Som rada, že
ma naučila dávať a neočakávať
za to nič. Vyrástla som na jej
rozprávkach, ktoré mi čítavala
a dodnes si viem každú jednu
z nich vybaviť, lebo boli poučné
a každou ma chcela niečo
naučiť. Naučila ma aj tie
dôležité slová – „prosím“
a „ďakujem“. Som veľmi rada,
že vďaka nej som taký človek,
aký som. Chcela by som byť raz
takým dobrým človekom, akým
je ona. Je mojím veľkým
vzorom. Veríte na anjelov ? Ja
áno, lebo taký jeden ma chráni
celý život a volá sa mama.


Martina Dreveňaková, III.C
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Naše reflexie

Mama!
Stála pri okne úplne sama,
pre iných zničená pani, no pre mňa dáma.
Slzy sťa hrášky po líci behali,
mamine oči neprestajne plakali.
Nik nevedel, čo sa to stalo,
v pozadí staré rádio hralo.
Toľko starostí, čo nosí v hlave,
toľko mozolí, čo na rukách zanechala
práca.
Nech utopí sa všetko v láve,
nech sa to pred očami pomaly stráca.
Mama je človek, čo nikdy nechce na zlé,
človek, čo radu dobrú ti dá.
Ten človek, čo učil ťa všetko dobré,
človek, čo celé srdce ti dá.
Prvé kroky si zvládol hravo,
lebo ona stála a kričala ti poď.
Keď si bol nesmelý a bojazlivý,
Zakričala: „Dieťa moje, smelo choď!“
Slová prvé zapísala,
tešila sa veľmi,
spomeň si
ako často si nebol jej odkazu verný.
S ocom hrdosť neskrývala,
s každým problémom ti hneď pomáhala.
Bola s tebou každý večer,
keď ti choroba spať nedala.
Bola hore každý večer,
keď ťa z párty doma čakala.
Obrovská vďaka patrí mamám,
za všetko, čo dokážu.
Keď niečomu nerozumieš,
radi ti to ukážu.
Stáli vedľa teba a vždy aj stoja,
tak keď spravíš niečo zlé.
Povedz: „Prepáč, matka MOJA.“
Učila ťa všetko od základov,
dopomohla k tomu, kým dnes si.
Poďakuj jej preto dnes i zajtra.
„Mami, vďaka, vďaka, že si!“
Stála pri okne úplne sama,
pre iných zničená pani, no pre mňa dáma.
Slzy sťa hrášky po líci behali,
mamine oči neprestajne plakali.
V tom tichu zrazu zacengala hodina,
plakala zo šťastia, že sme jej rodina.
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Simona Lukáčová, IV.B

Mamke ďakujem za možnosť prísť na tento svet. Patrí
jej veľké ďakujem za to, že ma zvládla vychovať a spraviť
zo mňa človeka, akým som. Viem, že to so mnou
nemala vždy ľahké a bolo to náročné, ale aj napriek
tomu to zvládla. Tiež jej ďakujem za jej stálu pomoc.
Vždy, keď som mala problém a potrebovala som pomoc
alebo radu, bola tu pre mňa. Moja mama je veľkou
osobnosťou v mojom živote. Budem jej navždy vďačná
za všetko, čo pre mňa urobila. Moja mama mi je stálou
oporou, obdarúva ma veľkou láskou, pozitívnou náladou
a to jej nikdy nezabudnem.


Nikola Micháleková, IV.E

Zdroj: https://kilntheatre.com/whats-on/the-mother

Naše reflexie

Akých zdravotníkov
obdivujem

V dnešnej dobe vidíme v
zdravotníctve veľa ľudí.
Motivácie ľudí pracovať v
zdravotníctve sú rôzne.
Obdivujem tých, ktorí si
zdravotnícke povolanie zo
srdca vysnívali. Snažia sa
robiť svoju prácu čo
najlepšie, rešpektujú ľudí,
vypočujú ich, ale hlavne
robia
to
preto,
aby
pomáhali,alebo zachraňovali
ľudské životy. Sú to tí, ktorí
sa nesťažujú na každý
náročnejší deň, tí, ktorí sú
trpezliví
aj
v
tej
najneočakávanejšie chvíli, tí,
ktorým záleží na každom
pacientovi
rovnako
a
nerobia rozdiely. Sú to tí,
ktorí nechodia do práce
s myšlienkami: „Musím tam
ísť“, ale „Preto tam idem,
lebo chcem ísť opäť
pomáhať ľuďom.“ Práve
takýchto
zdravotníkov
obdivujem a patrí im moje
ďakujem.


12.máj Medzinárodný deň sestier

Michaela Haváčová, I.C

Foto: Dana Stachurová
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Naše reflexie
Zdravotník pracujúci v prostredí vysoko infekčnej nákazy

Kresba: Anna Oros, I.B

„Obdivujem
tých
zdravotníkov, ktorí
vedia
dialógom
s pacientom
liečebne trafiť to miesto,
ktoré robí pacientovi najväčší
problém,
alebo
stres
z vyšetrenia,
následkom
napr. nejakého zlého zážitku
z minulosti.“
 Nikola Micháleková, IV.E

„Obdivujem tých, ktorí robia
ťažké a dlhé operácie, alebo
ošetrujú také zranenia, pri
ktorých by niektorí iní ľudia
odpadávali... Obdivujem aj
takých zdravotníkov, ktorí sa
nenechajú ovplyvniť svojou
náladou a ktorí nie sú
k pacientom drzí a ľahostajní.
Obdivujem aj takých, ktorí si
robia svoju prácu poctivo
a ani po rokoch na to, čo
zažívajú, nezačnú ľahostajne
hľadieť.“
 Andrea Hovančíková, IV.E

Kresba: Soňa Tarasovičová, IV.E
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„Obdivujem
zdravotníckych
záchranárov, ale aj hasičov –
záchranárov. Je to veľmi náročná
práca, a to psychicky aj fyzicky.
Neváhajú riskovať
a urobiť
všetko pre záchranu. Robia
prácu, ktorá je ťažká aj na
pohľad. Nie každý by to dokázal.
Nevzdávajú sa, ani keď majú
pocit, že už nevládzu. Robia
všetko pre záchranu života.
Obdivujem na nich aj to, že často
obetujú svoj súkromný život pre
toto povolanie. Obdivujem tiež
zdravotníkov, ktorí urobia pre
pacienta čokoľvek, napr. dajú
detskému pacientovi hračky,
venujú sa aj súrodencom svojich
detských pacientov a tak znižujú
ich strach.“
 Timea Tartaľová, IV.E

„Obdivujem tých zdravotníkov,
ktorí využijú z psychológie
napr. dotyk rukou na rameno
pacienta, vysvetlia mu pre
zmiernenie jeho strachu, čo
budú robiť a čo pri tom budú
používať.“
 Soňa Mochnacká, IV.E

„Obdivujem
tých
zdravotníkov,
ktorí
vedia vybrať tie správne
slová, ktoré pacient v
danej situácii potrebuje
počuť.“
 Martin Škvarko, IV.E

„Obdivujem tých, ktorí chytia pacienta za
ruku a upokojujú ho milým slovom.
Obdivujem tiež tých, ktorí sa správajú k
svojim pacientom milo a pomáhajú im aj
nad rámec svojich povinností.“
 Bianka Jenčová, IV.E

Naše reflexie

Akých zdravotníkov
obdivujem
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Naše reflexie
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Naše reflexie

Kresba: Miroslava Rolíková, I.B

NAŠA TÉMA
Čo prežíva pacient, ktorého čaká náročná
liečba
alebo
operácia.
Mám
vlastnú
skúsenosť. Bol/Bola som pacientom ja alebo
niekto z mojich blízkych.
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Naše reflexie
Koncom októbra 2018 som
zažil rolu pacienta, ktorého
čakala operácia ramennej
kosti
v jednej novej
a modernej nemocnici. Už
pri vchode do nemocnice
som vedel, že táto
nemocnica bude čímsi inšia
ako tie, na ktoré som
zvyknutý.
Staré
rozpadávajúce
lavičky,
alebo steny, z ktorých sa na
vás usmieva pleseň, nič
také som nezažil. Zažil som
niečo iné. Pred vstupom na
oddelenie
si
ma
zaregistrovali na recepcii
a dali mi náramok, kde
bolo
moje
meno,
priezvisko, rok narodenia,
diagnóza a
QR kód.
Čudoval som sa, že načo
tam je ten QR kód, no zistil
som to po pár hodinách od
operácie. Ale to vám
poviem trošku neskôr.
Teraz vám opíšem ako
prebiehal príjem. Prišli sme
na
traumatologické
oddelenie, kde sestra už
čakala s úsmevom pri
dverách mojej izby. Celý
príjem prebiehal v izbe pri
stole, kde si sestra všetko
zapisovala
do
iPadu
a neskôr to preposlala do
systému. Nechala ma, aby
som si vybalil veci. Po
hodine prišiel za mnou
primár s anestéziológom.
Vysvetľovali
mi
riziká
operácie. Počas rozhovoru
s
primárom
a
anestéziológom vošiel do
izby lekár, ktorý ma mal
operovať. Poznačil si fixkou
ruku, ktorú bolo treba
operovať a tiež naznačil čas
operácie. Potom ma už
nechali oddychovať pred
operáciou. Ráno bol úplne
iný budíček, ako sme asi
všetci zvyknutí. Sestra ani
nikto iný do izby nevletel,
len som sa zobudil na
príjemnú hudbu. Až po 30
minútach od príjemného
budíčka si kontrolovala
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izbu sestra. S úsmevom na
tvári vošla
do izby
a požiadala ma, aby som sa
prezliekol do operačnej
košele, s ktorou si ma
odviezli na operačnú sálu,
no ešte pred odvozom na
mi nasadili bandáž. Pred
vstupom na operačnú sálu
som si ľahol na iné lôžko.
Odviezli
ma
na
predoperačnú izbu, kde mi
sestra zmerala fyziologické
funkcie a zaistila žilu.
Prikryla ma a čakala so
mnou. Keď prišiel lekár,
podala
mi
Diazepam
ľudovo
nazývaný
„náladovka“. Na operáciu
som čakal ešte asi desať
minút. Medzi tým prišla
jedna moja známa, ktorá
mi vysvetlila, že sa
nemusím ničoho báť, lebo
videla plán a pri mojej
operácii budú traja lekári,
všetci
študovaní
v Holandsku a certifikovaní
holandskými lekármi. Veľmi
som sa tomu potešil. Po
rozhovore prišla sestra
a povedala, že už je čas.
Počas presunu na operačný
trakt som cítil nervozitu,
ktorá sa podpísala na
mojom krvnom tlaku.
Počas prípravy, ktorú robil
anestéziológ, prišiel lekár a
opýtal sa ma, či som
nervózny. Odpovedal som
mu, že áno. Povedal mi, že
sa nemám ničoho báť, že
bude robiť všetko preto,
aby
to dopadlo
čo
najlepšie. Pred samotným
zákrokom som ešte musel
napočítať do desať, kde
počas tohto počítania mi
podali anestéziu. Zobudil
som sa už na pooperačnej
izbe. Nič som si nepamätal.
Viem, že keď som sa
zobudil, bol som ešte
zaintubovaný, vraj kvôli
tomu, že mi po odpojení
anestézy
nechceli
nabehnúť pľúca. Celý čas
pri mne sedela lekárka,

ktorá čakala na to, kedy sa
prebudím. Hneď ako som
sa zobudil, začal som sa
dusiť a ona neváhala ani
sekundu a vytiahla kanylu
z pľúc a ma opýtala sa ma,
či už môžem normálne
dýchať a či mi nie je zle.
Sedela pri mne ešte asi
dvadsať minút a potom
zavolala sestre, že môžem
byť prevezený do izby.
V izbe ma už čakal ocko
s babkou a aj kamarát,
ktorý
praxuje
v tejto
nemocnici. Celí vystrašení
sa
na
mňa
usmiali
a povedali, že to už mam za
sebou.
Po
niekoľkých
minútach
po
mojom
transporte na izbu, mi
prišiel lekár oznámiť, že po
niekoľkých nepríjemných
komplikáciách som to
zvládol. Operácia trvala
necelé
4
hodiny.
Predpokladaný
čas
ukončenia operácie bol po
dvoch hodinách, no každý
z nás je iný a naše telo
reaguje na všetko úplne
inač. Teraz sa môžem vrátiť
ku QR kódu. Slúžil na to, že
oni si ho načítali a mali tam
rozpísané, aké lieky užívam
a kedy. Po operácií som
v nemocnici pobudol ešte
tri dni, počas ktorých ma
kontrolovali
a sledovali.
Prvú noc po operácii som
zažíval veľké bolesti. Po
tejto skúsenosti sa teraz
viem vcítiť do pacienta,
ktorý zažíva bolesti. Aj
preto
sa
snažím
pacientom
spríjemniť
pobyt v nemocnici. Sestry
a lekári sa ho snažili
spríjemniť mne. Je to veľmi
dôležité, lebo takmer všade
sa stretávame aj so
zdravotníkmi, ktorí trpia
syndrómom vyhorenia, sú
k pacientom
nepríjemní
a nevedia si predstaviť, čo
pacient prežíva.


Martin Ziemba, III.C

Naše reflexie
Čo prežíva matka, ak sprevádza svoju dcéru k operácii srdca.
Napísala nám svoje svedectvo matky. Tou dcérou je naša žiačka Sarah.

Príbeh o tom, čo prežíva matka, ak jej
dcére musia operovať srdce
Volám sa Zuzana a chcem vám
všetkým povedať niečo o tom ,
ako sme sa päť rokov trápili
kvôli našej dcére Sarah, ktorá
ma choré srdiečko. Narodila sa
zdravá, teda aspoň sme si to
mysleli. Doktori potvrdili, že jej
nič nie je a pustili nás bez
problémov domov. Nikto však
netušil, že na srdci je malinká
dieročka, ktorá bola tak malá,
že ju ani prístroje nezamerali.
Tá malá dierka sa rok čo rok
zväčšovala a nikto netušil, že sa
v jej srdci niečo deje. Naša
dcéra rástla ako z vody ,
no spolu s ňou aj tá diera na
chlopni. Nijakým spôsobom
o sebe nedávala vedieť a my
sme nevedeli, že tam je a nijako
to neriešili. Až raz, prišiel ten
deň,
na
ktorý
nikdy
nezabudnem.
Obyčajná
preventívna
prehliadka
u detského lekára na jej
pätnáste narodeniny. Všimla
som si, že doktorka nejako
pridlho počúva jej srdiečko.
Zrazu ma vytrhla z myšlienok
vetou:
,,Pôjdete
na
kardiológiu.“ Vtedy som už
mala obavy, ale snažila som si
to nejako vysvetliť a upokojiť sa.
Objednali sme sa na vyšetrenie
u kardiologičky , ktorá k nám
bola veľmi milá a ochotná.
Z obyčajného vyšetrenia ktoré
malo trvať maximálne 20 minút
bola zrazu hodina a pol.
Nervózne som čakala a videla
na doktorkinej tvári , že niečo
nie je v poriadku. Po niekoľkých
minútach sa otočila a povedala:
„Pani Zuzana, nezľaknite sa, ale
Sárka ma veľmi závažnú chybu
na srdiečku, ktorú musíme
začať riešiť okamžite.“ Ani som
ju vtedy veľmi nevnímala,

pozerala som na dcéru a na to,
ako zareaguje. Našťastie to
vzala veľmi dobre a statočne,
no mne stekali slzy po tvári.
V tom momente som ani
nevedela, že sa ma doktorka
pýtala na niečo o sanitke
a Bratislave. Previezli nás do
Bratislavy, kde nasledovali
ďalšie hodiny vyšetrení a
vysvetľovaní, že sme o tom
nevedeli. Pozerali na nás
a vysvetľovali nám, že je to
vrodená chyba, že ju Sárka má
už od narodenia. Hospitalizovali
nás v Bratislave na pár dní
a všetky vyšetrenia vychádzali
pozitívne . Po hospitalizácií nám
vysvetľovali, čo s našou dcérou
vlastne je. Bola to vrodená
aortálna insuficiencia 3. stupňa.
Bola som lekárom vďačná, že na
to prišli skôr, ako by sa jej niečo
stalo. Odporúčali nám počkať
čo najdlhšie, aby prestala rásť,
inak by ju museli operovať
viackrát. Súhlasili sme so
všetkým, čo nám odporúčali,
a verili, že sa jej za ten čas nič
nestane. Nasledovali kontroly
v Bratislave a Sáru obmedzili vo
všetkých smeroch - nebehať,
nebicyklovať, žiadna fyzická
námaha a žiaden stres. Všetko
čo by jej mohlo zvýšiť tep, jej
mohlo uškodiť. Každý deň som
sa bála, že jej srdce prestane
raz biť, každé ráno som bola
vďačná za to, že sa zobudila.
Tak nejako to bolo celé roky.
Pravidelné
kontroly
a
hospitalizácie v Bratislave sa
nám stali rutinou. Každá jedna
kontrola ukázala zhoršenie jej
stavu, stále sa jej srdce
zväčšovalo a dierka, ktorá bola
na začiatku maličká, už bola tak
veľká, že jej do srdca prelievali

celé 2 poháre krvi naviac.
Všetko mi vysvetľovali a až
vtedy som si vedela predstaviť,
čo sa tam vlastne deje a aký je
to problém. Posledný rok bolo
na Sáre už vidieť zhoršovanie
stavu, jej srdce už dávalo
najavo, že nevládze. Nevládalo
už ani telo, zo školy mi volala
vždy, keď jej bolo zle, a to bolo
tak raz alebo dvakrát
do
týždňa. Všetko sme na kontrole
vždy povedali a vtedy prišiel
deň, kedy mi povedali, že je
najvyšší čas, stav je príliš vážny
a že už nemôžeme čakať.
Termín bol 15.11.2018. Ráno
sme prišli na príjem, potom
vstupné
a
predoperačné
vyšetrenia a konzultácia s
doktormi a primárom, ako bude
operácia prebiehať. Hovorili
nám o možnostiach výmeny
chlopní a my sme sa mali
rozhodnúť medzi biologickou
alebo mechanickou. Každá
z nich mala určité výhody
a nevýhody. Mne osobne to
bolo jedno, chcela som len aby
pomohli mojej dcére. Nakoniec
primár aj tak povedal, že
o náhrade
rozhodne
on,
pretože nikto poriadne ten stav
na ultrazvuku nevidel a vysvetlil
nám, že až keď bude to srdce
a jeho stav vidieť , až vtedy
rozhodne aká náhrada bude pre
ňu najlepšia. Verili sme
doktorom, a tak sme to nechali
na nich. V ten deň operácie
sme sa modlili viac ako inokedy
a dúfali, že sa nič neskomplikuje
a naša Sárka sa preberie
a všetko bude v poriadku. Bála
som sa viac ako ona, bála som
sa bolesti, čo ju čakala, bála
som sa, že uvidí svoju rozrezanú
hruď a nezvládne to po
psychickej
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Naše reflexie

„Každý deň som sa bála, že jej
srdce raz prestane biť. Každé
ráno som bola vďačná za to,
že sa zobudila.“

Operačné sály Kardiochirurgického oddelenia VÚSCH Košice, Foto: Dana Stachurová

psychickej stránke a bála som
sa, aby nedostala depresie
z toho všetkého, čo sa jej dialo.
Ale ona bola silná a statočná
a všetko zvládla lepšie, ako sme
všetci čakali. Prebrala sa a bola
síce trocha ubolená, ale
neplakala, čo sa o mne povedať
nedalo. Keď som ju na áre
prvýkrát uvidela, srdce mi išlo
puknúť od ľútosti. Čím všetkým
si musela a musí prejsť
v takomto veku. Potom k nám
prišiel lekár a informoval nás
o všetkom, čo bolo pri operácií
nutné spraviť a v akom stave je
momentálne naša dcéra. Počas
operácie
jej
chceli
dať
biologickú náhradu, no to sa
nejako nepodarilo, a tak sa
rozhodli
pre
mechanickú.
Operácia trvala 7 hodín a Sára
stratila veľa krvi, ale všetko sa
nakoniec
podarilo
vďaka
odborníkom a sestričkám, ktorí
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svoju prácu robia najlepšie, ako
vedia, a aj napriek náročnej
práci,
ktorú
každodenne
vykonávajú, sú k
ľudom
empatickí,
milí
a ochotní.
Neviem ešte teraz rozoznať, či
sa dcéra cíti lepšie, či viac
vládze, pretože je to ešte len 2
mesiace po operácií a zatiaľ
zvládame len malé prechádzky
a ľahké cvičenia doma. Stále
je slabá, ale to pripisujem
liekom, ktoré sa jej stali
každodennou nutnosťou. Zatiaľ
je ich veľa, no postupne už ich
snáď budeme môcť vyradiť
a ostanú len tie najnutnejšie.
Čaká ju ešte liečenie v kúpeľoch
a
nejaké
rehabilitácie.
Kardiologička povedala, že
minimálne po 6 mesiacoch
bude môcť Sárka znova
normálne fungovať a zvládať aj
niektoré veci, ktoré doteraz
nemohla. Pomaly sa zaradí do

normálneho
života
a my
budeme radi, keď si bude môcť
znova sadnúť na bicykel, ísť na
korčule,
lyže
alebo
iné
maličkosti, o ktorých doteraz
len snívala. Stále som mala
pocit, akoby som ju do tej
operácie nejakým spôsobom
tlačila, ale bolo to všetko asi
preto, že ona dlho nemala
žiadne
ťažkosti,
vyzerala
spokojne a zdravo, tak prečo je
nutné ju operovať? Stále mi to
behalo v mysli, a tak som sa raz
doktora opýtala, prečo je
operácia nutná. Doktor mi
vysvetlil že raz by srdiečko už
nevydržalo všetku tú námahu
a bolo by už neskoro niečo
riešiť. Vtedy som sa ako mama
upokojila a došlo mi, že všetko
toto sme museli podstúpiť pre
to, aby mohla žiť medzi nami.


Zuzana Mikulová

Naše reflexie

Skutočná cena života
Som po operácii srdca
Môj príbeh o tom, čo ma to naučilo

Kresba: Natália Ovčáriková, I.B

Už ste sa niekedy zamýšľali nad
tým, aká je skutočná cena
života, alebo nad tým, aký je
život krehký, ako zo sekundy na
sekundu môže práve váš život
vyhasnúť?
Ak
áno,
uvedomujete si to každý deň?
Vážite si život a svoje zdravie
každý deň? Ja som to napríklad
nikdy neriešila. Prežívala som
svoj život asi ako každé
pätnásťročné dieťa a ani len na
sekundu som nepomyslela na
to, že by môj život mohol
skončiť, alebo sa nejako
prevratne zmeniť. Väčšinou to
tak býva vo filmoch. Tam sa
nejakému tínedžerovi stane
život ohrozujúca vec a vy
s napätím sledujete, čo bude
ďalej, ale nikdy by ste
nepovedali, že niečo podobné
sa môže stať aj vám. Ak ste sa
zamysleli nad tým, že si to
vlastne vážne neuvedomujete,
je to v poriadku. Ja som si teda
rovnako
cenu
života
neuvedomovala, až kým mi to
život sám neukázal. Teda v roku
2015, keď som sa ako každé
dieťa rozhodovala kam na
strednú školu. Podstúpila som
obyčajnú
preventívnu

Prehliadku. Nič extra, veď to
poznáte. Výsledky však boli
niečo extra. Doktorka ma
poslala na kardiológiu, aj keď
sme
tomu
všetci
veľkú
pozornosť nevenovali. Myslela
som si, že mi maximálne tak
stúpol tep kvôli nervozite. Asi
po
dvoch
hodinách
vyšetrovania
mi doktorka
chcela niečo vysvetliť. Začala mi
rozprávať o nejakej chybe srdca
do detailov, opisovala čo sa
s mojím srdcom deje a ako
závažné to je. Popravde som
bola v úplnej pohode, pretože
som si asi stále neuvedomovala,
že sa to deje mne. No po sedení
s doktorkou som si až postupne
uvedomila, že týmto dňom sa
celý môj život zmenil. Milión
zákazov a samé hospitalizácie
v Bratislave. Denne na mne
vďaka mojej
„výnimočnej“
diagnóze robili milión pokusov
a vyšetrení. Lekári a sestričky
ma už poznali ako vlastné dieťa.
Občas mi to liezlo na nervy,
občas som mávala depresie. Aj
keď
som
naďalej
žila
bez
nejakých
príznakov,
uvedomovala som si, že to už
nie je normálny život a hlavne

že nie je taký, aký by som
chcela. Aj keď som mala srdce
už v kritickom stave a dosiahla
som najvyšší možný stupeň
mojej choroby, lekári stále
odkladali operáciu a s každým
odložením prišiel väčší strach.
Po nejakej dobe teda dorazili
ťažkosti a všetko sa to na mňa
valilo
neskutočne
rýchlo.
Posledný rok si ani nepamätám,
pretože mi to pripadalo ako
jeden deň. Po troch rokoch
odkladania mi určili termín
operácie a ja som bez štipky
strachu prišla na hospitalizáciu
do nemocnice a rozmýšľala nad
tým, že toto môže byť môj
posledný deň. Znie to dosť
depresívne, ale nedokázala som
sa myšlienkam ubrániť. Napriek
tomu som stále nemala strach.
Dokonca ani v to ráno, keď som
pred operáciou srdca ležala na
operačnom stole, som sa
nebála. Skôr som sa s tým, čo
má prísť, zosúladila a úplne
upokojila. Ak vás to zaujíma,
nezažila som žiadnu klinickú
smrť, ani nevidela svetlo, ani nič
podobné. Mala som sériu
zaujímavých snov, ktoré si
budem pamätať asi navždy, ale
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Naše reflexie
to je nadlho. Vraj som sa po dni
zobudila, ale to si vôbec
nepamätám. Popravde si prvé
tri dni skoro vôbec nepamätám.
Viem len, že pri operácií nastali
nejaké komplikácie a tak ma
nakoniec operovali sedem
hodín. Všetko dopadlo dobre.
Keďže som mladá, môj
organizmus sa čoskoro dal opäť
dokopy. V nemocnici som si
uvedomila, že psychika je oveľa
dôležitejšia ako fyzický stav.
Akonáhle
ma po operácií
všetko bolelo, bola som medzi
staršími ľuďmi, kde sa všetci na
niečo sťažovali a ja som sa
psychicky utápala v smútku,
Mala som menšiu depresiu
a s ňou sa samozrejme zhoršil

ako normálny zdravý človek (až
na to množstvo liekov a injekcií,
ktoré som musela brať). Keď už
mi bolo lepšie a ja som mohla
chodiť znova von, znova sa
stalo niečo, čo by som nečakala
ani v najhoršom sne. Cestou
autom ma hrozne rozbolela
hlava a tŕpla mi ruka. Chcelo sa
mi neskutočne spať a nechcelo
sa mi ani rozprávať. Sesternica
ma viezla so strachom domov
a ja som nemohla vystúpiť.
Mala som ochrnutú polovicu
tela. Vtedy som si v mysli
vybavila všetko, čo som sa
naučila v škole. Došlo mi, čo sa
so mnou deje a rodičia volali
hneď záchranku. To, že som
vedela, čo sa so mnou deje a aké

Kresba: Bianka Martanová, I.B

aj môj stav. Chýbali mi rodičia,
súrodenci a moji najbližší..
Nastavila som teda postupne
moju myseľ na pozitívne
myslenie a všetko bolo hneď
jednoduchšie. Dni išli rýchlejšie
a môj stav sa rýchlo zlepšoval.
V jedno ráno bol na chodbe
veľký rozruch. Nesmeli sme ísť
na chodbu. Sestrička ma však
volala po nejaké lieky a ja som
videla, čo sa deje. Náhle
zomieral jeden starší pán, ktorý
ležal vedľa mňa. Skupina
lekárov sa ho snažila nejako
zachrániť. Bol to človek,
s ktorým som sa pár hodín
predtým ešte rozprávala o jeho
rodine a o živote. Zrazu tu už
nebol. O to viac som si
uvedomila, ako veľmi je život
nepredvídateľný. Po pár dňoch
ma pustili domov. Zotavovala
som sa rýchlo a cítila som sa už
35

následky môžem mať, vo mne
vzbudilo obrovský strach. CT
ukázalo
trombom upchatú
tepnu v mozgu a mňa znova
prevážali do Košíc na urgentný
zákrok. V sanitke som ale zrazu
dokázala hýbať ochrnutou
časťou tela, čo sa mne aj
záchranárom zdalo ako zázrak.
Zrazenina sa totiž z ničoho nič
začala rozpúšťať a mne bolo
zrazu fajn. Ani si neviete
predstaviť, aký je to pocit mať
ochrnutú ruku a nohu a zrazu ju
cítiť a môžete ňou hýbať. Tak
veľmi som si to začala vážiť.
Každý pohyb prstov a všetko. Je
to tak neskutočne cenné
a mnoho ľudí si to ani
neuvedomuje. Každopádne mi
museli urobiť zákrok na mozgu,
aby vybrali zrazeninu a to bez
narkózy, iba s
lokálnou
anestéziou. Nezažila som nič
horšie ako cítiť drôt v mozgu,

horšie ako cítiť drôt v mozgu,
ktorým vám prebíjajú tepnu
a vyberajú zvyšné zrazeniny.
Po celom tomto zážitku som sa
znova dávala dokopy a znova
premýšľala nad tým, aké som
mala šťastie. Lekár mi hovoril
o následkoch, ktoré budem
mať, o tkanive, ktoré mi
v mozgu odumrelo, a o tom,
ako som „hrobárovi utiekla
z lopaty“.
Následky
som
samozrejme prijala, veď čo iné
ostáva.. Po pár dňoch nejakým
zázrakom zmizli aj tie. Nikto to
nečakal a hlavne nechápal, ako
rýchlo a dobre som sa z toho
dostala. Nemala som skoro
žiadne následky a po pár dňoch
som bola znova ako zdravý
človek. Vraj takéto zotavenie
ešte nevideli. Ja som bola
neskutočne šťastná, že všetko
dopadlo takto. Cez toto všetko
som sa naučila som pochopiť,
ako sa život v priebehu minúty
môže zmeniť, alebo dokonca
stratiť. Navyše toto všetko mi
stále bude pripomínať jazva na
hrudi, ktorá má pre mňa
osobne hlboký význam. V živote
som necítila väčšiu empatiu
voči ľuďom, ktorých som tam
na
kardiochirurgii
videla.
Naučila som sa mnohému.
Hlavne som sa naučila život
vnímať z úplne iného uhla.
Uvedomujem si jeho krehkosť,
vnímam už teraz jeho cennosť
a pominuteľnosť. Aj keď si život
treba užívať a žiť ho naplno,
musíme si rovnako uvedomovať
jeho hodnotu a hlavne nerobiť
zbytočne hlúposti, na ktoré by
niekto mohol doplatiť. Viem, že
tým, že som si niečo takéto
prežila, to ešte nekončí a bude
to ťažké ešte nejaký čas, len
som vám týmto všetkým chcela
pripomenúť, akí vzácni naozaj
ste. Aké vzácne je vaše zdravie
a každý jeden život. Vážte si to,
čo máte a buďte za to vďační.
Lebo niekedy si to uvedomíte
až keď o to prídete.


Sarah Mikulová, IV.E

Naše reflexie

Sprevádzala som svojho otca počas jeho
veľmi ťažkého ochorenia



Simona Lapšanská, I.B

Kresba: Barbora Popovičová, I.B

Prešla som si vlastnou skúsenosťou
hospitalizovaného pacienta
Stalo sa to, keď som šla na operačný zákrok srdca do Detského kardiocentra v Bratislave. Mala som WPW syndróm
a preto som musela podstúpiť zákrok na srdci. Mala som zo zákroku strach. Dnes už viem, že existujú aj omnoho
závažnejšie choroby, ako bola vtedy tá moja. Vedľa mňa ležal v izbe päťročný chlapček. Mal vážne problémy so
srdcom. Takmer celé svoje doterajšie detstvo strávil so svojou mamkou v nemocnici. Bol krásny, drobný a plný
energie. Bolo mi ho ľúto. Musel byť každý deň v nemocnici. Pre svoj závažný zdravotný stav nemohol z nemocnice
odísť. Mala som strach v ten deň ,kedy čakala mňa moja operácia. Netušila som , čo sa stane potom, ak sa privezú
na moju izbu. Keď ma po mojej operácii vrátili do mojej izby, nikto tam už nebol. Dozvedela som sa, že ten chlapček
už nebol medzi nami. Vtedy som pochopila, ako veľmi si treba vážiť ľudí, ktorých máme pri sebe. Nikdy nevieme,
kedy nás opustia. To je môj bolestný, ale aj veľmi poučný zážitok z doby, kedy som bola sama pacientom.


Vanessa Čubová, I.B
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Môj
najkrajší
zážitok
z odbornej
klinickej
praxe
Čas strávený na klinickej
odbornej praxi mám naozaj
veľmi rada. Napĺňa ma a vždy
sa teším, čo nové zažijem,
alebo sa naučím. Každý deň
v nemocnici v sebe skrýva
toľko nového a toľko výziev,
no predovšetkým stretnutia
s
rôznymi
jedinečnými
pacientmi. Nedávno som
zažila jednu veľmi peknú
príhodu, ktorá sa stala na
oddelení ortopédie. Ako iste
viete, na tomto oddelení ležia
pacienti,
ktorí
sú
po
operáciách, či už kolien, alebo
bedrových kĺbov. Sú to
pacienti, ktorí si vyžadujú
a potrebujú našu pomoc.
S takou pacientkou som sa
stretla aj ja prvý týždeň na
tomto, pre mňa novom,
oddelení. Milá a staršia pani.
Potrebovala pomoc. Ja som sa
rada ponúkla, že jej pomôžem.
Poskytla som jej pomoc pri
rannej
toalete,
pomoc
s raňajkami
a
iným.
Samozrejme, začala som
priateľský rozhovor. Hneď
bolo
vidno,
že
rada
komunikuje, a tak rozhovor
s ňou bol veľmi príjemný. Milé
bolo, ako mi za každú malú
pomoc ďakovala. Ja som jej
s úsmevom vždy odpovedala,
že to robím veľmi rada.
Vravela, že si veľmi váži
takýchto ľudí a ich prácu. Tiež
spomenula „zlaté srdce“
potrebné na túto prácu. V tej
chvíli som bola hrdá na seba,
že som sa rozhodla pre svoje
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povolanie a ďakovala som za
stretnutie s touto pani, ktorá
ma ešte viac povzbudila
a utvrdila v mojom rozhodnutí
konať dobro pre ľudí. V tento
deň, vždy keď som mohla,
zastavila som sa pri nej
a viedla
s ňou
rozhovor
a snažila sa jej pomáhať.
V tento deň som svoje
posledné minúty praxe strávila
na jej izbe, keďže som jej
pomáhala s obedom. Keď som
odchádzala z izby, táto pani
ma chytila za ruku a povedala,
že som jej „zlaté dievča“.
Odchádzala
som
z izby
vysmiata ako slniečko. Také
niečo rozjasní deň každého
zdravotníka.
Niekedy
dávnejšie, ešte v prvom
ročníku, sme mali napísať, aký
by mal podľa nás byť
zdravotník. Teraz keď sa
k tomu vraciam, zisťujem, že
som
na
dobrej
ceste
dosiahnuť to, čo som tam
vtedy napísala. Spomínanú
pani po pár dňoch prepustili
a moja
prax
pokračovala
myšlienkou, že chcem pre
pacientov to najlepšie. Tak
nejako prešiel ten čas na
ortopédii, ale posledný týždeň
bol opäť zlomový. Začínala
som ako každý deň na praxi
rannou hygienou, keď som len
tak náhodne otvorila dvere
jednej z izieb. Na moje
prekvapenie tam bola táto
pani. Hneď ma spoznala
a pýtala sa, kde som bola
včera, že sa na mňa pýtala.
Milo som jej vysvetlila, aké
dni máme prax a že zajtra ma
tu bude môcť opäť vidieť. Boli
sme ponorené do rozhovoru
o tom, ako je to možné, že je
tu opäť. Pani mi všetko
vysvetlila a naozaj jej situácia
nebola ľahká. Tento deň som
jej opäť pomáhala a dúfala, že
čoskoro sa dostane opäť
domov. Vždy, keď si na to
spomeniem, usmejem sa
a premýšľam.


Martina Dreveňáková, III.C

AKO MOŽE ZDRAVOTNÍK
UBLÍŽIŤ PACIENTOVI
Často

som

rozmýšľal

nad

syndrómom

vyhorenia. Aj zdravotník vie ublížiť, nie vždy si
to uvedomuje, ale je to tak. Nemyslím na zlé
podanie injekcie alebo zlé podanie infúzie,
áno, aj tým zdravotník ublíži pacientovi, ale
často zdravotník ublíži aj slovom. Párkrát som
to zažil aj na praxi, kedy sa sestra nie veľmi
rozumne správala k pacientovi. Možno si to
neuvedomuje,

ale

pacient

to

nemusí

pochopiť správne. V dnešnej dobe mi to
príde veľmi časté, pretože mnohí z nás sú pre
túto prácu nadchnutí. Vložíme do nej všetko,
no príde obdobie, kedy sa nám v tom nebude
dariť, nebudeme vidieť výsledky našej práce,
a preto sa potom z nás stávajú „vyhasnuté
sviečky“. Už nepociťujeme napĺňanie z práce,
už si myslime, že sme nahraditeľní. Vždy som
si myslel, že je to o charaktere človeka. Vtedy
som pochopil, že títo ľudia, ktorí takto
konajú, sú chorí. Už niekoľkokrát som sa
stretol s tým, že sestra zle chytila pacienta,
nejako mu ublížila, či mal hematómy alebo
nejaké horšie zdravotné poškodenia, pretože
nerešpektujú jeho intimitu. Samozrejme, že
nie len v zdravotníctve sú ľudia s takýmto
syndrómom. Určite sa to nájde aj v iných
odboroch. V práci s ľuďmi je najdôležitejšia
dôvera. Pacient musí veriť svojmu lekárovi,
študent

svojmu

učiteľovi,

svojmu

nadriadenému,

zamestnanec
dieťa

svojmu

rodičovi. Tragédiou vyhorenia je to, že zničí
skutočnú empatiu, duchovnosť a odhodlanie.
Friedrich Nietzsche to povedal najlepšie:
„Lekár, uzdrav sa: potom aj ty uzdravíš svojho
pacienta.“


Martin Ziemba, III.C

Naše reflexie

Čo by som zmenil/a v zdravotníctve,
ak by som mohol/la...
Je pravda, že občas sa
zamýšľam
nad
naším
zdravotníctvom,
keďže
v budúcnosti chcem byť jeho
súčasťou. Mnoho rokov sa naše
zdravotníctvo
menilo
a
vytváralo
svoju
súčasnú
podobu. Určite by sme mohli
povedať, že nie je zlé, no je pár
vecí, ktoré by som zmenila. Prvá
vec, ktorú by som zmenila, by
bola tá, aby sestry mohli viac
času venovať pacientom. Dnes
je to už hlavne o počítačovej
práci.
Všetko
musí
byť
zdokumentované
a zapísané
a na pacienta potom podľa
môjho názoru zostáva málo
času. Jedného dňa, keď som
cestovala vlakom, sedela pri
mne milá staršia pani. Bola to
bývala zdravotná sestra. Veľmi
sa mi páčilo, ako krásne
rozprávala
o svojej
práci.
Spomínala, ako to bolo kedysi
lepšie. Sestry nemuseli všetko
zapisovať do počítačov a mali
viac
času
na
pacienta.
Rozprávala o svojom pocite, že
pacient už nebude na prvom
mieste. Taktiež som počúvala
rôzne debaty o tom, že na
oddelení je v súčasnosti málo
sestier a iného personálu.
Na dve alebo tri sestry pripadá
množstvo pacientov. Preto si
myslím, že by nebolo na škodu,
keby bolo viac personálu a bolo
by lepšie rozdelenie práce.
Všetci dobre vieme, že práca
sestier
aj
ostatných
zdravotníkov nie je ľahká. Dosť
to vyčerpáva v snahe vykonať
pre pacientov všetko tak, aby
boli spokojní. Ich práca nie je
dostatočné
ohodnotená.
Taktiež ich odmena nie je
primeraná. Preto si myslím, že
by sa nemali robiť rozdiely
medzi sestrou na východe
a sestrou na západe. Ich práca

je predsa rovnocenná. Musím
tiež poukázať na to, že som sa
veľakrát
stretla
so
zdravotníckymi
pracovníkmi,
ktorí boli hrubí, nepriateľskí
a bolo vidno, že im chýba
empatia k pacientom. Myslím
si, že empatia by mala byť
základnou vlastnosťou každého
zdravotníka. Preto by mali by
malo byť v zdravotníctve ľudia,
ktorí túto vlastnosť majú
a vedia pracovať s ľuďmi.

Kresba: Vanessa Čubová, I.B

Personál vytvára to „vnútro“
zdravotníctva. Nepáči sa mi tiež
prístup niektorých lekárov, ak
pacienta
nedostatočne
informujú o jeho zdravotnom
stave. Vtedy sa stáva, že
pacient vôbec netuší, čo sa
s ním deje. Nevie, prečo musí
ísť na nejaké vyšetrenie.
Namiesto
lekára
niekedy
pacienta informujú sestry, čo
podľa mňa nie je správne. Veď
predsa lekár je ten, kto sa má
s pacientom
porozprávať
a všetko mu vysvetliť. Poslednú
vec, ktorú spomeniem, je tá, čo
sa týka našich seniorov, t. j.
ľudí, ktorí sa toľko v živote
narobili, toľko spravili pre tento
štát a nemajú na lieky, ktoré
potrebujú. Majú drahé lieky
a slabé dôchodky. Je to naozaj
smutné, že farmaceutické firmy
chcú bohatnúť a nemyslia pri
tom na týchto našich starčekov
a starenky, ktorí sú niekedy
v slzách aj preto, lebo nemajú
z čoho zaplatiť lieky. Ak by som
mohla, určite by som cenovo
sprístupnila lieky týmto ľudom,
ktorí celý život tvrdo pracovali
a teraz by sa im to mohlo vrátiť.
Naše zdravotníctvo nie je
dokonalé, ale verím, že sa veci
zmenia k lepšiemu.


Martina Dreveňáková, III.C

ČO BY SOM ZMENIL V NAŠOM ZDRAVOTNÍCTVE
Zmenil by som podávanie stravy pacientom. Viem o tom, pretože sám som bol
niekoľkokrát hospitalizovaný v nemocnici. Podľa mňa by sme sa mali inšpirovať
zahraničnými nemocnicami, kde možno vidieť veľa skvelých nápadov, ktoré by
sa dali využiť aj u nás. Zlepšil by som nielen nutričnú hodnotu, ale aj farebnosť
jedál. Pacientov by potešilo, ak by na svojom tanieri videli aj niečo farebnejšie.
Dôležité je aj servírovanie, ktoré by malo byť také, aby si pacient nemusel
myslieť, že personálu na ňom nezáleží. Keď pacient na tanieri zbadá
pestrofarebný obrazec, aspoň trochu sa mu zlepší nálada.


Ladislav Artur Kancír, I.C
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Naše reflexie

ČO BY SOM ZMENIL
V NAŠOM
ZDRAVOTNÍCTVE
Myslím, si, že naše zdravotníctvo potrebuje
zmenu, ktorá by ho dokázala priviesť do
stavu, kedy by bolo schopné ľudom
efektívnejšie poskytnúť požadovanú pomoc.
Stačí navštíviť niektorú z našich nemocníc.
Vystačia dve sestry na jedno oddelenie?
Určite nie. Kde zohnať ďalší personál, keď
záujem o toto povolanie na Slovensku klesá?
Veľa vyštudovaných sestier odchádza do
zahraničia. Tie, ktoré zostali, robia všetku tú
ťažkú prácu a ešte k tomu ostávajú
nedocenené. Najskôr sa však musíme zmeniť
my. Tak sa postupne zmení aj naše
zdravotníctvo Dúfam, že budúcnosť prinesie
len to dobré a naše zdravotníctvo bude mať
možnosť viac spĺňať svoj účel a pomáhať tým,
ktorí jeho pomoc potrebujú.


Kresby: Barbora Popovičová, Timea Jankurová, I.B
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Ondrej Kokolík, I.C

Naše reflexie

Zdroj: https://www.google.com/search?client=-biw=1024&bih
=654&tbm=isch&sa=1&ei=xy9nXI6ZGYackwXkspWACg&q=serial
+dr+house&oq=serial+dr+house&

Zdroj: https://www.google.com/search?q=serial+emergency&client=firefox-b&source=l

Môj pohľad na filmy a seriály
z nemocničného prostredia
Filmy a seriály asi najviac
ovplyvňujú mladú generáciu
ľudí v dnešnej dobe. Je dobre
zvážiť, aký film, alebo seriál
pozerať, pretože nie každý
jeden je vhodný a nie každý
z týchto filmov a seriálov dáva
dobrý príklad mladým. Ja som
nikdy nebola typ človeka, ktorý
by nejako často sledoval
televíziu. Vždy som radšej siahla
po knihe. Ak som už mala niečo
pozerať, muselo to byť naozaj
zaujímavé.
Filmy
z
nemocničného prostredia boli
pre mňa vždy zaujímavé, lebo
už od mala ma zaujímalo ľudské
telo. Najviac som si obľúbila
Doktora Housa. Je to zaujímavá
osobnosť,
v
jednotlivých
epizódach
možno
vidieť
množstvo akcie a diagnóz. To
všetko ma bavilo. Kedysi na
začiatku keď som to ako malá

pozerala, som si vravela, že
chcem byť doktorkou a myslím
si, že veľa iných mladých ľudí si
to možno povedalo tiež. Vedelo
to motivovať. Časom som si
začala uvedomovať tú veľkú
zodpovednosť takého lekára.
V televízii to všetko vyzerá tak
zaujímavo, no v reálnom živote,
je to trochu inak, a preto ma
tieto myšlienky prešli, keď som
vyrástla. Americké seriály sa od
našich dosť odlišujú, keďže
v Amerike to funguje na inej
úrovni a častokrát nám to
zdravotníctvo príliš fantazírujú.
Preto je dobré pozrieť si aj
seriály slovenskej tvorby, lebo
to nám trošku lepšie priblíži
naše zdravotníctvo. Je naozaj
veľa seriálov, či už slovenských,
alebo zahraničných, no nie
všetky sa naozaj približujú
pravde. Sú naozaj rôzne a

myslím si, že každý už vie, čo
má rád. Ja mám rada hlavne tie,
kde je veľa akcie, ale každý je
iný. Vďaka seriálom sa tiež
vieme
dosť z problematiky
zdravotníctva
naučiť
a dozvieme sa veľa informácii.
Ja som presne taká, že „hltám“
hlavne tie, kde sa veľa dozviem.
Taktiež mám rada tie seriály,
ktoré v sebe nesú aj nejaké to
posolstvo. Napríklad taký seriál
Dobrý
doktor.
Seriál
o chlapcovi, ktorý sa narodil
s autizmom a napriek tomu si
splnil sen a stal sa lekárom.
Nemal to ľahké, keďže sa
stretol s predsudkami a rôznymi
prekážkami, no zvládol to.
Z toho
naozaj
vyplýva
posolstvo, že aj napriek
nepriazni osudu si môžeme
plniť sny.
 Martina Dreveňáková, III.C
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ROZHOVOR S LEKÁROM
Rozhovor s chirurgičkou MUDr. Magdalénou Hanzesovou
o tom, ako sa z absolventky zdravotníckej školy stala
chirurgička.

ROZHOVOR S LEKÁROM
Rozhovor s MUDr. Luciou Labašovou o jej vlastnom príbehu
ťažkého ochorenia, lekárskej etike, aj o tom, čo prežíva ten,
kto práve ukončil štúdium medicíny.

ROZHOVOR SO SESTROU
INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
Rozhovor s Mgr. Danou Kaňuchovou, o intenzívnej
ošetrovateľskej starostlivosti, aj o tom, aké to je byť sestrou
intenzívnej starostlivosti v JCI akreditovanej Nemocnici
na Homolce v Prahe.

ROZHOVOR SO ZÁCHRANÁROM
Rozhovor s prezidentom Slovenskej komory záchranárov,
Mgr. Františkom Majerským o tom, ako vyzerá život
profesionálneho záchranára.

ROZHOVOR SO ŠTUDENTKOU
OŠETROVATEĽSTVA

ROZHOVORY
O ZDRAVOTNÍCKYCH
POVOLANIACH

Rozhovor so Sybilou Tóthovou, študentkou Fakulty
zdravotníckych
odborov
PU
v Prešove
o štúdiu
ošetrovateľstva.

ROZHOVOR SO ŠTUDENTOM
MEDICÍNY
Rozhovor s Gregorom Pekárom, študentom 1. lekárskej
fakulty Univerzity Karlovej v Prahe o tom, ako sa študuje
medicína v Prahe.

ROZHOVOR SO ŠTUDENTKOU
PORODNEJ ASISTENCIE
Rozhovor s Michaelou Baňasovou, študentkou Fakulty
zdravotníckych odborov PU v Prešove, o povolaní pôrodnej
asistentky, aj tom, ako sa študuje odbor pôrodná asistencia.
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Foto: Dana Stachurová
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Rozhovor s chirurgičkou
MUDr. Magdalénou Hanzesovou
AKO SA Z ABSOLVENTKY STREDNEJ
ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY STALA
CHIRURGIČKA

Zdroj: https://mudr-hanzesova.modernylekar.sk/

Ukončili ste SZŠ v Poprade. Kedy
prišlo rozhodnutie pokračovať
ďalej v štúdiu medicíny?
Rozhodnutie prišlo počas štúdia
Ošetrovateľstva na Jesseniovej
lekárskej fakulte v Martine.
Predtým
som
o medicíne
neuvažovala. Po ukončení SZŠ
v Poprade som teda nastúpila
na
ošetrovateľstvo.
Na
internáte som bývala so
spolužiačkami ošetrovateľkami,
ale aj s medičkami, ktoré boli
vtedy druháčky. Videla som
počas prvého semestra, ako
prebieha ich štúdium a často
som sa s nimi rozprávala
a pýtala sa ich na témy, ktoré sa
v našom
štúdiu
prelínali.
Rozdiel bol v tom, že na
medicíne sa témy preberajú od
základov, na ošetrovateľstve to
boli často len fakty bez
vysvetlenia podstaty. Bola som
zvedavá, ako to v ľudskom
organizme funguje. A keďže

MUDr.
Magdaléna
Hanzesová
je
absolventkou Strednej zdravotníckej školy
v Poprade. Po ukončení SZŠ začala študovať
ošetrovateľstvo na Jesseniovej lekárskej
fakulte v Martine. V prvom ročníku štúdia
ošetrovateľstva sa rozhodla pre štúdium
medicíny a po roku ju začala študovať.
Pracovala ako chirurgička na Chirurgickom
oddelení NsP v Poprade. V súčasnosti pôsobí
ako atestovaná chirurgička vo vlastnej
chirurgickej ambulancii v Poprade. Priblížila
nám svoju cestu k chirurgii.
som mala okolo seba ľudí, ktorý
ma povzbudili k
štúdiu
medicíny, tak som sa rozhodla,
že sa začnem učiť na prijímacie
skúšky a pokúsim sa o to. Som
veriaca, preto som si povedala,
že ak to bude Božia vôľa, tak
budem lekárka, ak nie, ostanem
sestrička. 
Ako sa podľa Vašich skúseností
študuje medicína absolventovi
SZŠ? Platí to, čo sa niekedy
vraví,
že
v porovnaní
s absolventmi gymnázia sú pre
absolventa SZŠ prvé roky na
medicíne ťažšie? Vraví sa tiež to,
že od druhej polovice štúdia
majú
zdravotníci
oproti
gymnazistom výhodu.
Áno, je to pravda. Štúdium je
podobné ako na SZŠ, čo sa týka
rozloženia predmetov. Prvé dva
roky sú akoby pokračovaním
gymnázia, teda chémia a fyzika,
navyše je anatómia a latinčina.
Keďže na SZŠ je fyzika a chémia

len prvé dva roky, aspoň kedysi
bola, neviem, či to ešte platí,
tieto dva roky sú pre absolventa
SZŠ ťažšie ako pre gymnazistu.
Ale od 3. ročníka sa nastupuje
do nemocnice a začínajú
zaujímavejšie
a
praktické
predmety. Odvtedy som sa
cítila už oveľa lepšie. Oproti
gymnazistom som nemala
problém
komunikovať
s
pacientmi a poznala som už
mnohé vyšetrovacie techniky,
ktoré sme sa učili. Druhá
polovica štúdia bola naozaj
jednoduchšia,
zaujímavejšia
a hlavne praktická.
Žiaci študujúci na zdravotníckej
škole niekedy vravia, že majú
„veľmi veľa učenia“ Ako ste
vnímali rozdiel medzi učivom
SZŠ a učivom na medicíne Vy?
Myslím, že štúdium je podobné.
Ľudské telo je zložitý systém,
a veľa veci o ňom ešte nevieme,
stále sa vo svete niečo nové
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objaví, tak pribúdajú nové
informácie, a teda logicky aj
učenia pribúda. Ale nemajte
strach,
nemusíte
všetko
dopodrobna vedieť, dá sa to
zvládnuť, veď aj ja som to
zvládla a ani neviem ako. 
Na čo sa má pripraviť ten, kto
chce
ísť
po
ukončení
zdravotníckej školy študovať
medicínu?
Musí rátať s tým, že sa musí
doučiť gymnaziálnu fyziku,
biológiu a hlavne chémiu, ale
dá sa to zvládnuť, motiváciou sú
iné zaujímavé predmety a to, že
raz sa ich zbaví.  Taktiež
treba rátať, že bude sedieť
dlhšie nad knihami ako možno
študenti iných fakúlt. Ale treba
chcieť. Ak chcete, zvládnete to.
Komu by ste neodporúčali hlásiť
sa na štúdium medicíny?
Na to neviem odpovedať. Môj
názor je, že ak to niekto tak cíti
a veľmi chce, nech to skúsi. Veď
ak sa mu to nebude páčiť, alebo
nebude zvládať štúdium, nič sa
nestane, keď ho nedokončí. Aj
to je skúsenosť a nebude si
aspoň do konca života vyčítať,
že to neskúsil/a. Ale je
potrebné si uvedomiť, že je to
zodpovedné povolanie a nejde
o srandu alebo o to,čo si chcem
v živote dokázať, alebo dokázať
to pre rodičov, ale ide o ĽUDSKÝ
ŽIVOT. A ten je jediný,
jedinečný
a nenahraditeľný.
Počas medicíny som mala
spolužiakov, ktorí skončili rôzne
stredné školy a mnohí už
predtým aj niekde pracovali,
napr. vychovávateľka, kuchár,
zdravotné sestričky. Išli za
svojím snom a cieľom a teraz sú
z
nich vynikajúci lekári
a lekárky.
Kto bol pre Vás počas štúdia
medicíny najväčším vzorom?
Zaujímavá otázka. Neviem.
Nepamätám si. Spomínam si
však zo svojho štúdia na
mladého
kňaza,
vysokoškolského
kaplána
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Milana Žilu, ktorý bol aj
lekárom
–
psychiatrom.
Chodieval k nám na internát
každý týždeň v stredu slúžiť
sväté omše. Jeho kázne boli
veľmi povzbudivé a hĺbavé.
Často
pozval
mnohých
zaujímavých hostí, ktorí nám
rozprávali
o svojej
práci
a povzbudzovali nás. Neviem, či
bol mojím najväčším vzorom,
ale bol veľkým človekom
s horúcim
srdcom pre
mnohých. Škoda, že už nie je
medzi nami. Zomrel
počas
môjho štúdia ako 37-ročný.
Verím, že stráži naše kroky
z neba.
Máte atestáciu z chirurgie.
Prečo ste si vybrali práve
chirurgiu?
Nie ja som si vybrala chirurgiu,
ale ona si vybrala mňa alebo
skôr vtedajší primár chirurgie
v Poprade. Po ukončení štúdia
medicíny som chcela ísť
pracovať do Popradu na
Oddelenie
anesteziológie
a intenzívnej medicíny (OAIM),
ale absolvovala som pohovor aj
na chirurgii, pretože tam
potrebovali lekárov. O týždeň
na to mi zatelefonovali, že na
OAIM momentálne nikoho
nepotrebujú, ale na chirurgiu
ma prijímajú, a keď sa uvoľní
miesto, presunú ma na OAIM.
Ale týždne, mesiace a roky
ubiehali a mne sa chirurgia
zapáčila, a tak je zo mňa
chirurgička. 
Na čo sa musí pripraviť ten, kto
sa chce po ukončení medicíny
stať chirurgom?
Jedna vec je to, čo chceme a iná
to, čo sa naozaj uskutoční. Ja
som v prvom ročníku medicíny
snívala o tom, že bude so mňa
kardiologička a nakoniec som
chirurgička. Myslím, že dopredu
sa netreba na to pripravovať
a stresovať sa. Skôr by som
radila mať počas celého štúdia
SZŠ a následne počas medicíny
oči a uši otvorené a nasávať
vedomosti
a
precvičovať

praktické
zručnosti.
A na
základe
toho
si
potom
vyberiete, alebo si vyberú vás.
Po
ukončení
Jesseniovej
lekárskej fakulty Univerzity
Komenského ste pracovali na
chirurgii v Poprade. Aké sú Vaše
spomienky na toto obdobie?
Bolo
to
sedem
rokov
intenzívnej dennej i nočnej
práce, počas ktorých som sa
veľmi veľa naučila, spoznala
vynikajúcich kolegov a mala tu
česť operovať a liečiť mnohých
pacientov. Mala som šťastie na
veľmi
dobrých
učiteľov
chirurgie, ktorí mi dodávali
odvahu a viedli ma postupne
k zodpovednosti za zverené
ľudské životy. Pravdaže boli aj
ťažké obdobia, nič a nikto nie je
ideálny. Ale odmenou za
námahu mi vždy bol úsmev,
vyliečenie
a spokojnosť
pacientov. Celé to obdobie
bolo pre mňa vysokou školou
trpezlivosti.
Aké to je byť ženouchirurgičkou? Čo je v tomto
odbore pre ženu náročnejšie
v porovnaní s mužmi?
Žena – chirurgička je v dnešnej
dobe už takmer na každom
chirurgickom oddelení, nie je to
už taká rarita ako v minulosti.
Byť ženou chirurgičkou je už
bežná vec. Nepociťovala som
nejaké rozdiely medzi mužmi
a ženami v kolektíve na našom
oddelení v Poprade. Ja som
nastupovala na oddelenie ako
štvrtá žena, takže kolegovia už
boli zvyknutí. Čo je náročnejšie
pre ženu? Myslím, že v
emocionálnom prežívaní bolo
pre mňa ako pre ženu oveľa
náročnejšie spracovať to, že
musím pacientovi amputovať
nohu, vystrihovať nekrotické
zapáchajúce dekubity či vidieť,
ako mi pred očami alebo
doslovne pod rukami niekto
zomiera a ja mu už neviem
pomôcť. Práca na chirurgickom
oddelení či operačnej sále
osobne pre mňa nebola fyzicky
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náročná, ale skôr psychicky
vyčerpávajúca. Fyzickú únavu
prevýši dávka adrenalínu, ktorú
chirurg dostáva pri každej
operácii či vypätej situácii pri
lôžku pacienta.

len v porovnaní s našimi
susedmi Čechmi sme pozadu.
Chirurgia je podhodnotená.
Chirurgov je nedostatok.
Aký je pohľad chirurga na
zdravotný stav Slovákov?

zdravotníckych zariadení a
personálne
a
prístrojové
vybavenie.

Aký bol Váš najhlbší zážitok
v práci na chirurgii?

Z chirurgického pohľadu by som
povedala,
že
diabetici
podceňujú
vznik
rán
a diabetickej nohy. Fajčiari
podceňujú vznik aterosklerózy
tepien a z nej vznikajúcej
gangrény až amputácie dolných
končatín.
Mnohí
občania
podceňujú prevenciu. A čakanie
na mnohé vyšetrenia pre
nedostatok
špecialistov
posúvajú
diagnostiku
onkologických ochorení do
neskorých štádií.

V súčasnosti
nenachádzam
profesijný
vzor.
Skôr
v minulosti, mojím profesijným
vzorom je vzhľadom k tomu, že
som veriaca,
napr. lekárchirurg sv. Giuseppe Moscati,
lekárka sv. Gianna Berettová –
Mollová a sv. Matka Tereza.

Naspomínam si na žiaden
najhlbší zážitok. Možno preto,
lebo ich bolo veľa. Každý deň
bol a je pre mňa zážitkom. 
Každý vyliečený a spokojný
pacient je obrovským zážitkom.
Dnes máte svoju chirurgickú
ambulanciu v Poprade. Ak
porovnáte prácu ambulantného
chirurga
s
prácou
nemocničného chirurga, v čom
Vám
to
prinieslo
nové
skúsenosti?
Práca v chirurgickej ambulancii
je fyzicky jednoduchšia, ale
niekedy psychicky náročnejšia
oproti chirurgii pri lôžku. Počas
dňa sa stretnem a ošetrím viac
pacientov ako na oddelení,
a keďže každý človek je
jedinečný,
stretávam
sa
s rôznymi
charaktermi
a povahami. Niekedy to dosť
vyčerpáva a inokedy dodáva
energiu.
Učím
sa
byť
psychológom.  Práca na
chirurgickom
oddelení
je
zaujímavejšia,
obohatená
o prácu na operačnej sále.
Ako
vnímate
zdravotníctvo
z
chirurga?

slovenské
pohľadu

Naše zdravotníctvo stagnuje, už

Uvažovali ste niekedy o práci
chirurgičky v zahraničí?
Nie, nikdy ma to nelákalo.
Ako vnímate slovenskú chirurgiu
v porovnaní s chirurgiou v iných
krajinách Európy?
Zaostáva hlavne po finančnej
stránke,
sme
pozadu
predovšetkým v prístrojovom
vybavení. Máme nedostatok
personálu a s tým súvisí aj
nemožnosť absolvovať školenia
v zahraničí.
Ak by ste mohli niečo zmeniť na
slovenskom zdravotníctve, čo
by to bolo?
Prístup k pacientom, ale na to
je potrebný oveľa vyšší počet
zdravotníckeho personálu, ako
je teraz. Finančné ohodnotenie,
viac financií na rekonštrukciu

Kto je pre Vás – ako pre lekára –
najväčším profesijným vzorom
v súčasnosti?

Akú radu by ste dali mladým začínajúcim zdravotníkom na
ochranu pred syndrómom
vyhorenia?
Nepreháňať
to
s časom
stráveným v nemocnici alebo
všeobecne s chorými. Dôležité
je nájsť si čas aj na koníčky
a priateľov.
A to
dobrých
priateľov, ktorý vás vypočujú
a povzbudia. Mne pomáha
turistika a všeobecne pobyt
v prírode.
Na záver ešte jedna otázka. Čo
by ste chceli odkázať tým, ktorí
sa pripravujú na zdravotnícke
povolanie?
Určite to, aby poctivo študovali
a nasávali informácie, ktoré
potom využijú v práci. Ale
predovšetkým, aby nezabúdali
na prípravu svojej ľudskej
stránky, nestratili svoju pravú
tvár, učili sa byť asertívnymi,
úprimnými a zároveň láskavými,
ľudskými, trpezlivými. Ľudskosť
je oveľa potrebnejšia ako všetky
lieky.
Za rozhovor ďakuje Dana Stachurová

Kresba: Soňa Gdovinová, I.C

44

NAŠE ROZHOVORY

Rozhovor s lekárkou MUDr. Luciou
Labašovou o lekárskej etike, aj o tom, čo
prežíva študent medicíny bezprostredne
po ukončení liečby vlastného závažného
ochorenia
MUDr. Lucia Labašová je mladá lekárka, ktorá
ukončila v lete 2018 štúdium medicíny na Lekárskej
fakulte
Univerzity
Komenského.
Pochádza
z Bardejova, z prostredia „zdravotníckej rodiny“. Jej
mamka pracuje na oddelení centrálnej sterilizácie a
sestra je záchranárka. Táto mladá lekárka nám
odkryla svoj príbeh, kde na začiatku splnenia svojej
túžby stať sa lekárkou, musela prejsť veľmi
dramatickou skúsenosťou. Medicínu začala študovať
krátko po operácii nádoru na mozgu. O tom, ale aj
o mnohom inom je náš rozhovor.
Vaša cesta k štúdiu medicíny
nebola ľahká. Museli ste najskôr
zažiť vlastnú – veľmi dramatickú
skúsenosť pacienta, ktorý musí
podstúpiť operáciu mozgu, a to
práve v období maturity, kedy
ste sa už pripravovali na
prijímacie skúšky na medicínu.
O čom z Vášho vtedajšieho
životného príbehu by ste sa
s nami mohli svojím svedectvom
podeliť?
Asi každý z nás si pamätá svoju
maturitu, mali ste z toho stres?
Ja som sa naozaj nestíhala učiť,
pritom ako bonus som chodila
ešte po vyšetreniach. V piatok,
posledný deň akademického
týždňa, mi oznámili, že mám 5,5
centimetrový nádor na mozgu.
Namiesto maturity ma poslali
do nemocnice do Košíc. Víkend
zbehol rýchlo. V pondelok ráno
mi pán neurochirurg objasňoval
detaily. Hovoril o šanci prežitia
50 na 50 a ak predsa len,
prináša to veľké riziká. Stratu
zraku, poruchy rovnováhy,
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intelektu a iných... Vlastne
vysvetľoval to viac mojej mame
ako mne. Pamätám si to veľmi
živo, zrazu sa v tom zastavil,
pozrel sa na mňa a spýtal sa
ma, čo práve teraz robím.
Odpovedala som, že dnes práve
maturujem, resp. mala by som.
Zamyslel sa a po chvíľke
povedal, že hoci to doposiaľ
nikdy neurobil, no vzhľadom na
situáciu,
púšťa
ma
na
priepustku dnes domov, aby
som ešte zmaturovala ak sa to
dá a zajtra ráno ma bude čakať
na oddelení. Takže ako sa vraví,
pred povinnosťami neujdeš,
predsa tá maturita. :D Dodnes
ďakujem za genialitu tohoto
doktora! Zmaturovala som,
dokonca na samé jednoty. Na
ďalší deň som už bola na
oddelení. Veľkosť a lokalizácia
nádoru bola v mojom veku
raritou, preto trvalo skoro
týždeň, kým sa našiel spôsob
operácie. Vraj doteraz sa tento
môj prípad uvádza ako
kazuistika pri výučbe. Tak či tak,

v týchto momentoch som
vedela, že to určite má nejaký
zmysel. Oveľa ťažšie mi však
bolo predtým. Roky dopredu
som mala zdravotné ťažkosti,
lekári mi ale neverili. Neurológ
mi
namiesto
vyšetrení
naordinoval antidepresíva. Tie
som nebrala a od toho
momentu som sa snažila
ťažkosti ignorovať, skôr ich za
niekoho obetovať. Trvalo to istý
čas, takmer počas celého
gymnázia. Bolievala ma hlava,
často unavená, často s kŕčmi vo
svaloch, hučalo mi v hlave.
Niekedy tak silno, že som
niekedy skoro ani nepočula
človeka vedľa mňa. Bolo to
miestami naozaj na zbláznenie,
no aj napriek tomu sa mi darilo
žiť radostný život. Mala som
totiž sen stať sa misionárkou
a Ísť k tým najviac trpiacim...
Rozhodla som sa, že hneď po
gymnáziu odcestujem do Afriky
a dovtedy sa budem venovať
deťom u nás na sídlisku. Teraz
to vidím ako tú najkrajšiu
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terapiu, ktorá ma niesla týmto
obdobím. S končiacou sa školou
prišlo pár nečakaných zvratov.
Afrika sa mi pre môj vek
nepodarila, potom ani moja
alternatíva
–
misia
v
chudobnom Albánsku, kde sa
moja cesta zrušila kvôli
prepuknutiu nepokojov. Blížil sa
záver roka a ja som musela ísť
ďalej. Rozhodla som sa ísť teda
na vysokú školu a na misie ísť
neskôr už ako kvalifikovaný
pracovník – najlepšie doktorka.
Chýbali mi však peniaze na
školu a tak som si našla brigádu
v zahraničí. Háčik bol ale stále
v tom, že tá hlava ma bolela
a ťažkosti pretrvávali. Bála som
sa, že by ma mohli kvôli tomu
vyhodiť z práce, keďže niekedy
sa mi pre bolesť aj ťažko
chodilo.
Bola
som
ale
odhodlaná vycestovať, ak mi
ešte jeden neurológ potvrdí, že
mi nič nie je. Kým som sa
k nemu dopracovala, bol záver
školského roka. Avšak teraz ma
už poslali aj na MR. Potom to už
malo rýchly spád a do
nemocnice bolo potrebné ísť
ihneď.
Zdanlivé neúspechy
„mojich misijných snov“ predsa
len mali svoj dôvod.
Ako si spomínate na svoju rolu
pacienta pri tak náročnom
období a tak náročnej operácii,
ktorú ste vtedy podstúpili? Čo
Vás to pred štúdiom medicíny
naučilo?
Môj príbeh pacienta začal už
omnoho skôr, kedy som si
myslela, že problém je vo mnečo beriem ako zlyhanie lekárov.
Recept na antidepresíva vtedy
podlomil dôveru nielen mojej
mamy vo mňa, ale aj moju
vlastnú. Bojovala som s tým
sama, hoci som sa snažila
presmerovať svoju pozornosť
na moje sny, povinnosti a
aktivity v saleziánskom oratóriu.
Takto som aspoň nemala toľko
času myslieť na seba. Hoci, bolo
to miestami ťažké. Karty sa ale
obrátili, keď mi povedali
diagnózu. Ďalšia zaujímavá

skúsenosť pacienta ma čakala
hneď
pri
príjme
na
neurochirurgiu. Zaviedli ma do
mojej nemocničnej izby, no na
mojej posteli sedela ešte nejaká
pani. Bola po prepustení
a čakala
tam
na
odvoz
z nemocnice. Až vtedy pri
pohľade ňu som si okrem rizika
smrti uvedomila aj reálne riziko,
ako budem vyzerať, ak to
prežijem. Pani bola zhrbená,
tvár mala z polovice ovisnutú
(hemiparéza
tvárového
svalstva), viečko a ústny kútik
na jednej strane poklesnuté
(pravdepodobne išlo o léziu n.
trigeminus,
+lagoftalmus),
Rozprávala mierne nepríčetne,
hlas mala strašidelne chrapľavý.
Vraj vyoperovali nádor veľkosti
vlašského orecha. Ja som však
mala nádor ako poriadne kiwi!
Sestrička ma odviedla čakať na
miesto do jedálne. Bolo to
prvýkrát, prišlo mi už do plaču.
Som veriaca. Začala som sa
modliť a dostala som pokoj.
Viera a modlitba, moja a mojich
priateľov ma podržali. Ďalšie
“bremeno pacienta” bola pre
mňa nahota. Aj keď dnes už
vidíme nahotu všade, nie každý
to prežíva rovnako. Ešte stále
existujú pacienti (a nie je ich
málo!), pre ktorých je nahota
súčasť intimity. Vtedy som bola
prvýkrát nahá pred ľuďmi.
Personál sa tváril chladno,
akoby o nič nešlo, bez akejkoľek
empatie či snahy nebodaj znížiť
aj zbytočnú expozíciu nahote.
Vzhľadom na výkon to nebolo
vždy nevyhnutné! Pýtam sa
sama seba, načo takto zbytočne
traumatizovať
pacietov?
Argumentácia,že personál vidí
nahých pacietov stále, preto sa
pacienti nemajú hanbiť, je pre
mňa nedostatočná. Taktiež si
veľmi negatívne spomínam na
zavádzanie
centrálneho
venózneho katétra, alebo na
posledný večer pred operáciou,
kedy sa so mnou prišla rozlúčiť
moja rodina. Prišli z Bardejova.
Chvíľku na to si ma zavolala
sestrička a zvestovala mi, že mi

rýchlo potrebuje oholiť hlavu a
dať mi klyzmu. Pre mňa to boli
šoky! Klyzmy som sa vtedy bála,
navyše mi práve prišla rodina s
obavou, že už ma živú neuvidia.
Prosila som ju, aby sme to
spravili trochu neskôr. Ona ma
však náhlila. Povedala, že to
treba hneď, že jej rodina
neprekáža a oholí ma pred ňou.
Vtedy som už povedala, dosť.
Predstavte si matku, ktorej
dieťaťu diagnostilovali zo dňa
na deň obrovský nádor.
Namiesto vysokej školy ide na
operáciu, z ktorej sa už asi
nevráti a ako bonus sa má
pozerať, ako jej dieťaťu na
rozlúčku vyhoľujú hlavu? Postoj
chvíľu,
zastav
sa.
Aj
matka/rodina má predsa city.
Takýchto “čerešničiek” som si
zažila viacero. Neskôr som
podstúpila ďalšie operácie, kedy
mi lekár napríklad neveril pri
apendicitíde. Dvakrát ma poslal
domov z centrálneho príjmu.
Na tretí raz ma hospitalizoval a
po prebdetej noci ma operovali
už so zakrvácanou brušnou
dutinou. Alebo inokedy po
úraze, som mala obrovský
edém a hemartros kolena, keď
som na otázku, či ma to bolí
odpovedala pozitívne, lekár ma
vysmial, že ja nemôžem vedieť,
čo je bolesť.
Dostala som
potom teda školenie praxou.
Dlho som sa učila odpustiť ako
pacient, neskôr ako študentka.
Podarilo sa mi to, až keď som
najprv odpustila sebe a prestala
sa viniť za negatívne emócie,
ktoré som mala pri kontakte s
nemocnicou. Vracali sa mi
spomienky prinášajúc so sebou
hanbu a hnev. Odpustenie však
neznamená, že automaticky aj
zabudnete a idete ďalej akoby
sa nič nestalo. Sme emotívne
bytosti. Aj keď to ale
neznamená, že emócie ste vy.
Naše city sú prirodzenou
odpoveďou
na
impulzy
z prostredia, treba sa nad ne
vedieť povzniesť, prijať ich. V
mnohých situáciách ich aj
krotiť. Na druhej strane, stretla
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som aj niektorých úžasných
lekárov a sestričky. Pán Dr.
Kaťuch je pre mňa hviezda.
Okrem toho vďaka za niektoré
milé nemocničné situácie patrí
aj ďalšiím trom kamoškámsestričkám, ktoré ma na vozíku
rozvážali po nemocnici. Naučilo
ma to, akým vzácnym liekom je
obyčajný
ľudský
prístup.
Chápem však, že denne
mávame
v
nemocniciach
milióny pacientov, berieme im
krv, robíme per rektum,
cievkujeme,
prezliekame….
počujeme plač, krik, bolestivé
vzdychanie, vidíme umieranie.
Držať si určitý odstup je
nevyhnutné, inak by nás toľké
utrpenie
a
vnímaná
nespravodlivoť pravdepodobne
rýchlo zničili. To nám ale
nedáva
právo
ani
ospravedlnenie byť necitivými a
správať sa k pacientom ako ku
kurčatám
v
mäsiarstve.
Prepáčte za tento tvrdý výraz.
Hoci svoju rolu na tom majú aj
ďalšie
podmienky
zdravotníckych
pracovníkov.
Chýbajúce
nemalé
počty
personálu, zlý systém, či staré
známe 36-tky. Je to ako hrať sa
pravidelne
s
ohňom
vyčerpanosti a potom sa
čudovať nad devastujúcimi
dôsledkami. Predsa si pár
hrdinov dokáže zachovať krásu
gesta, milého slova či úsmevu.
Niektorých z nich som mala česť
stretnúť. Aj takto im všetkým
chcem vyjadriť hlbokú poklonu.
Po
zvládnutí
operácie
a pooperačného obdobia ste
úspešne zvládli prijímacie skúšky
na medicínu a začali ste
študovať na Lekárskej fakulte
Univerzity
Komenského
v Bratislave. Aké to bolo začať
študovať medicínu, pomerne
krátko po vlastnej operácii
mozgu?
Ťažké, ale zároveň som sa
z toho aj veľmi tešila. Po roku
strávenom doma, kedy som sa
fyzicky mala veľmi zle, kde mi
problém robilo napr. aj rovno
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kráčať, či orientovať sa vo
svojom byte, alebo nezaspať
každú chvíľku bolo moje prijatie
na medicínu veľká vec. Totiž po
operácii mi ostali aj isté ďalšie
zdravotné postihnutia. Jednou
z vecí je napr. periférna
hemianopsia. V praxi to vyzerá,
že napr. pri pohľade na človeka
oproti vám mu vidíte len
polovicu tváre, polovičnú časť
krku, jedno rameno a jednu
ruku ... ako bonus máte aj v tej
polovici fosfény, t. j. malé
svetielka. Bola som však
šťastná, že viem čítať, videla
som totiž len polovice slov, či
čísel. Musela som dávať pozor,
či to, čo vidím, je naozaj tak. Po
príchode do Bratislavy boli
mojou častou spätnou väzbou
električky a MHD autobusy. Na
chybu sa dalo sa rýchlo prísť,
keďže autobus zrazu odbočil
inak, ako som chcela, hneď som
vedela, že sedím v tom zlom. :D
Ďalší problém bola moja
orientácia, keďže po operácii
som mala problém orientovať
sa aj vo svojom rodnom meste,
začínať v Bratislave bolo ťažké.
Taktiež orientovať sa napríklad
aj v budove lekárskej fakulty.
Často po mňa museli chodiť
spolužiačky, keď som znova
nevedela trafiť do učebne, a to
aj po pár týždňoch semestra.
Samozrejme,
bolo
potom
štýlové, keď som ako bonus
netrafila do dverí a buchla sa
ramenom o zárubňu. :D Vznikali
tak mnohé humorné situácie.
Vďaka patrí mojim kamoškám,
že po mňa vždy a znovu prišli.
Mnohokrát som sa cítila ale aj
veľmi pokorená, najmä vtedy,
keď som bola už priveľmi
unavená.
Štúdium
bolo
náročné, týždne sa míňali, vlasy
mi dorastali, zdravotné ťažkosti
mi
však
pretrhávali.
Nerozumela som tomu, často
ma bolievala ma hlava, začalo
sa mi to zhoršovať. Snažila som
sa bojovať, hľadala som pomoc,
našla som si istú terapiu, na
ktorú som chodila cez skúškové
obdobia. Aby som to stíhala,

musela som to zladiť so
skúškami, keďže to bolo mimo
Bratislavy. Vždy som si dala
jeden predtermín a nakoniec
skúškového obdobia ešte ďalšie
skúšky. Napr. anatómiu som
robila prvýkrát na posledný
termín v skúškovom. Ak by som
to nespravila na prvýkrát
automaticky
prenášam
predmet. Tie terapie ma stáli
veľa, a aj tak som sa po nich
necítila dobre. Hoci som po
zdravotnej stránke so sebou
bojovala takmer celé štúdium,
pobyt na internáte bol skvelý,
mala
som
super
partiu
a priateľov, s ktorými sme zažili
veľa
zlomových,
často
dojemných, ale aj veľmi
stresujúcich situácií. Na mnohé
spomínam dodnes. Boli aj
situácie, kedy som sa už
nevládala učiť, čím viac som
bola vyčerpaná, tým horšie som
videla. Musela som však čítať
tisícstranové knihy. No kamoši
ma nenechali v štichu. Niektoré
skúšky
mi
prerozprávali.
Špeciálna vďaka patrí teraz už
Dr. Kubaškovej, ktorá sa so
mnou ku koncu naozaj veľa
učila. Boli tam aj ďalší, milovala
tie naše spoločné učenia na
skúšky, kde sme sa niekedy viac
nasmiali (aj naplakali), ako
naučili. Bol to taký zvláštny
spoločenský „život v študovni.“
:D
Čo bolo pre Vás počas štúdia
najnáročnejšie? Bolo to iba
náročné štúdium, alebo aj
pretrvávajúce
ťažkosti
po
operácii mozgu?
Aj keď som sa snažila držať
tempo
so
spolužiakmi,
nevládala som. Napriek tomu
som
dlho
vysedávala v
študovni
a
dlhodobo
nedostatočne
spala.
Samozrejme sa to časom
odrazilo, ťažkosti sa mi nakopili.
Takto spätná väzba môjho tela
a priateľov ma učila nachádzať
rovnováhu a vyváženosť života.
Mať disciplínu a pravidelný
režim, dostatočný spánok,
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šport,
oddych
a čas
na priateľov, dobrú stravu bolo
nevyhnutné. Nedarilo sa mi to
stopercentne, o to viac som sa
utvrdzovala, aké je to dôležité.
Sme telo, duch a duša. Ak
vynecháme potreby čo i len
jednej
zo
zložiek
našej
osobnosti, skôr či neskôr to isto
pocítime. Možno som to ja
pociťovala radikálnejšie ako
spolužiaci, avšak mnohé bolo
badateľné aj na nich. Pre
každého z nás bola škola
náročná. Pamätám si, ako počas
mojich prvých rokov štúdia dve
študentky spáchali samovraždu.
Skúsenosť
absolútnej
vyčerpanosti a dlhodobých
chronických ťažkostí mi v tých
rokoch zmenila pohľad na mňa
samu aj človeka ako takého.
Každý z nás znášal veci inak,
trápil aj oddychoval inak, išiel
na pivo, fajčil, iný športoval či
bral drogy. Príbehov by som
vedela rozprávať mnoho. Po
druhom ročníku sa mi natoľko
pohoršilo, že som zvažovala
odchod zo školy. Zvrat udalostí
ma nakoniec však priviedol
k možnosti
požiadať
o individuálny študijný plán.
Takto si o rok štúdium
natiahnuť a týmto si spraviť
priestor na oddych. Cesta
k tomu ale nebola jednoduchá.
Už len prvý profesor, za ktorým
ma vtedy poslali, ma vysmial.
Považoval to totiž za drzosť, že
niekto ako ja chce študovať
medicínu. Spýtal sa ma, či si
myslím, že medicína je až tak
ľahká, že ja by som to zvládla.
Z jeho pohľadu bola moja
žiadosť urážka lekárov, keďže
som sa týmto chcela postaviť
im na roveň. Poslal ma preč,
našťastie nie zo školy, ale za
inými pracovníkmi lekárskej
fakulty. Tí mi dali šancu. Vďaka
nim sa k vám dnes môžem
prihovárať už ako lekárka.
Počas štúdia ste absolvovali stáž
na známej klinike Gemelli
v Ríme, kde ste sa naučili aj
po taliansky. Ako si spomínate
na toto obdobie?

Po taliansky som sa naučila ešte
rok predtým. Po príchode na
medicínu som ja ako veriaci
človek vedela, že Boh odo mňa
niečo chce. Potvrdzoval mi to
fakt, že ma vzali na medicínu na
jediný pokus a na prvýkrát.
V tom roku sa hlásilo 4000 ľudí,
brali 300 a ja poloslepá a večne
unavená som bola medzi nimi.
Už prvý mesiac po príchode do
Bratislavy
mi
hlavou
prechádzala veta: „Veľa si
dostala, veľa sa od teba čaká.“
Aj
napriek
zdravotným
problémom mi Boh neustále
ukazoval zaujímavé príležitosti
a takto raz prišla aj taliančina.
Bolo to v treťom ročníku. Na
začiatku som si myslela, že som
sa naozaj zbláznila, keďže som
mala toho aj bez toho veľa.
Začala som sa ale učiť v rámci
obednej polhodinovej pauzy po
skúškach zimného semestra v
treťom ročníku. Po nejakom
čase som pocítila, že musím
vedieť hovoriť. Preto som hneď
v to leto vycestovala do
Talianska ako dobrovoľníčka
a tam to už išlo samé. Po týždni
sa ma pýtali, v ktorej provincii
Talianska som sa narodila.
Nonsens :D Po návrate do školy
som hľadala využitie tohto
jazyka. Nič sa predsa nedeje
náhodou. Ako jedinú cestu som
videla stáž cez Erasmus,
a keďže som inú nemocnicu
v Taliansku nepoznala, iba
Gemelli, dala som si tam
prihlášku. Samozrejme prišli
prekážky, až neskôr som zistila,
že je to jedna z najlepších
nemocníc Talianska, kde bol
dokonca liečený aj svätý Ján
Pavol II. Nakoniec ma zobrali na
výnimku! Asistovala som tam
špičkovým chirurgom, prvýkrát
v živote som kládla svoje ruky
do tela pacienta cítiac tlkot jeho
srdca.
Mala som
vtedy
zimomriavky uvedomujúc si
všetky tie výroky, ktoré o mne
boli vyrieknuté. Počas tohto
druhého leta v Taliansku sa
udialo mnoho vecí. Stretla som
sa s ľuďmi z jednej z najväčších

organizácií
venujúcim
sa
ochrane nenarodených detí
a bioetike – Movimento per la
vita. Taktiež s ďalšou už
celosvetovou
organizáciou,
kvôli ktorej som sa potom ešte
tretíkrát vrátila na Erasmus
stáž, ale už čisto bioetickú
Všetky tie stretnutia s Marinou
Casini, známym europoslancom
Carlom Casinim, One of Us,
Global
bioetic
Iniciative
a ďalšími
ma
nasmerovali
napokon na cestu až do USA.
No toto je už príbeh o niečom
inom,
avšak
zdanlivo
nepotrebná
taliančina
mi
otvorila mnoho dverí, priviedla
ma k mnohým veciam a
priateľstvám. Moje ponaučenie
z toho: Vždy počúvajte svoj
vnútorný hlas.
Ako ste počas štúdia medicíny
vnímali
prax
v prostredí
nemocnice, ak ste kontakt
s pacientmi prežívali nie len ako
budúca lekárska, ale aj ako
človek, ktorý zažil nemocnicu
z druhej strany – zo strany
pacienta?

Lucia počas štúdia medicíny

48

NAŠE ROZHOVORY
Ťažko. Vracali sa mi zážitky
z nemocnice,
ako
som
spomenula, potrebovala som
odpustiť.
Môj
vzťah
k pacientom bol taktiež možno
trochu iný. Chcela som mať
lepší prístup, byť milšia,
láskavejšia, pozornejšia. Hoci
neviem, či sa mi to darí, snažím
sa aj ďalej.
Ste čerstvou absolventkou
medicíny? Ako sa cíti človek
krátko po ukončení takéhoto
štúdia vzhľadom k tomu, aká
dramatická bola Vaša cesta
k vysnívanému povolaniu?
Aká cesta, taký bol pre mňa aj
záver – viac menej „zázračný“.
A pocit? Bola to predovšetkým
vďačnosť. Štátnicový rok mi
komplikovali
isté osobné
dôvody, okrem štátnic som
mala teda čo robiť. Milým
prekvapením mi ale bolo
zloženie
mojej
poslednej
štátnicovej komisie. Asi viete,
že lekári štátnicujú počas
celého
roka.
Komisie
a nemocnice si losujeme rok
dopredu, kombinácií je mnoho
naozaj mnoho a veľa od nich
záleží. Predstavte si, v mojej
poslednej
komisii
bola
docentka, ktorá mi pred rokmi
dala šancu, aby som si o rok
predĺžila štúdium!! Náhoda?
Veľmi som sa tomu tešila, ani sa
mi tomu nechcelo veriť. Ak by
to vyšlo bol by to triumfálny
záver celých tých náročných
rokov! Chcela som sa jej totiž
verejne poďakovať a tak ukázať,

že nikdy netreba nad nikým
lámať palicu. Stačilo len spraviť
všetky štátnice na prvýkrát
a aby tam ona aj došla. :D
Prišiel teda rok tvrdej práce.
Spravila som prvú,
druhú,
tretiu štátnicu. Na tú poslednú
som sa chcela pripraviť na sto
percent. Čím krajšia odpoveď,
tým kontrastnejší výsledok by
to bol. Pani docentka prišla,
komisia ma určila, aby som
odpovedala
ako
prvá.
Predstavte si, vytiahla som asi
najlepšiu kombináciu otázok,
pri odpovedi som čerpala
poznatky ešte aj z mojej
diplomovej práce. Keď sme už
všetci skončili svoje odpovede a
prvýkrát nás oficiálne nazvali
MUDr., prišla som za pani
docentkou. Opýtala som sa, či si
ma
pamätá.
Zadivene
odpovedala: „Nie.“ Keď som sa
jej spýtala, či si pamätá dievča
z pred piatich rokov, ktoré bolo
po nádorovom chorení mozgu
a žiadalo individuálny študijný
plán, rozplakala sa. Ani som
nestihla
dohovoriť
moje
ďakovanie, od dojatia ma
trikrát objala s očami plnými sĺz.
Na konci som plakala už aj ja.
Ak by vtedy na študijnom
oddelení zaujali iný postoj,
nečítali by ste tento príspevok.
Takže moje pocity absolventky?
Som úprimne vďačná za život,
za šancu, ba aj za to, že tú
polovicu zorného poľa vidím a
môžem čítať a žiť samostatný
život. Teraz už aj ako lekárka
budem sa snažiť vrátiť to.
Po ukončení štúdia medicíny ste
ostali pôsobiť v Bratislave. Čomu
sa teraz venujete?

Lucka po skončení štúdia medicíny
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Pokračujem
v mojom
misionárskom sne.
Počas
štúdia som pochopila, že
cestovanie pre misiu nie je
vôbec
nevyhnutné.
Tie
najchudobnejšie deti sveta sú
totiž aj priamo v našom
hlavnom
meste,
vlastne,
v každom našom meste.
Chudobu afrických detí a bolesť
ich pohľadov, som našla

v chudobe
hodnôt
našej
spoločnosti a v nemom výkriku
detí ešte tých nenarodených.
Realita potratu je tá najväčšia
krivda všetkých čias. Začala som
sa venovať konkrétnej pomoci a
zvyšovaniu povedomia v tejto
veci. Už počas školy sme spolu
s priateľmi rozbehli viacero
projektov. Videla som v tom
obrovský zmysel. Chcela som
v tom pokračovať aj po
skončení školy, venovať sa aj
širším témam bioetiky. Avšak
zraz s realitou na chvíľku
ochromil. Aj pre tieto túžby
a isté zdravotné obmedzenia
som si nemohla nájsť prácu.
Prišlo to po siedmich mesiacoch
tmy! Konečne som si našla
svoje miesto. Miesto, kde sa
stretá
klinika,
bioetika
a vzdelávanie. Od 1. apríla
pracujem na lekárskej genetike,
čo je pre mňa dôkaz , že aj keby
sa vám rúcal svet, treba pevne
držať kurz a kormidlo. Napokon
vás to dovedie, kam má.
„Samotné nastavenie systému je
zlé. Začať treba od základu, čo je
ale beh na dlhé trate.
Samozrejme, týka sa to aj
vzdelávania
medikov
a zdravotníckych pracovníkov.
Učiť ich nie len biochémiu,
farmakológiu, ale aj chápať
podstatu človeka a poslanie
medicíny. Ak toto nebudeme
mať silno v sebe zakorenené,
ľahko sa časom necháme zlákať
od poslania ku komercii a
ziskom.“

Zaujímate sa o lekársku bioetiku.
V čom podľa Vás je najväčšie
porušovanie etického prístupu
k chorým ľuďom v prostredí
našich nemocníc?
Žijeme
krízu
antropológie
a ľudskej dôstojnosti. Nevieme
kto sme, a to už vôbec nie
vysvetliť
pojem
ľudská
dôstojnosť. Vedeli ste, že to ona
je základom ľudských práv?
Želám
si, prestaňme už
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konečne pozerať na chorého
človeka ako na príťaž, ako len
na ďalšieho diagnózu či výkon
v poradí. Hoci len krátko som
pracovala
na
Centrálnom
prijme, čo – to som sa
podozvedala. Ak zdravotníctvo
stojí na zisku z výkonov a z
obsadenosti lôžok či umelom
manažovaní pacienta podľa
dĺžky
hospitalizácie,
ak
bazírujeme na chirurgických
štatistikách úspešnosti operácií
a umelo preto predlžujeme
životy, ak ambulancie majú
väčší zisk z chorých ako
z vyliečených pacientov, ak je
časovo
a finančne
oveľa
výhodnejšie
predpisovať

hormonálnu antikoncepciu či
odporúčať umelé oplodnenie
pred inou
diagnostikou
a liečbou. Ak je šikovnejšie
odporúčať potrat...ak... Ak pred
tým všetkým na prvé miesto
nedáme dobro pacientov a ich
dôstojnosť, pôjde to aj tak ďalej
tokom peňazí a smerom
dehumanizácie.
Najväčšie
porušovanie etiky je už
v samotnom
systéme
zdravotníctva a
v
jeho
nastavení. Vráťme sa znovu
k
poslaniu
medicíny
a
k Hippokratovej prísahe.
Čo by ste zmenili v našom
zdravotníctve, ak by ste mohli?

Ide o komplexný problém, ťažko
tam meniť jednu súčiastku. Ako
som spomenula, podľa môjho
názoru, už samotné nastavenie
systému je zlé. Začať treba od
základu, čo je ale beh na dlhé
trate. Samozrejme, týka sa to
aj
vzdelávania
medikov
a zdravotníckych pracovníkov.
Učiť ich nie len biochémiu,
farmakológiu, ale aj chápať
podstatu človeka a poslanie
medicíny. Ak toto nebudeme
mať silno v sebe zakorenené,
ľahko sa časom necháme zlákať
od poslania ku komercii a
ziskom. Keďže medicína ide
míľovými krokmi dopredu a jej
možnosti sa značne rozširujú,

Lucia v nemocnici po operácii mozgu
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taktiež by som viac učila
medikov kriticky myslieť. Nie
všetko čo dnes
už vieme
a môžeme, je aj automaticky
dobro pre pacienta a našu
spoločnosť. Všeobecne však
problémy
nemocníc
sú
obrovské. Chýba personál,
primerané prostredie, ľudské
podmienky služieb...najskôr by
som asi zmenila produkt
zdravotníctva, resp. nastavenie
jeho cieľa. Dať priority na prvé
miesto a podľa toho skladať
detaily.
Ako podľa Vás môže mladý
človek – študent niektorého zo
zdravotníckych odborov v sebe
vyformovať také zdravotnícke
cítenie,
aby
neubližoval
pacientom?
Možno ak by za každou
babičkou videl jeho babku, pod
každou pani videl jeho mamku,
za dieťaťom jeho súrodenca či
vlastné dieťa, isto by sme sa
všetci správali tak trochu inak.
Žiaľ, je pravda, že mnohí sa ani
k vlastnej rodine nesprávajú s
úctou. Možno by pomohlo mať
na mysli aspoň to staré známe:
„Čo nechceš, aby robili tebe,
nerob ani Ty iným“. Hoci inak to
aplikuje človek, ktorý už má
skúsenosť s bezvládnosťou či
odkázanosťou na niekoho iného
a inak to bude vidieť macher,
ktorý sa vždy vedel „pobiť“ za
to svoje. Avšak minimálne
pravidelná
sebareflexia
a spätná väzba od kolegov na
oddelení vie tiež v mnohom
pomôcť, taktiež dennodenné
pripomenutie si samotného
poslania zdravotníka.
Som
presvedčená o tom, že kto
úprimne chce, ten sa vie
vyformovať. Avšak, tu je na
mieste otázka, koľkí z nás sa
nad týmto vôbec zamýšľajú?

Začala som sa venovať lekárskej
genetike,
v tom chcem aj
atestovať a byť v tom odborník
a dobrý lekár. Mojím snom je
raz dostať sa aj na fakultu učiť
študentov.
Taktiež
nájsť
efektívne
cesty
ako
komunikovať zdravotnícke témy
aj širšej spoločnosti a tak
zvyšovať
povedomie
a
vychovávať
v mnohých
dôležitých témach. Toto je totiž
niekedy až životne dôležitá vec.
Vidím to aj na sebe, aj na
ľuďoch okolo. Ja osobne som
stretla pár silných osobností a
profesorov, ktorí ma značne
ovplyvnili.
Keďže
si
uvedomujem dopady, raz by
som chcela byť dobrý a
kvalifikovaný
pedagóg
s kvalitnou metodikou výučby,
ktorý by povznášal a motivoval.
Samozrejme aj ďalej plánujem
pokračovať v rámci možností
v bioetike a ochrane najslabších
z nás, t. j. nenarodených detí.
Časť z týchto snov priamo
zahŕňa aj moje terajšie
povolanie lekárskej genetičky

Každý mladý zdravotník v sebe
spracováva
víziu
svojho
profesijného nasmerovania. Aké
máte ďalšie profesionálne plány
do budúcnosti Vy?
Lucia v deň promócie na Lekárskej fakulte v Bratislave
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Čo by ste chceli odkázať naším
študentom – mladým ľuďom
pripravujúcim sa na povolanie
zdravotníka?
Milé kolegyne a kolegovia,
v prvom rade ďakujem, že ste
tento článok dočítali dokonca.
:D Naozaj úprimne vďaka, že
ste si vybrali zdravotníctvo. Nie
je to obyčajná práca. Ducha
a atmosféru, ktorú do nej máte
príležitosť vniesť si mnohí
pacienti aj kolegovia odnesú až
za hrob. Snažte sa správať preto
vždy ľudsky a láskavo. Je to
náročné, preto nezabúdajte
nikdy ani na vyvážený oddych
a odstup často aj od samých
seba. Život plynie prirýchlo a na
jeho konci som si istá, že nikdy
nebudete ľutovať, že ste
nebodaj až „príliš milovali“,
alebo boli „priláskaví“. Držme
si v tom navzájom všetci palce.
Za rozhovor ďakuje Dana Stachurová
Foto: archív MUDr. Lucie Labašovej
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Aké to je starať sa ako sestra
o pacientov v nemocnici so svetovým
certifikátom kvality
Mgr. Daniela Kaňuchová je absolventkou Strednej
zdravotníckej školy v Prešove. Po ukončení
stredoškolského
štúdia
pokračovala
v štúdiu
ošetrovateľstva na Jesseniovej
lekárskej fakulte
v Martine. Pôsobí ako sestra Jednotky intenzívnej
starostlivosti
Kardiochirurgického
oddelenia
Nemocnice na Homolce v Prahe. Odpovedala nám na
otázky, čo všetko znamená rozhodnutie starať sa
o pacientov bezprostredne po operácii srdca a aké to
je pracovať v nemocnici, ktorá má celosvetovo
uznávaný JCI certifikát.
Nemocnica na Homolce,
Praha

Ste absolventkou Strednej zdravotníckej školy v Prešove. Spomínate si na to,
kedy začalo to prvé rozhodnutie, ktoré Vás priviedlo k štúdiu na SZŠ
v Prešove?
O možnosti študovať na SZŠ som začala uvažovať až v období tesne pred
podaním prihlášky na strednú školu. Ani neviem presne povedať, kde sa
vzala táto myšlienka. Zrazu sa objavila v mojej hlave. Bola to jediná škola,
na ktorú som si podala prihlášku. Myslím, že v tých dobách bol o štúdium
na SZŠ veľký záujem.

foto: Dana Stachurová

Rozhovor so sestrou
Jednotky
intenzívnej
starostlivosti
Kardiochirurgického
oddelenia JCI
akreditovanej
Nemocnice
na Homolce
v Prahe
„Akreditácia
JCI
garantuje
pacientom
vysoko
kvalitnú
starostlivosť a bezpečie pri jej
poskytovaní.
Nemocnica
ho
obhajuje každé tri roky pred
medzinárodnou komisiou.”

Po ukončení štúdia na SZŠ v Prešove ste pokračovali v štúdiu ošetrovateľstva
na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Ako si spomínate na toto obdobie?
S odstupom času bolo pre mňa obdobie vysokoškolského štúdia tým
najlepším v živote. Bol to krásny čas prežitý v kruhu priateľov a plný zážitkov.
Za seba môžem povedať, že vedomosti a zručnosti nadobudnuté na SZŠ boli
pre mňa dobrým základom, z ktorého som čerpala aj pri štúdiu na VŠ. Vďaka
nim som mohla mať ďalšie vedomosti a rozširovať si okruh poznatkov
potrebných k výkonu povolania.
Po ukončení štúdia ošetrovateľstva v Martine pokračovala Vaša cesta
do Prahy, kde už niekoľko rokov pôsobíte na Jednotke intenzívnej
starostlivosti Nemocnice na Homolce. Je to nemocnica s JCI certifikátom
kvality. Môžete čitateľom nášho časopisu priblížiť, aké to je pracovať
v nemocnici, ktorá má celosvetovo uznávaný certifikát kvality?
Samozrejme skvelé :) Jeden z dôvodov, prečo som si vybrala túto
nemocnicu, je ich dobré meno, ktoré je spojené s týmto certifikátom.
Akreditácia JCI garantuje pacientom vysoko kvalitnú starostlivosť a bezpečie
pri jej poskytovaní. Nemocnica ho obhajuje každé tri roky pred
medzinárodnou komisiou. Snahou nemocnice je zabezpečiť a udržať si
kvalifikovaný personál, ktorý dodržovaním konkrétnych kritérií a nariadení
zabezpečí nemocnici udržanie kvalitnej úrovne starostlivosti o pacientov a
tým preukáže, čo vlastne v praxi znamená tento certifikát. Výsledkom tohto
úsilia je pacient spokojný s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou.
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Čo všetko sa musí naučiť sestra,
ktorá pracuje na jednotke
intenzívnej
starostlivosti
kardiochirurgického oddelenia
a stará
sa
o pacientov
bezprostredne po operácii
srdca?
Na túto otázku, ak by som
chcela odpovedať podrobne,
zabralo by to niekoľko strán.
Sestra pracujúca na jednotke
intenzívnej
starostlivosti
potrebuje široký záber celého
spektra
vedomostí
a
nadobudnutých
zručností.
Zároveň
musí
získané
informácie vedieť používať a
vyhodnocovať. Veľkou výhodou
je
možnosť
absolvovať
špecializačné vzdelávanie v
obore
anestéziológie
a
resuscitačnej
starostlivosti,
ktoré poskytuje dostatočnú
mieru potrebných vedomostí
pre sestru pracujúcu na
takomto oddelení.
Prečo ste sa rozhodli pre prácu
na
jednotke
intenzívnej
starostlivosti?
Bolo to prirodzené. Prvá
možnosť, ktorá sa mi naskytla
pri hľadaní práce sestry v Prahe,
bola metabolická jednotka
intenzívnej starostlivosti. Ako
sestra
s
vysokoškolským
vzdelaním som inklinovala
k práci s predpokladanou
vyššou odbornosťou. Z môjho
pohľadu je výhodou mať
pacienta tzv. pod kontrolou na
monitore a zároveň mať
dostatok času a priestoru
venovať sa potrebám jedného
prípadne dvoch pacientov.
Vytvára to priestor pre
starostlivosť, ktorú ako sestra
nemôžem poskytnúť pacientovi
ak mám ďalších 10 alebo 15
pacientov.
Skúste nám opísať prácu na
kardiochirurgickej JIS. Čo všetko
sestra sleduje u svojho pacienta,
ak ho privezú po operácii srdca
na
oddelenie
intenzívnej
starostlivosti?
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Sestra preberá pacienta z rúk
personálu z operačného sálu.
Dostane základné informácie,
na ktoré nadviaže v svojej
starostlivosti. Jej prvotnou
úlohou je pripojiť pacienta na
monitor
zaznamenávajúci
základné
životné
funkcie,
umelú pľúcnu ventiláciu. Potom
skontroluje drény na aktívne
odsávanie
a
zabezpečí
kontinuálne
podávanie
základných liekov, ktoré sú
potrebné
a
ordinované
lekárom. Ďalej pokračuje vo
vyhodnocovaní
základných
životných funkcii – EKG,
invazívneho krvného tlaku,
ktorý je po operácii obzvlášť
dôležitý.
Sestra
udržuje
hodnoty invazívneho tlaku krvi
v určitom rozmedzí, ktoré
určuje lekár. Je to jedno
z kritérií, ako predchádzať riziku
krvácania.
Ďalej
sleduje
saturáciu
krvi
kyslíkom,
dýchanie a telesnú teplotu. K
ďalším
špecifickým
parametrom,
ktoré sestra
sleduje, patrí srdcový výdaj a
index, tlak v pľúcnici a tlak v
zaklinení
pľúcnice.
Okrem
základných životných funkcií
vyhodnocuje výsledky krvných
testov,
acidobázickej
rovnováhy, krvných plynov,
minerálov atď. Podstatnú časť
práce sestry u pacienta po
operácii srdca tvorí sledovanie
príznakov prípadného krvácania
a
iných
pooperačných
komplikácií.
Čo je podľa Vás, v práci sestry
jednotky
intenzívnej
starostlivosti
v prostredí
kardiochirurgie najnáročnejšie?
Myslím si, že je ťažké na
začiatku zvládnuť veľký objem
nových
teoretických
a
praktických informácií a naučiť
sa ich aplikovať v praxi.
Rovnako zaťažujúce môžu byť
interpersonálne vzťahy vo
väčšom pracovnom kolektíve.
Aký je Váš doteraz najhlbší

profesionálny pracovný zážitok,
o ktorý by ste sa s nami mohli
podeliť?
Je úžasné vidieť s odstupom
času pacientov, ktorí na
začiatku v pooperačnom období
nemali veľkú nádej na život
a budúcnosť, ak nám prídu
poďakovať za starostlivosť.
Najkrajšie na tom pre sestru v
intenzívnej starostlivosti je
vidieť pacienta, ktorý sa aj
vďaka jej starostlivosti často aj
dlhodobej (od jedného do troch
mesiacov) dokáže vrátiť späť do
každodenného
plnohodnotného života. Na
strane druhej je to potvrdenie
poznatku, že medicína a ani tá
najlepšia starostlivosť nie je
všemocná. Je to tiež poznanie,
že napriek všetkým snahám a
možnostiam terajšej medicíny
sú veci, ktoré nás presahujú.
Aký je Váš pohľad na nedostatok
zdravotníkov
a nedostatok
sestier, ktorý je veľmi badateľný
tak na Slovensku, ako aj
v Čechách?
Došlo k zmene vzdelávania. Z
môjho pohľadu bol systém SZŠ
v dobách môjho štúdia dobre
prepracovaný. Študenti po jej
absolvovaní boli plne pripravení
nastúpiť do praxe a realizovať
sa ako sestry. Sama si dobre
pamätám, ako nám unikala prax
v dobách vysokoškolského
štúdia zameraného prevažne na
ošetrovateľský
proces.
V
priamej starostlivosti o pacienta
sa u mňa prejavila v neistote pri
jej výkone. Na SZŠ som nič také
nezažila a cítila som sa plne
pripravená na výkon povolania
sestry. Vo všeobecnosti si
myslím, že je to veľmi široký
problém, ktorý nejde len tak
ľahko vyriešiť. V spoločnosti
chýba skutočný záujem riešiť
ho. Nečudujem sa, že klesá
záujem o povolanie sestry. Je
veľmi fyzicky a psychicky
náročné a vyberá si svoju daň v
osobnom živote sestier, či už
v podobe vyčerpania, vyhorenia.
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Taktiež vo vzťahu k pacientovi,
v podobe
nevhodného
správania
zdravotníckych
pracovníkov, či zanedbania
starostlivosti o pacienta a pod.
V
porovnaní
s
českým
zdravotníctvom mi chýba na
Slovensku väčšia flexibilita pri
umožňovaní práce na skrátený
pracovný úväzok.
Čo by ste chceli ako bývalá
absolventka
Strednej
zdravotníckej školy odkázať jej
súčasným študentom?
Aby poctivo študovali a naberali
vedomosti.
Práve
široké
teoretické vedomosti tvoria
dobrý základ, na ktorom sestra
stavia starostlivosť o pacienta,
ku ktorým sa potom pripájajú
praktické zručnosti. Teoretické
poznatky pomáhajú sestrám
pochopiť
súvislosti
a
predpokladať
ďalší
vývoj
situácie prípadne zdravotného
stavu, či hroziacich komplikácii

a pod. Umožňujú jej do tohto
procesu zasiahnuť a tým úplne
odstrániť
hroziace
nebezpečenstvo,
či aspoň
zmierniť
jeho
následky.
Povzbudzujem ich, aby si ďalej
zvyšovali svoju odbornosť, či už
štúdiom na vysokej škole, alebo
iným druhom špecializovaného
vzdelávania. Povzbudzujem ich,
aby využili možnosti stáží na
získanie nových skúseností
a zážitkov, a to aj v zahraničí. Aj
keby to malo byť iba v Českej
republike, stojí to za to. Okrem
toho by som rada zdôraznila, že
v centre pozornosti by im mal
stále zostať pacient. Aby sa
snažili
v
rámci
svojej
ošetrovateľskej
starostlivosti
rešpektovať pacienta a jeho
potreby.
Čo by ste chceli ako dnes už
skúsená sestra odkázať tým,
ktorí
začínajú
pracovať
v nemocnici
a starajú
sa
o pacientov?

Myslím, že predchádzajúcu
odpoveď by som priradila aj k
tejto otázke. Možno ešte
zdôrazním snahu vcítiť sa do
prežívania
pacientovho
zdravotného stavu a celej jeho
situácie. Nech nezabudnú byť
empatické sestry/bratia :-),
vnímajú to, čo je dôležité pre
pacienta a hľadajú spoločnú
cestu ako to dosiahnuť.
Nemenej dôležité je venovať
pozornosť komunikácii, rovnako
aj
neverbálnej
a
nech
nezabúdajú čítať aj medzi
riadkami. Nad to všetko nech
pozorne načúvajú pacientovi a
nezľahčujú, ani nebagatelizujú
jeho prežívanie. Na záver jedna
rada do praxe: dôsledná a
opakovaná kontrola pacientov a
podávaných
liekov
nikdy
nemôže byť na škodu!
Za rozhovor ďakuje Dana Stachurová

Kresba: Andrea Marcinková, I.A
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S prezidentom Slovenskej komory
záchranárov Mgr. Františkom Majerským
o povolaní záchranára

Pôsobí v Poprade. Urgentnú zdravotnú
starostlivosť vyštudoval v Prešove.
Profesionálnemu záchranárstvu
venoval celý svoj doterajší
profesionálny život. Rozhovor
s Mgr. Františkom Majerským o tom,
ako vyzerá život profesionálneho
záchranára.

Zdroj: https://airportal.sk/zachranarsky-vrtulnik
Foto: Dana Stachurová a archív Františka Majerského
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Aká
bola
Vaša
cesta
k záchranárstvu? Kedy a prečo
ste sa pre ňu rozhodli?

Aké predpoklady by mal spĺňať
ten,
kto
sa
rozhoduje
pre povolanie záchranára?

otca. Jednoducho sa musíte
odosobniť, ale sme tiež len
ľudia.

Moja cesta k záchranárstvu
začala v ôsmom ročníku na
základnej škole, kde som sa
rozhodol, že pôjdem študovať
na Strednú zdravotnícku školu
v Poprade odbor všeobecná
sestra. V ôsmom ročníku som
sa však nedostal. Vyšlo mi to už
o rok neskôr. Štyri roky na
zdravotníckej škole boli jedni
z najkrajších. Boli sme skvelá
partia, 29 dievčat a 5 chalanov.
Štyria sme dodnes záchranári
a jeden je lekár. Po skončení
štúdia som začal pracovať na
III.int. klinike na Kramároch na
kardiologickej JIS, kde som
nadobudol vynikajúcu prax. Po
jeden a pol roku som sa
konečne dostal na vysnívanú
záchranku a o dva roky som už
začal pracovať ako letecký
záchranár v Bratislave vo firme
ATE s.r.o.

Človek musí byť psychický
a fyzický odolný. Musíte mať
chuť učiť sa nové veci a srdce
pomáhať druhým ľuďom. Veľa
mladých ľudí vidí len to
pozlátko, sanitku, uniformu,
majáky.
To
nie
je
zachraňovanie. Záchranárstvo
je poslanie spraviť všetko pre
záchranu druhého človeka tak,
aby ste neohrozili svoj život
a život svojej posádky.

Ak sa na záchranárske povolanie
pozriete dnes, už z pohľadu
skúseného záchranára, čo podľa
Vás je na profesionálnom
záchranárstve v dnešnej dobe
najťažšie?

Čo
je
na
profesionálneho
najkrajšie?

povolaní
záchranára

Najkrajšie na tejto práci je ten
pocit, keď viete, že práve vy ste
niekomu zachránili život. Je to
úžasný pocit, ktorý sa dá ťažko
opísať. Jednoducho ho musíte
zažiť.
Čo
je
z Vášho
najnáročnejšie
pri
do tejto profesie?

pohľadu
vstupe

Najnáročnejšie je práve to, že je
vyvíjaný na vás veľký psychický
tlak. Musíte sa naučiť s tým žiť.
Nie každému pomôžete a nie
každý sa dá zachrániť. Bude vás
to ubíjať hlavne vtedy, keď vám
zomrie mladý človek, alebo
dieťa. Táto práca naozaj nie je
pre každého. To je pre silné
povahy. Záchranár si musí aj v
tých
najťažších
chvíľach
zachovať chladnú hlavu, lebo
ten stres môže preniesť na
pacienta, na kolegov a vtedy sa
veľmi zle pracuje.

Aký je Váš najhlbší profesionálny
záchranársky zážitok, na ktorý
pravdepodobne
nikdy
nezabudnete?
Tých mám za pätnásť rokov
veľa. Dva mi zostanú pred
očami do konca života. Bol
december ráno a bola nám
hlásená dopravné nehoda
v Bratislave. Po príchode na
miesto sme našli auto, ktoré
odtrhlo električkový stĺp. V aute
sme našli dvoch mŕtvych
mladých ľudí. Ťažké to bolo
preto, že jeden z nich pri
ťažkom poranení hlavy, mal
jedno oko otvorené a ako keby
sa na nás stále pozeral. Druhý
prípad bol na Záhorí, kde sme
mali hlásené , že mladý muž šiel
ťažiť do lesa drevo a nedvíha
telefón. Z vrtuľníka sme
lokalizovali traktor a pristáli
sme vedľa traktora. Neďaleko
sme našli ležať mŕtve telo
mladého muža,
ktorému
spadol na hlavu ťažký konár..
Smutné bolo to, že o chvíľu
dobehli na miesto mamka
a manželka mladého muža.
Manželka bola tehotná a každú
chvíľa mala rodiť. Vravela nám,
že stavajú domček. Let na
letisko bol veľmi smutný. Vôbec
sme
sa
medzi
sebou
nerozprávali. Ja osobne som
rozmýšľal, aké to bude mať
manželka ťažké, že dieťatko
nikdy nebude poznať svojho

Najťažšie je to správanie
pacientov. Poviem to nahlas.
Niektorí ľudia sú rozmaznaní,
chcú mať všetko hneď a volajú
si záchrannú službu
kvôli
banalitám, chronickým veciam,
ktoré by mali riešiť so svojimi
obvodnými lekármi. Pritom si
neuvedomujú, že záchranná
služba môže chýbať pri
pacientovi, ktorý je v danej
chvíli ohrozený na živote.
O štúdium záchranárstva bol a aj
je medzi mladými ľuďmi vždy
veľký záujem. Komu by ste ale
neodporúčali
uvažovať
o záchranárskom povolaní?
Neodporúčal by som to ľuďom,
ktorí nie sú fyzicky a psychicky
odolní. Je to veľmi náročná
práca, ktorá si pýta celého
človeka. Jednoducho prácu
záchranára musíte mať v sebe.
Niektorí mladí ľudia túžia byť
záchranármi v horách, u nás
v prostredí Vysokých Tatier. Aké
predpoklady musí spĺňať ten,
kto
sníva
o práci
profesionálneho
horského
záchranára?
Práca horského záchranára je
fyzicky náročnejšia ako práca
v sanitke. Horskí záchranári sú
vynikajúci lyžiari, lezci a až
potom sú záchranári. V prvom
rade sa musíte k pacientovi
rýchlo a bezpečne
dostať,
niekedy
v tých
najhorších
poveternostných podmienkach
a na to musí mať človek
vynikajúcu kondíciu. Pacienta
musíte
stabilizovať
a transportovať dole. Zásahy
horských záchranárov niekedy
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trvajú aj niekoľko hodín, ak nie je
letové počasie.
Aké sú kritériá pre prácu v leteckej
záchrannej službe?
Leteckí záchranári majú rovnaké
vzdelanie ako záchranári na
pozemnej
záchrannej službe.
Rozdiel v práci je, že sa musia učiť
letecké veci, lebo počas letu
asistujú pilotovi. Ich práca
záchranára začína až vtedy, keď sa
vypne rotor vrtuľníka. Záchranári
na leteckej sú preškolení a
vykonávajú aj funkciu operátora
a pomocou lanovej techniky alebo
navijaku spúšťajú lekára či
horského záchranára, ak nie je
možné pristáť, a to priamo
k zranenému
človeku.
Práca
leteckého záchranára je veľmi
zodpovedná, ale zároveň veľmi
krásna. Je to najkrajšia práca na
svete.
Ako si Vy ako profesionálni
záchranári
obnovujete
svoju
neustálu pripravenosť prinášať tým,
ktorí Vašu pomoc potrebujú
záchranu tak, aby bola čo najlepšia?
Záchranári sa musia neustále
vzdelávať, aby boli pripravení
vedieť reagovať na zložité situácie.
Zúčastňujú
sa
každoročne
preskúšaní, záchranárskych súťaží
a kongresov. Musia vedieť správne
postupovať
pri
rozličných
diagnózach. Záchranár je jediné
povolanie, pri ktorom musíte
vedieť
z každého
lekárskeho
odboru postupy, aby ste vedeli
pacientom pomôcť.
K akým ľuďom ste ako záchranári
v súčasnosti najčastejšie volaní?
Žiaľ podiel zneužívania sa z roka na
rok zvyšuje, čo nám predlžuje
príjazdové časy záchrannej služby.
Môj osobný názor je ten, že človek,
ktorý zneužije záchrannú službu by
mal za ňu platiť!
O záchranárskom
povolaní
je
známe, že je nielen krásne, ale
zároveň veľmi stresujúce. Ako sa
chránite
pred
syndrómom
vyhorenia?
Na človeka to vždy časom doľahne.
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Otázne je, ako tomu predchádzať
a dostať sa z toho. Človek musí
mať nejaké svoje hobby, aby
od práce úplne vypol. Mal by
športovať a hlavne sa o svojich
pocitoch s niekým rozprávať.
Aké máte skúsenosti s tým, ako sa
poskytuje prvá pomoc, kým prídete
k pacientovi?
Prvá
pomoc
sa
väčšinou
neposkytuje, lebo ľudia sa boja.
Pritom si neuvedomujú, že
človeku, ktorý nedýcha a nebije
mu srdiečko už viac ublížiť
nemôžu. Už viac mŕtvy byť
nemôže! Ja učím aj kurzy prvej
pomoci a vravím ľuďom, aby začali,
aby sa nebáli, lebo na druhej
strane môžu byť oni, alebo ich
blízky. Je veľmi dôležité, ak
svedkovia začnú poskytovať prvú
pomoc, lebo dojazd záchranky trvá
priemerne na Slovensku dvanásť
minút. Ľudský mozog odumiera do
piatich minút. Ak svedkovia
neurobia nič, šance pre pacienta
sú veľmi zlé.
Ako podľa Vás sú na tom Slováci
s pripravenosťou
poskytnúť
niekomu v ohrození života prvú
pomoc?
Je to individuálne. Samozrejme
sme sa stretli s tým, že po príchode
na adresu rodina alebo príbuzní
robili KPR, ale je to veľmi malé
percento.
Našťastie
mladá
generácia sa začína zaujímať
o prvú pomoc. Pomáhajú tomu aj
povinné kurzy prvej pomoci
v autoškolách a tiež návštevy
záchranárov
na
základných
a stredných školách.
S akými chybami pri poskytovaní
prvej pomoci sa najčastejšie
stretávate, ak prídete k pacientovi?
Nepovažujeme za chybu to, že
niekto stláča 25–krát namiesto 30–
krát. Naopak, vždy takého človeka
pochválime, lebo začal robiť KPR.
Nemôžete povedať človeku, že to
robil zle, lebo ak pacient zomrie,
daný človek si bude vyčítať, že to
bolo kvôli tomu. Je potrebné
pochváliť ho a povedať, že ak si na
všetko už
nepamätá,
nech

absolvuje kurz prvej pomoci.
Skúsme
povedať
niečo
na povzbudenie tým, ktorí majú
snahu poskytnúť prvú pomoc, ak
vidia, že ju niekto potrebuje. Aké
poskytnutie prvej pomoci, s ktorým
ste sa stretol, Vás pri príchode
k pacientovi milo prekvapilo?
Bol som asi päťkrát svedkom ako
rodina, alebo svedkovia začali robiť
KPR. Trikrát to bolo dokonca veľmi
úspešné a tí ľudia boli veľmi šťastní,
že pomohli. Už to, že človek
prelomí ten prvotný strach, je
skvelé. Dôležité je, že začnú niečo
robiť. Ak si niekto neverí, lebo
zabudol, nech si zopakuje kurz
prvej pomoci. Viete, ak zabudnete,
kedy sa píše „y“, alebo „i“, tak to je
smutné, ale nikto nezomrie. Ak ale
neviete poskytnúť prvú pomoc,
alebo to neurobíte, tak niekto môže
zomrieť. Chceli by sme, aby prvá
pomoc bola povinná na všetkých
základných a stredných školách. Je
to rovnako dôležité, ako vedieť čítať
a písať.
Viete si predstaviť, že by ste
vymenili
svoje
povolanie
za nejaké iné?
Čiastočne som to už spravil, kvôli
svojej funkcií prezidenta Slovenskej
komory
zdravotníckych
záchranárov. Práca záchranára je
a vždy bude moja srdcovka, preto aj
napriek veľkému vyťaženiu stále
ešte chodím slúžiť pár služieb na
záchrannú službu.
Čo by ste poradili mladým ľuďom naším študentom zdravotníckej
školy, ktorí uvažujú o pokračovaní
štúdia v odbore urgentná zdravotná
starostlivosť
a túžia
sa
stať
profesionálnymi záchranármi?
Ak je to váš sen, tak za tým choďte
a nepočúvajte ľudí, ktorí vám budú
hovoriť negatívne veci. Sklamem
vás, ak to chcete robiť kvôli iným
veciam (jazda na sanitke s majákmi,
uniforma,
status
záchranára).
Radšej si vyberte iné povolanie,
lebo ten, kto chce vykonávať
povolanie záchranára iba pre to,
bude sklamaný.
Za rozhovor ďakuje Dana Stachurová
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MURPHYHO ZÁKONY PRE ZÁCHRANÁROV
☻

Čím väčší je dom v mieste určenia, tým ďalej od vchodu sa bude nachádzať pacient.

☻

Hmotnosť pacienta, ktorého je treba prenášať, sa exponenciálne zvyšuje s pribúdajúcim
počtom poschodí, za ktorými je ho treba zniesť.

☻

Ak stúpa závažnosť nejakého poranenia ,tak klesá množstvo svetla potrebného na vyšetrenie.

☻

Ak dá príslušník polície agresívnemu pacientovi na výber, či chce ísť do väzenia, alebo do
nemocnice bude pacient v sanitke skôr ako jej posádka.

☻

Ak je niekto celkom imobilný, neznamená to ešte, že nemôže byť agresívny.

☻

Ak pacient doma spadol a rodina ho prenášala, určite ho vyniesli hore po schodoch.

☻

Ak pacient sedí a hovorí s vami, tak určite nemá komorovú fibriláciu, bez ohľadu na to, čo vám
ukazuje monitor.

☻

Kardiopulmonálna resuscitáciu je treba ukončiť najneskôr vtedy, ak pacient druhýkrát vykríkne
bolesťou.

☻

Kyslík je dobrý, cyanóza je zlá.

☻

Fľaštičky chránené pred deťmi nevedia otvoriť ani dospelí.

☻

Nábytok je vždy rozostavaný tak, aby nosidlá ani kreslo jednoducho neprešli.

☻

Najťažší pacienti majú tendenciu bývať čo najvyššie nad hladinou mora. Ak je pacient ťažký,
výťah má porucha a svetlo na schodoch nesvieti.

☻

Nie je absolútne žiadny vzťah medzi predpokladanou a skutočnou dobou ukončenia služby Ak
končíte službu o 7.00, nahlásia vám výjazd o 6.59. Ak vás prichádza niekto vystriedať skôr,
uvidíte ho, ako vám máva z auta stojaceho na červenú na najbližšej križovatke.

☻

S každým postupom rozšírenej resuscitácie, ktorý sa naučíme, zabudneme niečo zo základnej
resuscitácie

☻

Vážne chorý pacient sa zlepší okamžite potom, ako ho naložíte na nosidlá do sanitky.
Foto: Dana Stachurová
Spracované podľa: http://www.sestricka.com/murphyho-zakony-zachranaru
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Aké je pripravovať sa vo vysokoškolskom
štúdiu na povolanie sestry
Rozhovor s našom
minuloročnou absolventkou
Sybilou Tóthovou,
študentkou prvého ročníka
Fakulty zdravotníckych
odborov Prešovskej
univerzity v Prešove
v odbore Ošetrovateľstvo
Prečo ste sa rozhodli pre
štúdium ošetrovateľstva?
Pre
štúdium
ošetrovateľstva som sa
rozhodla
z
dôvodu
obohatenia
si
svojich
doposiaľ
získaných
vedomostí na strednej
škole a tiež preto, aby
som sa mohla stať takou
sestrou, akou má správna
sestra byť.
Ste v prvom ročníku štúdia
ošetrovateľstva na Fakulte
zdravotníckych
odborov
Prešovskej univerzity. Ako
teraz vnímate rozdiel medzi
zdravotníckym
štúdiom
na strednej a vysokej škole?
Stredná škola mi dala
do života veľmi veľa.
Možno to nazvať aj ako
zmysel
môjho
života.
Vďaka strednej škole som
sa naučila byť ohľaduplná,
láskavá, úprimná. Ukázala
mi cestu, ktorou mám viesť
svoj profesionálny život
ďalej. Pamätám si deň, keď
som prišla na strednú školu
ako roztrasená prváčka
netušiac ako a či vôbec
som pre toto povolanie
pripravená. Štyri roky ma
pre
toto
povolanie
preverili, či už psychicky,
ale aj fyzicky. Dnešným
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môžem povedať, že som
hrdá na to, že som ukončila
toto štúdium a som tiež
hrdá na to, aké povolanie
vykonávam. Keď som prišla
na vysokú školu, hneď v
prvý deň nám dali pocítiť,
že tu rodič nehrá žiadnu
rolu a všetko je na nás.
Človek na vysokej škole na
svoje ramená preberá
neskutočne
veľkú
zodpovednosť.
Môžem
povedať, že stredná škola
bola pre mňa akousi
predprípravou na najkrajšie
povolanie s názvom Sestra.
Rozdiel je asi v tom, že
nemáte triedneho učiteľa,
ktorý si vás zoberie pod
tzv. ochranné krídla a
vytiahne vás z nejakých
problémov.
Čo je z Vášho pohľadu
najnáročnejšie
v prvom
ročníku
štúdia
ošetrovateľstva?
Podľa
môjho
názoru
najťažší je prvý semester
počas celého štúdia na
vysokej škole. Problém som
už pociťovala pri prvých
priebežných hodnoteniach
a skúškach. Zistila som, že
nie je to také jednoduché
vytiahnuť svoju odpoveď
na priemer 3.0 (E).

Stretli sme sa v budove
Fakulty zdravotníckych
odborov Prešovskej
univerzity. Sybila nám
porozprávala o tom, aké to
je pripravovať sa na
povolanie sestry vo
vysokoškolskom štúdiu
a zaspomínala si aj na
štúdium na zdravotníckej
škole.
Ak sa na štúdium pozrieme
teraz z opačnej strany, čo je
pre
Vás
na
štúdiu
ošetrovateľstva najkrajšie?
Myslím si, že je úplne jedno
či
človek
vyštuduje
stredoškolské
vzdelanie,
alebo či vyštuduje to
vysokoškolské. Podstatné
je, že človek študuje to, čo
ho baví a to je pre mňa
ošetrovateľstvo.
Čo sa Vám najviac páči na
povolaní sestry?
Profesiu sestry považujem
za významné povolanie, aj
keď v spoločnosti sa status
tohto povolania nezvyšuje
a nepripisuje sa mu
dôležitosť, akú by si
náležite zaslúžilo. Podľa
môjho názoru sestra má v
starostlivosti o zdravie
nezastupiteľné
miesto
a taktiež
sa
stáva
autonómnym pracovníkom,
z čoho vyplýva, že sa stáva
samostatným
článkom
reťazca ošetrovateľstva. Už
dlhšiu dobu sa zvyšuje jej
odborná
kvalifikácia,
rozširujú
sa
jej
kompetencie, má väčšiu
samostatnosť,
ale
aj
zodpovednosť.
Sestry
tvoria dôležitý článok
v poskytovaní zdravotníckej
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Podľa môjho názoru, by sa
nemal hlásiť na vysokú
školu študent, ktorý počas
stredoškolského
štúdia
zistil alebo pociťuje, že toto
povolanie nie je preňho
vhodné. Určite odporúčam
sa nehlásiť na vysokú školu
za účelom titulu, ale hlásiť
sa tom iba za účelom lásky
k
tomuto
povolaniu.
Pretože na toto povolanie
netreba len rozum, aj keď
je veľmi dôležitý, ale hlavne
lásku v srdci.

životom. Od narodenia až
po jeho koniec. To sú
presne tie ruky, ktoré
dodávajú silu ísť vpred. Tak
prečo na Slovensku je taký
problém so zamestnaním
sestier? Podľa dnešných
výskumov priemerný vek
sestier na Slovensku je
päťdesiat rokov. Môžeme
si položiť otázku, prečo to
tak je. Jeden z hlavných
dôvodov by sme mohli
vidieť v nedostatočnom
finančnom
ohodnotení.
Priemerný plat sestry
pracujúcej
na
plný
pracovný úväzok je 850 eur
v hrubom. Táto suma ani
zďaleka
nesiaha
dostatočne vysoko na to,
aby sa sestry cítili ocenené.
Našťastie ani to niektorých
z
nás
neodradí
od
povolania,
v ktorom
chceme
byť
dobrou
sestrou.

Ako
vnímate
z Vášho
pohľadu nedostatok sestier
na Slovensku?

Máte už nejaké konkrétne
profesionálne plány do
budúcnosti?

Každodenne sa stretávame
s článkami, či už na
internetových stránkach,
alebo v televízií, za koho
považujú sestru, ako sestru
vykresľujú za mladú, krásnu
ženu, ale v reálnom živote
pri pohľade na sestru
uvidíme niečo iné. Prvý
pohľad sa nám uprie na
unavené a vyčerpané oči,
ale zároveň plné lásky
a dobrosrdečnosti, ktoré
vám
v každej
možnej
situácií pomôžu. Niečo
vidíme aj pri pohľade na
ruky. Presne tie ruky
pacienta ošetrujú mnoho
hodín týždenne, ale keď sa
na nich pozrieme bližšie, sú
to ruky,
ktoré
nás
prenášajú naším celým

Plánujem
doštudovať
bakalársky
stupeň
a
odcestovať na určitý čas do
zahraničia, kde obohatím
svoje vedomosti a po
návrate na Slovensko
zmeniť
alebo
zlepšiť
úroveň
poskytovania
ošetrovateľskej starostlivosti na tom mieste, kde
budem.

starostlivosti, pretože bez
nich by nebolo možné
realizovať
klinickú
medicínu v praxi. Stávajú sa
čoraz dôležitejšími členmi
zdravotníckeho
tímu,
pretože sú v najužšom
kontakte s pacientom.
Kto by sa podľa Vás nemal
hlásiť
na
štúdium
ošetrovateľstva?

na Malte a precestovať
Áziu.
Čo by ste zmenili na našom
zdravotníctve, ak by ste
mohli?
Ak by to bolo v mojich
rukách, tak by som chcela
zabrániť,
alebo
podľa
možnosti úplne odstrániť
riziká a uskutočniť u sestier
preventívne opatrenia pre
vznik syndrómu vyhorenia,
ktorý je pri práci s ľuďmi
veľmi častý, a to hlavne v
zdravotníctve.
Čo by ste chceli odkázať
žiakom
Strednej
zdravotníckej
školy
v Prešove, teda žiakom
školy, ktorú ste nedávno aj
Vy sama študovali?
Žiaci, prajem vám veľa
úspechov. Už to je pre vás
výhrou, že ste na takej
škole, akej ste. Buďte pyšní
na seba, buďte cieľavedomí
a choďte si za svojím snom.
Pretože, z môjho pohľadu,
čo môže byť krajšie
povolanie, ako byť sestrou?
Za rozhovor ďakuje Dana Stachurová
Foto: archív Sybily Tóthovej

„Podstatné je, že človek
študuje to, čo ho baví, a to
je
pre
mňa
ošetrovateľstvo.“

Chceli by ste sa ísť niekedy
pozrieť, ako vyzerá práca
sestry
v niektorej
zo
zahraničných nemocníc?
Určite áno. V mojom živote
som
stihla
doposiaľ
navštíviť nemocnice len v
susedných krajinách. V
najbližších rokoch by som
chcela navštíviť a pracovať

Zdroj:
http://sanidad.sepca.es/auxiliarenfermeria-relacion-provisional-listaempleo/

„Sestry sú v najužšom kontakte s pacientom. Môžem povedať, že stredná škola bola pre mňa akousi predprípravou
na pre mňa najkrajšie povolanie s názvom sestra.“
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Aké to je
študovať
medicínu
na Karlovej
univerzite
v Prahe
Mnohí naši štvrtáci uvažujú o vysokoškolskom štúdiu
v niektorom zo zdravotníckych odborov. Niektorí naši
žiaci uvažujú aj o štúdiu medicíny. Prinášame
rozhovor so študentom prvého ročníka medicíny
1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe,
Gregorom Pekárom. Odpovedal nám na otázky, ktoré
sledovali to, aké to je študovať medicínu na Karlovej
univerzite v Prahe.
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Prečo ste sa rozhodli študovať
medicínu?
Niekto je o svojom budúcom
povolaní rozhodnutý od malička,
niekomu napovedia záujmy, alebo
obľúbené predmety v škole. Mňa
vždy bavili hodiny matematiky,
fyziky, chémie a
biológie.
Rozhodoval som sa medzi ďalším
štúdium fyziky alebo medicíny.
Medicína u mňa zvíťazila vďaka
variabilite,
je
dynamická,
umožňuje
pracovať
so
zaujímavými ľuďmi a ako sa
hovorí, neomrzí, pretože každý
pacient je iný.

svojom štúdiu dostali od učiteľa
Na výške ste odkázaní sami
na seba.

Čo okrem anatómie je na medicíne
v prvom ročníku náročné?

Aké podmienky musí splniť ten, kto
chce byť prijatý na štúdium
medicíny na Karlovu Univerzitu
v Prahe?

Z tých náročnejších predmetov je
to ešte biofyzika, histológia, no
samozrejme máme aj iné
predmety ako latinčina, genetika,
prvá pomoc ...

1. Uchádzač musí byť absolventom
gymnázia alebo strednej školy
s maturitou, musí v termíne podať
prihlášku na štúdium so všetkými
náležitosťami a úspešne prejsť
prijímacím konaním na fakulte.
Pri prijímacej skúške sa overujú
znalosti uchádzačov z chémie,
fyziky a biológie. V mojom prípade
to bolo celkom tristo otázok,
z každého predmetu sto otázok.
V budúcom akademickom roku sa
znížila kapacita na 210, po 70
otázok.

Študentský a vysokoškolský život
má aj svoje veľmi pekné stránky,
na ktoré ľudia neraz spomínajú
celý život.
Čo sa Vám
na
vysokoškolskom
štúdiu
a samotnom štúdiu medicíny
najviac páči?
Som ešte v procese adaptácie.
Zážitky, teda si myslím, ma ešte
len čakajú, no už len za to, že
môžem študovať na tejto
prestížnej univerzite som veľmi
vďačný. Možno to vyznie trocha
morbídne, ale zatiaľ ma najviac
upútali návštevy pitevní.

Ako ste vnímali prechod zo
stredoškolského prostredia do
prostredia univerzity?
Univerzita mi dáva viac priestoru a
skúseností na to, aby som lepšie
spoznal seba samého. Na vysokej
škole je nutné osvojiť si zručnosti
kritického myslenia. Okrem školy a
učenia sa musím venovať aj
množstvu iných požiadaviek –
zabezpečenie ubytovania, stravy,
upratovaniu,
cestovaniu
náročnému na čas a tak ďalej.
Čo je podľa Vás na vysokoškolskom
štúdiu
v
porovnaní
so
stredoškolským štúdiom najťažšie?
Na čo by sa mali štvrtáci končiaci
strednú školu pripraviť ?
Doteraz ste všetky informácie o

učiť sa a opakovať niekoľko
mesiacov a v priebehu nich aj
niekoľko hodín denne. Samotná
skúška z anatómie má tri časti:
test, pitevňu a ústnu časť. Oplatí
sa dodržiavať svoj spôsob učenia.
Stanoviť si plán, koľko sa denne
naučím, kedy si budem opakovať a
ako si naučené skontrolujem. Do
svojho plánu si samozrejme
zahrniem prestávky na oddych. Pri
štúdiu anatómie mi veľmi
pomáhajú skvelé hodiny cvičení,
návšteva pitevní (aj mimo
plánovaných hodín) a samozrejme
knižnice. Nabifliť sa to nedá!

„Zdravotník by mal byť v prvom
rade človek, ktorý v každom
pacientovi vidí svojho blížneho
a v rámci svojich možností mu
dokáže nezištne pomôcť.“
Pri začiatku štúdia medicíny je
pravdepodobne asi najnáročnejšie
naučiť sa anatómiu. Čo pri štúdiu
anatómie pomáha Vám?
Anatómia sa na teoretickej úrovni
jednoducho naučiť musí! Ja sa jej
intenzívne venujem už od začiatku
štúdia. Postupne si skladám
skladačku ľudského tela. Na
skúšku z anatómie je potrebné

Kedy budete stáť vedľa svojho
prvého pacienta? V ktorom ročníku
príde tá chvíľa?
Priznám sa, na to ešte nemyslím.
Momentálne je mojou prioritou
získať teoretické vedomosti, bez
ktorých by som si pri pacientovi
nedovolil stáť. V nemocnici, pri
lôžku začíname od štvrtého
ročníka štúdia.
Aký by podľa
zdravotník?

Vás

mal

byť

Máte
na
mysli
dobrého
zdravotníka? Mal by to byť
v prvom rade
človek, ktorý

62

NAŠE ROZHOVORY
v každom pacientovi vidí svojho
blížneho a v rámci
svojich
možností mu dokáže nezištne
pomôcť.
Kto, podľa Vás by nemal študovať
medicínu?
Komu ide hlavne o prestíž
v spoločnosti, pretože povolanie
lekára si stále zachováva vysoký
status. V istom ohľade za to môže
i tradícia z minulosti.
Venujete sa v rámci univerzitného
života popri škole aj iným, napr.
dobrovoľníckym, alebo voľnočasovým aktivitám?
Dobrovoľníctvu sa nevenujem, ale
venujem sa športu, konkrétne
futbalu. Niekedy raz, inokedy
dvakrát
týždenne.
Podľa
aktuálnych možností. Naša fakulta
takmer každý týždeň organizuje aj
rôzne zaujímavé akcie. Sú to akcie
organizované
nie
len
pre
študentov univerzity.
Máte už nejakú predstavu o tom,

„Môže sa samozrejme

stať, že v priebehu štúdia
vás motivácia opustí,
alebo na chvíľu zmizne.
V ten moment je
dôležité si pripomenúť,
kvôli čomu to všetko
robíte. Chuť pomáhať
ľuďom je moja najlepšia
motivácia.“
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ktorý odbor medicíny je taký, že
by ste si teraz vedeli predstaviť
svoje pôsobenie v ňom ako lekár?
Uvažovali ste už
o svojom
lekárskom
smerovaní
v budúcnosti?
Som ešte len na začiatku cesty a je
podľa môjho názoru veľmi
odvážne rozprávať o budúcom
smerovaní. Ale ak štúdium
úspešne zvládnem, chcel by som
sa venovať neurochirurgii. Tento
odbor medicíny ma láka už od
stredoškolských čias.
Čo by ste chceli odkázať našim
študentom, ktorí uvažujú o štúdiu
medicíny?
Gymnáziá a možno niektoré
stredné školy ponúkajú
v
posledných ročníkoch špeciálne
semináre zamerané na biológiu,
fyziku a chémiu. Pokiaľ vám táto
príprava nie je ponúknutá, alebo
sa zdá nedostatočná, odporúčal
by som doučovania z daných
predmetov súkromnými lektormi

a štúdiom modelových otázok
(tzv. testovníc). Ďalším dôležitým
aspektom je cieľ a motivácia. Bez
motivácie to jednoducho nejde.
Ak vás medicína zaujíma a viete,
prečo ju chcete študovať,
zvládnete
to
jednoduchšie,
pretože vás poženie vidina vášho
sna či cieľa. Môže sa samozrejme
stať, že v priebehu štúdia vás
motivácia opustí, alebo na chvíľu
zmizne. V ten moment je dôležité
si pripomenúť, kvôli čomu to
všetko robíte. Chuť pomáhať
ľuďom
je
moja
najlepšia
motivácia. Vašu školu poznám.
Taktiež poznám aj zopár Vašich
študentov, niektorých pedagógov
a pani riaditeľku. Všetkých chcem
touto cestou pozdraviť a zaželať
veľa úspechov v ďalšom študijnom
a profesijnom živote.
Za rozhovor ďakuje Dana Stachurová
Foto: archív Gregora Pekára
a Dana Stachurová
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Aké to je študovať pôrodnú asistenciu
a pripravovať sa na povolanie pôrodnej
asistentky
Rozhovor s bývalou absolventkou
našej SZŠ, Michaelou Baňasovou,
študentkou druhého ročníka Fakulty
zdravotníckych odborov Prešovskej
univerzity v
Prešove v
odbore
pôrodná asistencia.
Prečo ste sa rozhodli pre štúdium
pôrodnej asistencie?
Už od mala som vedela, že moja
práca
bude
spojená
so
zdravotníctvom. Vždy som sa hrala
na doktorku. Babke a dedkovi som
vždy obväzovala boľavé kolená, no
najčastejšie som sa starala o mojich
mladších súrodencov (dvojčatá).
Mamke som vždy pomáhala s ich
prebaľovaním, taktiež som im držala
fľašu, keď nadišiel čas papania. Pre
štúdium pôrodnej asistencie som sa
rozhodla práve preto, že mi to príde
oveľa krajšie byť pri zrode nového
života, ako pri situáciách život
ohrozujúcich.
Mohli by ste skúsiť opísať povolanie
pôrodnej asistentky pre tých, ktorí
o ňom vedia málo, ale aj pre tých,
ktorí uvažujú o štúdiu pôrodnej
asistencie?
Keď sa povie pôrodná asistentka,
mnoho z Vás si predstaví ženu, ktorá
stojí pri rodičke počas pôrodu. No
nie je to tak. Práca pôrodnej
asistentky spočíva v starostlivosti
o ženu pred, počas a po pôrode. Nie
je to len práca na pôrodnej sále, ale
je to práca na gynekologickom
oddelení, na oddelení šestonedelia
a taktiež na oddelení rizikovej
gravidity.
Keďže
som
zatiaľ
študentkou pôrodnej asistencie
a o tomto povolaní sa zatiaľ musím
ja sama veľa učiť, s istotou môžem

„Za
najkrajšie
považujem
novonarodeného
zdravého
novorodenca.
Neexistuje
krajší
pohľad ako je vidieť po celom
náročnom a namáhavom pôrode
usmiatu, dojatú mamičku.“
povedať, že krajšie povolanie som
si vybrať nemohla. Je to krásne
a zároveň veľmi náročné povolanie,
či už po fyzickej alebo častokrát aj
po psychickej stránke.
Ste v druhom ročníku štúdia. Ak by
ste mali porovnať stredoškolské
a vysokoškolské
zdravotnícke
štúdium, v čom vidíte najväčší
rozdiel?
Ako najväčší rozdiel vnímam to, že
to už nie je len o 45 minútových
hodinách, na ktorých musia študenti
sedieť a niekedy odpočítavať minúty
do konca. Nie je to už ani o tom, že
pedagóg vám nadiktuje poznámky, z
ktorých sa žiaci následne učia na
testy a odpovede. Vysokoškolské,
či
už
zdravotnícke
alebo
nezdravotnícke
štúdium, je už
o dospelosti, sebestačnosti, chcení,
obetovaní
piatkových
párty,
samostatným
hľadaním
a študovaním literatúry.
Ktoré výučbové predmety boli
pre vás náročné v prvom ročníku?
Pre mňa osobne to bola anatómia
a fyziológia a teoretické základy

pôrodnej asistencie, v ktorej bolo
naozaj veľa teórie, ktorú sme sa
museli iba bifliť. Nemalo to pre mňa
nejaké logické postupy, ktoré by mi
dávali zmysel a jediným riešením
bolo sadnúť a učiť sa to rad radom,
keďže v tom čase sme na klinickú
prax nechodili a nemohli sme to
prepojiť s praxou.
Čo je podľa Vašich doterajších
skúseností na štúdiu pôrodnej
asistencie najnáročnejšie?
Najnáročnejším je zachovať si
profesionálny
postoj
k ženám
v danej situácii. Častokrát sme
vystavované situáciám, kde sa
človek musí odosobniť a zachovať si
chladnú hlavu.
Ak by sme sa na to pozreli z opačnej
strany, čo považujete na štúdiu
pôrodnej asistencie za najkrajšie?
Samozrejme, že za najkrajšie
považujem
novonarodeného
zdravého novorodenca. Neexistuje
krajší pohľad ako vidieť po celom
náročnom a namáhavom pôrode
usmiatu, dojatú
mamičku, ako
v náruči drží svoje zdravé dieťa.
Máte možnosť počas štúdia
získavať
skúsenosti
aj
na zahraničných študentských
stážach? Ak áno, kde v zahraničí
by ste chceli získať profesionálne
skúseností?
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NAŠE ROZHOVORY
Určite za mňa to bude Česká
republika. Keďže je to relatívne
blízko pri našej krajine a taktiež je to
jazykovo nenáročne a veľmi blízke
Slovenskej republike.
Ako vnímate naše slovenské
zdravotníctvo z pohľadu študentky?
Prvýkrát, keď som vycestovala
do zahraničia v súvislosti so
štúdiom, bolo to zo Strednej
zdravotníckej školy v Prešove. Bola
to súvislá odborná klinická prax
v Karlovarskej krajskej nemocnici
v Českej republike. Nemyslela som
si, že takéto blízke republiky budú
mať
tak
veľmi
rozdielne
zdravotníctvo. Nemyslela som, že
zažijem taký veľký prekvapenie, ako
som zažila, už len pri vchode do
nemocnice.
No
o to
väčšie
prekvapenie som zažila, keď som
prišla na oddelenie tamojšej
nemocnice. Bolo krásne, čisté
a voňavé. Pôsobilo ako nové.
Pracovali sme s pomôckami, ktoré
do dnešného dňa, nie sú dostupné
na Slovensku. Boli to pomôcky, ako
napr. jednorazové emitné misky,
jednorazové
podložné
misy,
jednorazové vrecko na zvratky,
odber
krvi
so
systémom
S-Monovette a mnoho ďalších
pomôcok, ktoré uľahčovali prácu
sestrám a ďalšiemu personálu.
Prístup zdravotníckeho personálu
od diétnych sestier, zdravotníckych
asistentov až po primárov smerom
k
samotným
pacientom bol
neporovnateľný s prístupom na
Slovensku. Personál nemocnice
tvoria tiež len ľudia. Nemáme
niekedy svoj deň. Tam som to
vnímala, ako keby každý z tých, ktorí
tam idú do práce v tamojšej
nemocnici, vstával do tej práce
každý deň s láskou a radosťou.
Pacienti sa tešili na sestry aj napriek
vážnym chorobám, zákrokom a
osobným
problémom.
Veď
„Pre každého z nás je naše telo
intímnosť. Nie každému je príjemné,
ak na Vás pozerá XY ľudí a ešte
k tomu to má byť najkrajší okamih
Vášho života, keď si máte na svet
priviesť vaše vlastné dieťa.“
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povedzme si na rovinu, v nemocnici
nie je krajšie, ako keď po zazvonení
zvončekom
na privolanie sestry
vojde do dverí usmiata, milá,
upravená sestra. Hrozné je, ak
vojde do izby ako zahundraná, drzá
a hrubá so slovami „Čo opäť
chcete?“ Samozrejme, nehádžem
všetkých do jedného vreca. Ako
študentka som prešla už mnohými
oddeleniami v prešovskej fakultnej
nemocnici. Môžem sama za seba
tvrdiť, že to nie je otázkou financií,
ako si mnoho ľudí myslí. Treba
skončiť
s úvahami,
či
je
v zdravotníctve peňazí dosť alebo
málo. Správna otázka znie: Aké
zdravotníctvo chceme mať? Štát
zákonom nariadil platiť zdravotné
poistenie, ktoré má byť použité na
liečbu chorých. Ten istý štát musí
dohliadnuť na to, aby tieto peniaze
boli na daný cieľ aj použité.
Častokrát zdravotníctvo nie je o
materiálnych veciach, ale práve o
tých, ktoré vám pohladia dušu, ako
napríklad úsmev, pohladenie, či milé
slovko.
„Ak uvažuješ, o tom, že sa chceš stať
pôrodnou asistentkou, musíš to cítiť z
vnútra. Musíš cítiť, že si narodená
pre povolanie pôrodnej asistentky.“

štúdium. V druhom rade by som sa
chcela stať úspešnou pôrodnou
asistentkou
s
entuziazmom,
empatiou a ochotou byť naozaj
oporou pre ženy, keď to budú
najviac potrebovať.
Čo by ste chceli odkázať tým, ktorí
uvažujú
o
štúdiu
pôrodnej
asistencie?
Ak uvažuješ, o tom, že sa chceš stať
pôrodnou asistentkou, musíš to cítiť
z vnútra. Musíš cítiť, že si narodená
pre povolanie pôrodnej asistentky.
Ja si myslím, že robím to, čo som
chcela. Vždy som chcela byť sestrou,
pomáhať ľuďom odkázaným na
pomoc. Práve to robím. Niekedy z
praxe odchádzam domov naplnená,
šťastná.
Inokedy
odchádzam
bezmocná s bolesťami, súcitom
mamičiek, žien, ktoré majú trápenia.
No byť pri začínajúcom živote je ten
najkrajší pocit, ktorý mi nemôže
vziať nikto. My pôrodné asistentky
musíme byť silné, lebo sme oporou
mamičkám, ktoré sú odkázané na
nás v krásnych, aj menej pekných
chvíľach.
Za rozhovor ďakuje Dana Stachurová
Foto: archív Michaely Baňasovej

Ako vnímate ochranu ľudskej
dôstojnosti a intimity ženy pacientky,
alebo
rodičky
hospitalizovanej na gynekológii alebo
pôrodnici?
Zatiaľ som mala veľmi pozitívne
skúsenosti s ochranou intimity,
alebo
ľudskej
dôstojnosti
na spomínaných pracoviskách.
Samozrejme, že samotný pôrod je
veľmi intímna záležitosť pre ženy.
Nie je to „operácia prsta na ruke“.
Pre každého z nás je naše telo
intímnosť. Nie každému je príjemné,
ak na Vás pozerá XY ľudí a ešte
k tomu to má byť najkrajší okamih
Vášho života, keď si máte na svet
priviesť vaše vlastné dieťa.
Aké máte profesionálne
do budúcnosti?
V prvom
úspešne

rade by
ukončiť

plány

som chcela
bakalárske

Zdroj: https://blog.gravifit.sk/wpcontent/uploads/2019/02/
20_februar-807x538.jpg
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Skúsenosť s poskytovaním prvej pomoci
Žijeme v dvadsiatom prvom storočí. Mnohí z nás si
myslia, že podať prvú pomoc dokáže každý.
Odhaduje sa, že na celom Slovensku dokáže
kardiopulmocerebrálnu resuscitáciu poskytnúť len
niečo vyše päť percent ľudí. Toto číslo by mohlo
postupne rásť, ak by sme sa nebáli. Veľa ľudí sa
bojí, že danej osobe ublížia, alebo mu nechtiac
dopomôžu nevhodným postupom prvej pomoci
k smrti. Nedávno som sa s mojou partiou
kamarátov stal svedkom situácie, kde mladá pani
odpadla. Niektorí ľudia sa popri nej zastavili
a skonštatovali, že je opitá. Žiaľ, nebolo to tak. Tá
žena odpadla preto, lebo išla do hypoglykemickej
kómy. Na svoje okolie pôsobila opito, pretože ako
všetci vieme, hypoglykemickej kóme predchádza
stav podobný opilosti. Akýsi okolo idúci pán, ktorý
pri tej pani ani nebol, ale len okolo nej prešiel,
zavolal záchranku. Rýchlo sme išli k tej žene aj my.
Bola v bezvedomí, ale dýchala. Skôr, ako sme začali
s kamarátmi niečo robiť, prichádzali záchranári.
Priemer dojazdu záchrannej služby na Slovensku je
desať minút, no v tomto prípade to neplatilo.
Záchranka bola od miesta, kde sa to stalo, tak
blízko, že keď som sa opýtal, ako dlho im trvala
cesta, pani doktorka odpovedala, že dve minúty,

pretože akurát šli z nemocnice a mali to po ceste.
Takýto okamžitý príchod záchranky je však skôr
výnimočná situácia. Je veľmi smutné, že žijeme
v modernej dobe a nevieme podať prvú pomoc,
alebo ak treba, aj kardiopulmocerebrálnu
resuscitáciu. Sme veľmi sústredení sami na seba.
Niekedy nepomôžu ani špičkové prístroje
v nemocnici zachrániť človeka, ak mu nie je prvá
pomoc podaná na mieste. Veľakrát sa záchranári
dostanú takmer až do psychického napätia
v rozhovore s príbuzným postihnutej osoby, a to
len kvôli vete: „Kde ste boli doteraz?“ Viem to aj
podľa seba, pretože tiež som bol niekedy
sústredený len na veci, ktoré sú nepodstatné, t. j.
na veci, ktoré v danej chvíli človeka nezachránia.
Netreba sa báť! Ak je to nutné, mali by sme začať
robiť kardiopulmocerebrálnu resuscitáciu. Vždy
pomôže aj dispečer, ktorý vysvetlí, ako máte
postupovať. Pomer pri resuscitácii, tridsať stlačení
hrudníka a dva vdychy, nie je až tak náročný na
zapamätanie. Stačí ale na to, aby sme niekoho
zachránili.


Martin Ziemba, III.C

„Nedávno som sa stal s mojou
partiou
kamarátov
svedkom
situácie, kde mladá pani odpadla.
Niektorí ľudia sa popri nej zastavili
a iba skonštatovali, že je opitá. Ale
žiaľ nebolo to tak...“

Foto: Dana Stachurová
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Zdroj: https://summerinoxford.com/london-day-2/

Rady pre tých, ktorí si chcú podať prihlášku
na vysokoškolské štúdium do zahraničia
1. Na začiatok si musíte nájsť
dobrú agentúru. Sama môžem
vrelo odporučiť Interstudy alebo
Scandinavian study. Pomôžu vám
so všetkým, čo budete potrebovať
a zvýšia vašu šancu na prijatie.
2. Väčšina škôl vyžaduje IELTS test.
S tým vám opäť pomôže agentúra.
Tieto testy stoja okolo 200 eur. Na
tieto testy existujú rôzne aplikácie
do telefónu, ktoré vám zadarmo
pomôžu s prípravou. Avšak
niektorým školám stačí maturita
z B2 na určitú známku (väčšinou
na 1).
3. Motivačný a referenčný list sú
vaším kľúčom k "podmienečnému
prijatiu". Dajte si na nich záležať.
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Na internete nájdete množstvo
vzorov, ako by motivačný list mal
vyzerať, avšak najlepšie je to písať
formou príbehu. Hlavným cieľom
je ukázať škole, prečo ste
najlepším kandidátom pre vami
vybrané štúdium. Napíšte, čo vás
k tomuto odboru viedlo odmala,
cez vaše dospievanie a čo vás pri
tom ešte stále drží. Nikdy však nič
nekopírujte. Školy si na to dávajú
veľký pozor.
4. Čím skôr prihlášku pošlete, tým
je väčšia šanca, že vás príjmu.
Oficiálny deadline je vždy 15.1.,
avšak odbor, na ktorý sa hlásite
môže byť už v tento dátum
naplnený.
5. Ak má škola ako podmienku
interview cez skype, nemajte

strach. Takýto rozhovor zväčša
trvá 30 min a jeho cieľom je
preverenie vašej angličtiny a
logického myslenia. Ak sa vás
budú pýtať matematické otázky,
je povolená kalkulačka. Toto
interview je celé vo veľmi
neformálnom poňatí, takže sa
naozaj stresovať nemusíte.
6. Posledným bodom, aby sa vaše
„podmienečné prijatie“ zmenilo
na „nepodmienečné“, je úspešne
ukončená maturita. Ako som
nižšie v článku spomenula, každá
škola má iný priemer, do ktorého
musíte zmaturovať. Takže na to
veľký pozor, málo škôl toleruje
nesplnenie tejto podmienky.


Anna Mária Balážová, IV.E
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ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ
Prečo som sa rozhodla podať si
prihlášku na vysokoškolské štúdium do Londýna

Mnohí ľudia sa ma už
niekoľkokrát opýtali, prečo
som sa rozhodla vycestovať
za štúdiom do zahraničia.
Väčšia časť z nich, zahŕňajúc
samozrejme moju rodinu a
blízkych kamarátov, ma
odhovárala
pri
každej
príležitosti. Uvedomujem si,
že to bude ťažšie, finančne
a psychicky náročnejšie, ale
moje rozhodnutie nebolo
spontánne či impulzívne. Už
ako žiačka základnej školy
som vedela, že moje
vysokoškolské
štúdium
bude prebiehať v hlavnom
meste Anglicka, Londýne.
Teraz, keď to už mám na
dosah ruky, keď sú už
prihlášky
zaslané
a
rozhodnutia
pevne
„spísané“, ma títo ľudia
podporujú. A myslím si, že
bez nich by som to takto
nezvládla. Cesta za týmto
štúdiom naozaj jednoduchá
nebola. Musela som sa
zúčastniť
IELTS
testov
(International
English
Language Testing System),
ktoré boli mojou zatiaľ
najťažšou
skúškou
z
angličtiny.
Po
mesiaci
stresovania sa som zistila,
že som uspela. A tak som sa
mohla vrhnúť na registráciu
stránky UCAS (portál pre
podávanie prihlášok vo
Veľkej Británii). Prihlášky
museli
byť
zaslané
s
motivačnými
a
referenčnými
listami,
internáty vybrané a žiadosti
o
študentské
pôžičky
vyplnené. Ostalo mi už len
interview, ktoré by malo
prebiehať
cez
skype.

Otázky by mali byť z okruhu
matematiky a angličtiny v
trvaní 40 min. Po tomto
rozhovore by sa mala škola
do týždňa ozvať s finálnym
rozhodnutím. Pokiaľ by ma
prijali, dostala by som
Conditional offer (Prijatie za
určitých podmienok), ktoré
sú na každej škole iné.
V princípe ale ide o priemer
z maturitnej skúšky. Niekde
stačí mať 3,0 a na inej sa
nesmie prekročiť hranica
1,5. Avšak nič, čo za niečo
stojí, nepríde ľahko. Myslím,
že o to viac si to štúdium
budem vážiť. Rozhodla som
sa
pre
zdravotnícke
povolanie, a to nikdy nie je z
tých jednoduchých. Mojimi
vybranými odbormi bola
Adult nurse (Zdravotná
sestra pre dospelých) a
Dental hygiene and therapy
(Dentálna
hygiena).
Nehovorím, že som sa ani
nezastavila nad myšlienkou
zaslania prihlášky aj tu na
Slovensku. Máme tu na to
nemálo
škôl.
No
pravdupovediac, po tom čo
som videla dni otvorených
dverí, prezrela si ich študijné
plány a vypočula si vysoké
hodnotenia na môj odbor,
už neboli pochybnosti. Viem,
že chcem po doštudovaní
v Anglicku ostať a to taktiež
utvrdilo moje rozhodnutie
vycestovať tam. Verím, že aj
vysoké školy na Slovensku
majú úžasných pedagógov,
či
výborne
vybavené
učebne, avšak moje štúdium
v zahraničí bude splnením
môjho dlhoročného sna.
Po doštudovaní by som

v Anglicku chcela rozhodne
ostať
a
vykonávať
vyštudované povolanie.

Zdroj:
https://www.google.com/search?
q=london&client=fire

„Nič, čo za niečo stojí,
nepríde ľahko. Myslím, že o
to viac si to štúdium budem
vážiť. Rozhodla som sa pre
zdravotnícke povolanie, a to
nikdy nie je z tých
jednoduchých.
Mojimi
vybranými odbormi bola
Adult nurse (Zdravotná
sestra pre dospelých) a
Dental hygiene and therapy
(Dentálna hygiena).“



Anna Mária Balážová,
IV.E
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PREČO SOM SKAUT/SKAUTKA
Zdroj: https://www./perpetuum.cz/tag/skauting/

Ku skautingu som sa dostala
neplánovane. V našej farnosti sa
zakladal skautský zbor a keďže ide
o organizáciu, ktorá sa venuje
voľnočasovým
aktivitám
a
formovaniu mladých ľudí, zaujalo
ma to. Na skautingu ma upútala
hlavne možnosť získať nových
kamarátov a tvoriť s nimi niečo
nové. Hneď na začiatku sa mi
páčili prechádzky a turistika
v prírode a taktiež aktivity, ktorým
sme sa venovali na stretnutiach
skupiniek. Zároveň ma zaujali
skautské výzvy ako získavanie
odboriek – ocenení. Boli veľmi
náročné, ale napriek tomu sme sa
naučili vytrvalosti, zodpovednosti
a cieľavedomosti. Rozhodla som
sa v skautingu pokračovať, lebo
program skautingu ma veľmi
zaujal a motiváciou pre mňa boli
aj kamarátske putá. Viedli sme
dlhé rozhovory
s kamarátmi,
podobne aj so súrodencami Vďaka
tomu sme sa viac spoznávali a
povzbudzovali
v
plnení
skautských
výziev,
ktoré
automaticky prechádzali
do
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bežného života. Postupne som sa
naučila vytrvalosti, samostatnosti,
zodpovednosti a hlavne empatii
voči svojim priateľom a svojej
rodine. Skauting
ma naučil
improvizovať a vedieť sa poradiť
v ťažkých situáciách. Tiež ma
naučil dať najavo svoje pocity
a emócie. Učil ma využiť možnosť
slobodne sa vyjadriť, rešpektovať
iných, mať úctu k starším, milovať
seba a tiež ľudí, ktorí sú okolo
mňa a prehĺbiť vzťah k Bohu.
V našom zbore, ktorý sídli
v Prešove – Solivare s názvom 33.
zbor Salinae, patrím do skupiny,
kde je veková kategória od 15 do
26 rokov. Organizujeme rôzne
výlety, aktivity a akcie pre
mladších skautov v našom zbore.
Pre nás starších skautov je
vytvorený program „Roverská
cesta“, kde si roveri a roverky
sami určujú oblasti svojej činnosti
a rastu
podľa
individuálnych
záujmov,
tiež
podľa
predpokladaného
budúceho
zamestnania.
Skúsenosť
roveringu
tvorí
putovanie,

cestovanie
a
objavovanie
neznámeho sveta nových ciest.
Keďže som staršou skautkou,
svoje
skúsenosti
môžem
odovzdávať mladším skautom
a postupne zisťujem, že ma práca
s deťmi baví a napĺňa. Venujem sa
tomu, pretože ma čakajú ďalšie
výzvy, nové priateľstvá, skautské
tábory a aktivity, ktoré ma
formujú v sebadisciplíne, čo mi
môže byť v budúcnosti prospešné
v reálnom živote. Možno budem
vedieť vďaka týmto skúsenostiam
problémy, ktoré život prinesie aj
ľahšie riešiť.
Prečo by som chcela k skautingu
povzbudiť aj Vás?
Venovať sa skautingu znamená
mať plnohodnotne využitý čas,
kde sa človek naučí prispôsobovať
a načúvať iným, pracovať v tíme,
čo možno neskôr využiť v práci,
a samozrejme to prinesie radosť
a vnútorný pokoj.


Juliána Jakabčinová, II.A

BLÍŽI SA LETO – inšpirácie pre budúcnosť a voľný čas

Zdroj: https://myhornanitra.sme.sk/c/5864127/skauting-ma-prispiet-k-rozvoju-mladeho-cloveka.html

pretože to,spoznal
čo robí, neberie niekoho,
len
sa mu podobal. Chcel by som mať
V skautingu som
ako zárobkovú činnosť, ale vníma
aj ja také veľké srdce pre tých,
to
ako
svoje
poslanie,
ktoré
ktorí budú potrebovať pomoc.
koho obdivujem
ako zdravotníka
vykonáva viac než na tisíc percent.

V našom
skautskom
oddieli
obdivujem zdravotníka Romana.
Pôsobí ako vojenský záchranár
v Prešove. Spoznal som ho vďaka
skautingu. Pôsobí tiež ako
zdravotník v našom skautingu. Je
to úžasný človek, ktorému sa dá
zveriť s hocičím a vždy pomôže.
Tento človek dokáže hádam
ošetriť čokoľvek. Je to vzdelaný a
šikovný muž s veľkým srdcom.
Taktiež je to pravý zdravotník,

Pamätám si veľa prípadov, veľa
zranení, kedy nielen mne, ale aj
viacerým iným skautom pomohol.
Obdivoval som ho pri ošetrovaní
zlomenín, alebo iných veľkých rán,
aj pri ošetrovaní malých odrením.
Vždy to robí najlepšie, ako vie
a vždy chce pomôcť. Rád by som

Chcel by som mať tiež úsmev
pre pacientov, tak ako ho má on.
Pokladám ho za jeden zo svojich
vzorov a verím, že sa mi podarí
mať ochotu a trpezlivosť, akú má
on. Preto je on pre mňa „topka“.


Jerguš Ropovík, I.C

foto: Juliana Jakabčinová, II.A
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Prečo som sa stal dobrovoľným hasičom

Do dobrovoľného hasičského
zboru som sa rozhodol vstúpiť
preto, lebo už ako malého chlapca
ma bavilo pomáhať ľuďom. Práca
v hasičskom a záchrannom zbore
by ma veľmi bavila a aj preto som
sa
rozhodol
študovať
na zdravotníckej škole. Pred
štyrmi
rokmi
som
začal
navštevovať dobrovoľný hasičský
zbor Chmiňany. Tento rok ma
teda čaká moja štvrtá sezóna.
Dúfam, že táto sezóna bude tak
úspešná ako tie predošlé. Avšak
nepohneval by som sa, keby
bola ešte úspešnejšia. Z vlastnej
skúsenosti viem, že nie každý
podporuje tento (dá sa povedať)
šport. Dobrovoľný hasičský zbor
nie je len o súťažiach, ako si veľa
ľudí myslí. Ako dobrovoľní hasiči
sa zúčastňujeme na rôznych
akciách, alebo často sme aj
privolávaní
k
požiarom,
povodniam a iným katastrofám
v okolí. Niekedy môžeme byť
v širšom rozmere privolaní
k nejakej veľkej katastrofe. To, čo
sa mi na tom veľmi páči, je práve
heslo hasičov: „BOHU NA SLÁVU,
BLÍŽNEMU NA POMOC.“
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Ako teda vyzerá moja činnosť
u hasičov?
Raz ročne sa zúčastňujem na
členskej výročnej schôdzi, na
ktorej sa volia členovia výboru
(predseda, veliteľ). Zúčastňujeme
sa na rôznych školeniach,
taktických
cvičeniach.
Sme
privolávaní k rôznym zásahom,
k
požiarom,
povodniam,
kalamitám…

Najčastejšie
sa
zúčastňujem
na súťažiach. Tie sa konajú hlavne
cez víkend. Na súťaže sa
pripravujeme
prostredníctvom
tréningov, ktoré máme minimálne
dvakrát
do
týždňa.
Súťaž
pozostáva z dvoch pokusov.
Na bežný útok je potrebné
družstvo s počtom sedem členov,
a to:
1. Strojník
2. Sací stred
3. Košikár
4. Béčkar
5. Rozdeľovač
6. Pravý prudár
7. Ľavý prudár
Moja pozícia je Košikár a mojou
úlohou je po odštartovaní útoku
natočiť sací kôš na savicu a
ponoriť do vody.
Čo mi táto dobrovoľnícka činnosť
dáva?
Tým že som začal navštevovať
dobrovoľný hasičský zbor, zistil
som, že nie všetko, čo sa vo svete
deje, je o peniazoch. Dobrovoľný
hasičský zbor mi umožňuje zažiť
veľa nových zážitkov a získať
mnoho nových skúseností.
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Čo som sa u hasičov naučil?
Dobrovoľný hasičský zbor ma
naučil ako pomáhať ľuďom a nič
za to nechcieť. Naučil som sa ako
pracovať v kolektíve, tiež ako si
pomáhať v kolektíve navzájom,
nemyslieť len na seba. Mám aj
jeden zatiaľ môj najhlbší zážitok z
práce dobrovoľného hasiča. Dňa
19.1.2019 bol vyhlásený núdzový
stav. Bol to tretí stupeň kalamity
na Orave. Z Ministerstva vnútra SR
kontaktovali jednotlivé okresy a
tie následne kontaktovali obecné
dobrovoľné
hasičšké
zbory.
Privolané boli rôzne dobrovoľné
zbory zo západného, stredného a
východného Slovenska. Našlo
sa
dostatočné
množstvo
dobrovoľných hasičov z Košického
a Prešovského kraja. Vyrazili sme
na dvoch hasičských evakuačných
autobusoch. Po príchode na Oravu
sme sa rozdelili do zopár väčších
skupín a išli sme odhadzovať sneh
z rovných striech, aby sme
zabránili riziku poškodenia. Dve
skupinky boli poslané, aby
pomohli starším ľuďom odhádzať
sneh z dvorov. Bol to pre mňa

obrovský zážitok vidieť tak veľa
snehu naraz. My mladá generácia
už ani nevieme, čo je to poriadna
zima. Bolo celkom smiešne
zdolávať sneh tam, kde ho bolo až
po pás. Taktiež ďalší zážitok bolo
stretnutie s ministerkou vnútra
Denisou Sakovou. Ľudia na Orave
boli veľmi milí a veľmi vďační za
to, že sme im s ochotou prišli
pomôcť. Dňa 20.3.2019 som sa
zúčastnil
na
odovzdávaní
ďakovných listov obciam, ktorých
členovia dobrovoľného hasičského
zboru prispeli k odstraňovaniu
snehovej kalamity na Orave.
Odporúčam aj vám navštevovať
nejakú dobrovoľnícku
činnosť,
pretože vám to dá veľa skúseností
a zážitkov do života. Naučíte sa
pracovať v kolektíve. Tiež sa
naučíte pomáhať ľuďom a nič za
to neočakávať, lebo už len to, že
niekomu pomôžete a máte zo
seba a z vykonanej pomoci dobrý
pocit, je to najkrajšie, čo môžete
získať.


Marek Karaffa, III.C
foto: archív Mareka Karaffu
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Malé inšpirácie pre letné prázdninové
výlety do Vysokých Tatier
Starý Smokovec – Informačné centrum
Horskej záchrannej služby. Nezabudnite tu
ohlásiť svoju cestu, ak idete na výstup
k niektorej z vysokohorských chát.

Rainerova chata – prvá zastávka

Bilíkova chata – druhá zastávka

Výhľad z okna Téryho chaty

Zamkovského chata – tretia zastávka
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Rozmýšľate nad tým, či sa v lete vyberiete
do Vysokých Tatier? Tieto strany prinášajú
malú inšpiráciu, prečo tak urobiť. Výhľad, ktorý
je na fotografiách, sa nedá opísať, ten treba
zažiť...
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Téryho chata, 2015 m n. m. – chata vysoko v horách Vysokých Tatier

Čo vám takýto výstup a prostredie hôr dá?
☼ Spoznáte úžasných ľudí, ktorí žijú v horách.
☼ Uvidíte život tých, ktorí by Tatry nevymenili za ruch mesta.
☼ Uvidíte obdivuhodnú prácu horských nosičov a možno aj
horských záchranárov.
☼ Spoznáte nových ľudí, ktorí chodia do hôr.
☼ Precvičíte si komunikáciu v cudzom jazyku pri rozhovoroch
s turistami.
☼ Vyskúšate a vytrénujete si svoju vytrvalosť.
☼ Posilníte svoju fyzickú kondíciu.
☼ Precvičíte sa v prekonávaní sklonu k pohodlnosti.
☼ Oddýchnete si od ruchu sveta.
☼ Nadýchate sa úžasného horského vzduchu.
☼ Uvidíte neopísateľné výhľady z končín Vysokých Tatier
... uvidíte a zažijete ešte mnoho iného, čo ostane vo Vašich
spomienkach celý život – ponesiete si to so sebou domov...
Text a foto: Dana Stachurová

Cesta domov a nesiete si so sebou
neopísateľné zážitky...
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NAŠE RECENZIE
Ako sa nám páčilo divadelné predstavenie Nikola Šuhaj
v prešovskom Divadle Jonáša Záborského

Príbeh bol zaujímavý, mal logický
sled. Herci zahrali svoje roly na
profesionálnej
úrovni,
každý
ovládal svoje úlohy, bolo vidieť, že
mali svoje repliky dôkladne
naštudované. Choreografia bola
dokonale
nacvičená.
Spev
jednotlivých hercov bol krásny, ale
jeden bol fakt jedinečný - matka
dvoch dcér mala krásnu farbu
hlasu s rockovým podtónom. Dielo
mi dejovou líniou pripomínalo
príbeh Juraja Jánošíka. Maďarský
strážnik polície – Béla bol
najvtipnejší. Rozprával lámavou
slovenčinou, vôbec neovládal
skloňovanie.  Využíval aj
maďarské frázy. Predstavenie bolo
síce dlhšie, ale vzhľadom na
zaujímavý dej, ktorý donútil
človeka sledovať, čo sa deje, tak
som si tú dĺžku predstavenia ani
neuvedomoval.  Predstavenie si
môžete vychutnať v DJZ v Prešove.
Oplatí sa ísť pozrieť. Vrelo
odporúčam.


Erik Hudák, I.D

Divadelné predstavenie Nikola Šuhaj
bolo na vysokej úrovni. Herci boli
perfektne zladení a celá divadelná
hra bola precítená. Boli tam aj
nejaké scény, ktoré boli dosť
preafektované, ale to predsa patri
k divadlu. Herci vedeli, čo presne
majú hrať, mali to dôkladne
nacvičené a ich spev bol perfektný.
Choreografia
bola fantastická
a profesionálna, no podľa môjho
názoru bol najlepší balet. Bolo tam aj
zopár negatív –
ako napríklad
výstrely zo zbraní, ktoré boli dosť
nepríjemné. V niektorých scénach
priam nevhodne zvolené. Ďalším
negatívom bolo to, že divadelné
predstavenie trvalo viac ako dve
hodiny a prestávka bola iba jedna.
Čo sa týka piesní, boli na veľmi
dobrej až profesionálnej úrovni.
Myslím si, že na divadelné
predstavenie Nikola Šuhaj sa naozaj
oplatí ísť aj napriek tým ostrým
a hlasným výstrelom zo zbraní. 


foto: Dana Stachurová
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NAŠE RECENZIE NA KNIHY V ANGLICKOM JAZYKU
Paper towns (a book review)
This book was written
by my favourite author John
Green. The reason why I respect
and love this author so much is
simple. No matter how many
times you put his books down,
you will eventually come back to
them and in the end you will be
left with thinking about themes
the book deals with. And trust
me, these are always important
things not only for a young adult
reader. And its characters? I am
sure you will relate to them.
Paper towns is a special book
with a special tale and even
more special message. It is
about
a
boy
Quentin,
nicknamed Q, who
has
been in love with his neighbour
Margo since he was a child.

Margo is the queen of the
school, an adventurous rebel
who escapes from home once in
a while and goes on a road trip.
And when Margo pulls Q into
her world one night and then
disappears once again, he is left
with an unsolvable mystery that
he, stubbornly, will not let go of.
And by doing that he gains
much more than he could ever
wish for. Q gets to know a lot
about life, the art of living or the
pleasure of living. “Nothing ever
happens like you imagine it will.
But then again, if you do not
imagine, nothing ever happens
at all.”Parts of this book scared
me a little bit, the others made
me laugh hysterically. The
ending is beautiful and lyrical.

It made me question everything
I had ever thought of myself or
others. “I am starting to realize
that people lack good mirrors. It
is so hard for anyone to show us
how we look, and hard for us to
show anyone how we feel.” I
have to admit that the ending
made me cry and I totally lost all
of my words. But I realized that
it was not the happy ending my
mind wished for, but a much
more emotional and significant
one.
It
exceeded
my
expectations.


Anna Mária Balážová, IV.E

Jane Eyre (a book review)
Nowadays it is common for
people to associate classic
literature with not such a nice
adjective: boring. But although
the book I am going to give you
a review of is considered an old
book, it is one of those which
give you incomparable pleasure.
The name of that book is Jane
Eyre. It was written by one of
the greatest novelists of British
Victorian
period
Charlotte
Bronte.The book tells a story of
an orphan girl named Jane Eyre.
It describes her life experiences
from young age and gives us a
very personal insight into what
Jane is thinking and feeling at
every point. The descriptions of
Jane’s
emotions
are
so
wonderfully well-developed that

you can even feel them in your
own skin, something that not
many authors are capable of
achieving.Her life gave her a lot
of experiences. She lost her
parents and was left without
any money. But although she
was alone in this world, she
never wanted to see that
negatively. Disliked by her
aunt’s family, she is sent to
Lowood, a charity school where
she learns how to fight with her
life on her own. She spends
there a few years, but she wants
more from her life. Then she
finds work in a place called
Thornfield. She starts to work at
this mysterious place and meets
there a man called Mr
Rochester. And at this point her

life
starts
to
change
dramatically. The story is full of
exciting
moments
and
unexpected twists, but I’m not
going to tell you more about it.
You should read it yourself. For
me reading it was a well-spent
time. And trust me, you won’t
regret it. It is a really enjoyable
book
with
a meaningful
purpose. In my opinion, the
story of an orphan will impress
you in the way that makes it
impossible to compare with
other books of the same kind.


Eva Ľašová, IV.B
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Študijné odbory v školskom roku
2019/2020
PRAKTICKÁ SESTRA
5361 M denné 4-ročné štúdium pre absolventov ZŠ
5361 N denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
5361 N externé 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ

MASÉR
5370 M denné 4-ročné štúdium pre absolventov ZŠ
5370 N externé 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ

ZUBNÝ ASISTENT
5358 M denné 4-ročné štúdium pre absolventov ZŠ

SANITÁR
5371 H externé 1-ročné štúdium pre absolventov SŠ – učebný odbor
Bližšie informácie
Stredná zdravotnícka škola Prešov
Sládkovičova 36
080 24 Prešov
www.szspo.sk

sekretariat@szspo.sk

+421 904 741 077

+421 51/77 33 304

