čO dôležité SA UDIALO

tretiaci na praxi

Tak ako všetci tretiaci, tak aj my sme sa praxe
obávali. Netušili sme, čo môžeme čakať. Nové
prostredie v každom z nás vyvolalo menšie obavy.
Bolo to pre nás niečo nové, s čím sme sa doteraz
nestretli, keďže všetky praktické zručnosti sme
získavali zatiaľ len na vyučovaní v škole. V prvý
deň praxe mal asi každý jeden z nás „stiahnutý
žalúdok“ a menšie obavy vo vnútri. Aj prvé výkony
boli neisté. Takmer všetci sme sa však rýchlo
prispôsobili a prax sme si naozaj obľúbili, pretože
práca s človekom je niečo úplne iné ako práca s
figurínami, ktoré máme v škole k dispozícii. Samozrejme, blúdili sme, kým sme sa naučili, kde sa aké
laboratórium nachádza, na ktorom pochodí a kde
máme ísť s pacientom na vyšetrenie, ale postupne
sme si zvykli.
Sestričky sú poväčšinou veľmi milé, niektoré
chápu viac, že sme iba študenti, poniektoré
menej, ale každý sme nejaký. Väčšina sestier má
záujem nás niečo naučiť a venujú tomu svoj čas

stužková

“Navždy sa zachová v pamäti stužková, tá naša
stužková ...” Či sa táto skladba hrala na stužkovej to neviem, ale viem, že v piatok 19. novembra dostali zelené
stužky študenti 4.A triedy. “Obleky, kravaty. Profesor
dojatý, pri pulte on a ty, dievčatá zmenené šatami na
dámy ...“ Bol to večer, na ktorý mnohí dlho nezabudnú.
Vtipný a príjemný program, zábava do skorých ranných
hodín, kto tam nebol, má čo ľutovať.
Druhá štvrtácka trieda mala stužkovú slávnosť v sobotu
11. decembra. “Navždy sa zachová v pamäti stužková
keď si sa nesmelo, správal tak dospelo, až si sa čudoval,
tá naša stužková.” Samé dámy v krásnych róbach a
príjemný večer, nad ktorým sa vznášalo to symbolické
odovzdanie zelených stužiek.

a majú s nami trpezlivosť, čo si vážime. Posielajú
nás na vyšetrenia s pacientmi hore-dole do laboratória, niekedy nám dajú nastrihať obväz alebo
len pečiatkovať papiere, ak máme menej práce.
Pacienti sú vďační, keď im s niečím pomôžeme,
niekedy stačí iba povzbudivé slovo a sú o niečo
veselší. Veď pre nikoho z nás by nebolo príjemné
ocitnúť sa v nemocnici a oni si našu prácu vážia.
Je to práca, na ktorú musí byť človek stvorený, byť
empatický k ľuďom, o ktorých sa stará a vedieť im
pomôcť.
Prax je pre nás niečím úplne novým a chodíme
tam s radosťou. Dobrú náladu rozdávame aj medzi
pacientov.

lucia
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