dnes pani prof. Hanzesová
porozprávať a vysvetliť mu, čo
ho čaká.

6. Túžili ste byť lekárkou
celý život?
Nie, prišlo to až počas štúdia
ošetrovateľstva.
7. Baví vás vaša práca? Čo
vás baví na medicíne?
Áno, mám svoju prácu rada.
Páči sa mi pomáhať ľuďom,
bádať po príčinách ich ťažkostí,
diagnostikovať ochorenia a potom im pomôcť k vyliečeniu alebo aspoň zlepšeniu ich stavu.
Keďže pracujem na chirurgii,
mám rada ručné práce, ktoré u
nás predstavujú operácie.
8. Čo máte na svojej práci
najradšej?
Najradšej mám úsmev pacienta, ktorý je zadosťučinením
našej práce. Keď pacientovi
pomôžeme a vyliečime ho,
zachránime mu život. Vtedy
mám neopísateľný skvelý pocit
zo svojej práce.

10. Aké výhody má vaša
práca a aké nevýhody?
Výhody? Možno to, že môžem
pomôcť so zdravotnými problémami svojim blízkym a
známym. Dobrý pocit z rozpoznania správnej diagnózy a po
vyliečení pacienta.
Nevýhody? Obrovská
zodpovednosť za život človeka.
Veľa času stráveného v nemocnici, málo voľného času (
spočiatku som si to neuvedomovala, hltala som všetky informácie, bola som v nemocnici aj
keď som nemusela). Ovládanie
svojich emócií pred pacientom,
aj keď vám je ťažko, máte slzy
„na krajíčku“, ste vyčerpaný,
rozčúlený.

12. Aký mate vzťah s pacientom v nemocnici?
Myslím, že celkom dobrý, čisto
profesionálny.
13. Ľutovali ste niekedy, že
ste sa rozhodli pre toto povolanie? Prečo?
Áno, keď mám veľa práce –
predovšetkým byrokratickej.
Mám potom pocit, že som
zbytočne študovala medi-cínu
a mohla som byť radšej sekretárka, nemala by som takú
zodpovednosť ako teraz. Ale to
by ma určite nebavilo.

14. Viete si predstaviť, že by
ste robili niečo iné, ak áno,
čo by to bolo?
Priznám sa, už som nad tým
11. Vyčerpáva vás vaša práca
premýšľala, ale na nič som
fyzicky alebo skôr psyneprišla.
chicky?
Ako kedy, keďže pracujem aj
15. Mali ste niekedy problémy
fyzicky na operačnej sále. Ale,
s políciou?
s určitosťou viem povedať, že
Nie.
skôr ma moja práca vyčerpáva
psychicky. Je dosť náročné
16. Máte ešte nejaký
komunikovať s rôznymi typmi
cieľ, ktorý by ste chceli
ľudí – nielen pacientom, ale aj
dosiahnuť?
jeho rodinou.
Chcela by som mať vlastnú
rodinu, deti, jedného dňa získať
špecializáciu a ako to len bude
možné, žiť prirodzený život na
zemi.

9. Čo sa vám nepáči na vašej
práci?
Nepáči sa mi množstvo byrokracie, teda veľké množstvo
papierov a formulárov, ktoré
musíme vypisovať pri každom
príjme, vyšetrení či prepustení
pacienta. Potom nemáme
čas pokojne sa s pacientom
2012 leto - jar
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