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Na začiatku by sme si mohli 
povedať, čo je to vlastne 
interné oddelenie, čím sa 
zaoberá a čo je jeho úlohou.
Interné oddelenie posky-
tuje komplexnú diag-
nostickú, terapeutickú a 
ošetrovateľskú starostlivosť v 
oblasti vnútorného lekárstva 
ambulantným a hospital-
izovaným pacientom. 

Úlohou interného oddelenia 
je poskytovať preventívnu 
a liečebnú starostlivosť 
dospelým ľuďom v oblasti 
vnútorných chorôb. Je to 
vlastne včasná a správna 
diagnostika, liečba, určenie 
prognózy a prevencia 
vnútorných chorôb, ich 
následkov a komplikácií. 
Náplňou je poskytovať vyso-
ko odbornú ošetrovateľskú 
starostlivosť zameranú na 
komplexnú starostlivosť o 
chorých s chorobami vnú-
torného lekárstva.

Keď som prvýkrát vošla 
na interné oddelenie, za-
siahla ma panika, stres a 
strach. Zrazu keď som vošla 
do jednotlivých izieb, vi-
dela som, ako niektorí ľudia 
musia trpieť, akí sú bezv-
ládni . Videla som, ako sa 
nemôžu postaviť z postele a 
sú odkázaní len na pomoc 
iných, videla som, ako ledva 
dýchajú a ako chcú veľmi 
niečo povedať, videla som, 
ako sa boja, keď k nim príde 
lekár,  sestrička alebo len JA 

-  žiak v uniforme. Boja sa 
toho, čo im lekár oznámi a 
toho, aký bolestivý úkon im 
zase ideme urobiť. 

No napriek tomu, že sú tam 
pacienti s veľmi vážnym 
zdravotným stavom, tak 
sa vedia aj zasmiať a čo 
je najdôležitejšie, chcú sa 
rozprávať. Veľmi radi sa 
rozprávajú a povedia vám 
občas aj to, čo by ste už 
nemuseli vedieť a na tom sa 
teda dá aj poriadne zasmiať.
 No niekedy zase boli dni, 
keď som prišla domov z 
praxe, sadla si na posteľ a 
rozmýšľala nad tým, čo mi 
tí ľudia hovorili,  akí boli a 
nie raz som mala slzy na 
krajíčku. 

Nikdy nezabudnem na 
jednu paniu, ku ktorej keď 
som prišla, tak mi stisla ruku 
veľmi silno a následne sa 
rozplakala, ja som jej len 
zašepkala, že bude všetko v 
poriadku a ona si len povz-
dychla a povedala: „ Nie, 
to už v poriadku nebude.“ 
A zrazu som pocítila, ako 
sa aj mne tlačia slzy do očí 
a vtedy som si uvedomila, 
že na túto prácu nie sú 
potrebné len vedomosti, 
ale aj ľudskosť a empatia k 
pacientom. 
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