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PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

PRVÝKRÁT 
NA PRAXI

Študenti odboru zdravotnícky 
asistent nastupujú v 3. ročníku 
na prax, to znamená, že pod 
dohľadom odbornej učiteľky sa 
začlenia do kolektívu zamest-
nancov nemocnice a svoje 
získané teoretické vedomosti 
si overujú v praxi, prácou s 
pacientmi. Jednotlivé výkony 
sa učia vykonávať na takmer 
všetkých oddeleniach. Aké sú 
ich skúsenosti?
LENKA: Najviac sa mi páči 
práca na detskom oddelení. 
Mám veľmi rada deti a starať 
sa o choré detičky ma veľmi 
bavilo. Prvý deň som mal tú česť 
starať sa o Lukáška, ktorý mal 1 
rok. Hneď som si ho obľúbila a 
bola som s ním celý deň. Mať 
na rukách bábo, ktoré neplače, 
usmieva sa  a je spokojné, to je 
pre mňa ten najkrajší pocit.
JARKA: Mne sa páči prax na 
detskom oddelení. Nielen preto, 

že deti zbožňujem, ale aj preto, 
že sú to malé, nevinné stvorenia, 
ktoré nedokážu ublížiť. Malým 
deťom stačí, ak im venujete 
čo i len minútu svojho času a 
hneď sú šťastnejšie. Najlepšie je 
kŕmenie, bábo najprv nechce, 
ale keď ochutná, nestíhate sa 
diviť, ako mliečko ubúda z fľaše. 
Pri prebaľovaní je sranda, čakáte, 
že bábo začne kopať nôžkami a 
súčasne pozeráte, či nemáte na 
sebe „suvenír“. Deti sú super, aj 
keď sú nezbedné.
NATÁLIA: Centrum sociálnych 
služieb, to je miesto, kde sa mi 
pracovalo výborne. Starší ľudia 
sú úprimní, milí, radi rozprávajú 
a vedia i vypočuť či poradiť. 
Keď sa náhodou nedostanem 
na vysokú školu, určite chcem 
pracovať tam, kde sú starší ľudia.
EMA: Najviac sa mi páči na 
chirurgii. Je tam stále čo robiť, 
človek sa nenudí, stretnete sa 

s mnohými ochoreniami, ktoré 
by som inde nevidela. Zaujala 
ma práca sestry na JIS-ke, ktorá 
to má ozaj náročné. Oceňujem 
robotu práve na tomto oddelení.
ŠTEVKA: Baví ma práca na dets-
kom oddelení aj napriek tomu, 
že tam ležali prevažne deti 
rómskeho pôvodu, rada som sa 
o tieto detičky starala. Ráno sme 
ich okúpali, prebalili, nakŕmili, s 
tými staršími sme sa aj hrali.
BRAŇO: Mne osobne sa naj-
viac páčilo na geriatrii. Prečo? 
Keď vidím tých starkých, ako 
smutne a mnohí takmer bez 
pohybu ležia na posteli, zabolí 
ma to. Som si vedomý toho, 
že práve im vďačíme za to, čo 
teraz máme, tak prečo sa im 
nepoďakovať aspoň dôkladnou 
starostlivosťou, ktorá im spríjem-
ní ich jeseň  života?


