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REAKCIA PÁNA RIADITEĽ

Stredné zdravotnícke školy sa 
od iných škôl líšia. Sú špecifické 
v tom, že časť praktického 
vyučovania sa realizuje mimo 
školy a že počas praxe žiaci 
prichádzajú do priameho kon-
taktu s ľuďmi – pacientmi 
nemocnice, resp. klientmi 
sociálnych zariadení vo vekovej 
štruktúre od detí po seniorov. 
To, že prax vykonávate v po-
pradskej nemocnici a domove 
seniorov je podmienené Zm-
luvou o poskytovaní prak-
tického vyučovania s týmito 
inštitúciami. Súčasťou takejto 
zmluvy je aj záväzok našej školy 
zabezpečiť, aby žiaci dodržiavali 
Prevádzkový poriadok pracovísk 
zdravotníckeho /sociálneho 
zariadenia a zásady osobnej 
hygieny. Prevádzkové poriadky 
vychádzajú z právnych predpi-
sov: Zákona o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti a 
zdravotníckych pracovníkoch, 
ktorého súčasťou je Etický kó-
dex zdravotníckeho pracovníka 
a Vyhlášky Ministerstva zdra-
votníctva SR o požiadavkách na 
prevádzku zdravotníckych zari-
adení z hľadiska ochrany zdra-
via a opatreniach na predchád-
zanie nemocničným nákazám. 

Z TÝCHTO ZÁSAD SME VYCHÁDZALI PRI URČOVANÍ PO-
VINNOSTÍ ŽIAKOV VO VNÚTORNOM PORIADKU ŠKOLY

- Nechty musia byť krátke, nenalakované, nesmú byť 
umelé ani gélové, na rukách nesmú byť prstene ani 
náramky (má to svoje opodstatnenie – pod dlhé nechty 
či prstene sa môžu dostať a zachytiť baktérie, ktoré sú 
potom príčinou následných ochorení, dokonca si ich 
môžete „doniesť“ domov. Náramkami alebo šperkami 
môžete poškriabať ošetrovaného pacienta/klienta, 
môže dôjsť aj k ich poškodeniu a vašej ujme).
- Účes nesmie byť výstredný, zakazuje sa nose-
nie piercingu alebo tetovania na tvári a odhalených 
častiach tela (už som uviedol, že prichádzate do kon-
taktu s malými deťmi i seniormi a oni nie sú zvyknutí 
na výstredné účesy či ozdoby tela. Očakávajú nielen 
pozitívny prístup, ale aj pre nich príjemný vzhľad per-
sonálu).

Pripravujete sa na naozaj 
špecifické povolanie, kde 
nielen vedomosti, zručnosti, 
ale i vystupovanie a výzor 
musia vzbudzovať dôveru 
– je to tak aj u policajtov, 
hasičov, zamestnancov bánk, 
stewardov a ďalších. Aj tými-
to opatreniami sa snažíme 
vytvoriť  taký spoločenský 
status nášho absolventa, 
ktorý bude verejnosťou hod-
notený pozitívne a aj zdra-
votnícky  personál ho príjme 
ako plnohodnotného člena 
ošetrovateľského tímu.

PS: Možno sa vám zdá, že 
dodržiavanie pravidiel sa v 
našej republike dnes „neno-
sí“, konanie iných nemôžem 
ovplyvniť. Každý z nás má 
možnosť svojím správaním 
ukázať, že pravidlá sa dajú 
dodržiavať a byť tak príkla-
dom ostatným.
PPS: „Nezáviďte“ dospelým 
ich make-upy, umelé riasy a 
iné ozdoby. Vy to ešte ne-
potrebujete, pretože vaša 
prirodzenosť je to, čo vám 
môžu starší závidieť.
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