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ZÁŽITKY Z PRAXE

Gynekologické oddelenie je veľmi 
zaujímavým oddelením. Vždy 
som mala obavy  z tohto odde-
lenia, bála som sa, že práca na 
gynekológii  ma nebude baviť. 
Priznám sa, že pred týmto  odde-
lením som mala najväčší rešpekt. 
Možno sa pýtate, prečo som sa 
bála, veď na tomto oddelení sa 
zrodí nový človiečik , čo je pravda, 
každý deň  sa tu minimálne 2 - 3 
bábätká narodia,  lenže niekedy sa 
stane z okamihu radosti aj smútok. 
To je presne to, čo na tomto od-
delení môžete čakať.  Mierim tým 
k smutnej udalosti, ktorá sa stala 
počas praxe prednedávnom. Bola 
som neskutočne šťastná, keď som 
mohla byť pri pôrode cisárskym 
rezom, videla som, ako sa narodilo 
malé bábätko, ktoré bolo úplne 
zdravé. V tele som mala kopec en-
dorfínov, splnil sa mi sen -  vidieť 
pôrod. No zo sekundy na sekundu 
sa tento krásny moment zmenil. 
V okamihu prišli na operačnú sálu 
sestričky a povedali, že sa bude 
rodiť mŕtve bábätko. Prítomný 
musel byť aj kňaz, ktorý mŕtve 
bábätko pokrstil. Pri tejto smutnej 
udalosti mi nedovolili byť, asi je to 
aj správne, lebo na takýto moment 
ešte nie som dosť dobre priprave-
ná a obávam sa, že by som to ne-
zvládla. Toto bábätko bolo úplne 
zdravé, mamička sa počas teho-
tenstva starala o svoje bábätko tak, 
ako mala, no  lekári pred pôro-
dom zistili na kardiotokograme 

(prístroj, ktorý 
monitoruje tlkot 
srdiečka bábätka 
a sťahy materni-
ce),  že dieťatko 
nedýcha. To 
znamenalo pre 
mamičku porodiť 
mŕtve dieťatko. 
Mamička veľmi 
plakala  a ja som 
v tom momente 
nevedela reago-
vať  či pacientku 
upokojiť alebo 
radšej ju nechať 
samu, bohužiaľ, 
zlyhala som, stratila som reč a 
nevedela, čo robiť, trpela som s 
ňou. Bol to pre mňa veľmi emotív-
ny zážitok. Prax na gynekologic-
kom oddelení je veľmi zaujímavá. 
Väčšinou je to o radosti, lebo 
pomáhame na svet maličkým, 
nevinným človiečikom. Mala som  
možnosť vidieť aj  fyziologický 
pôrod. Na tento pôrod sa ove-
ľa lepšie pozeralo ako na pôrod 
cisárskym rezom . Je to lepšie 
aj pre mamičku, ale určite aj pre 
lekárov.  Na tento zážitok nikdy 
nezabudnem, je to niečo neopísa-
teľné, keď to vidíte na vlastné oči a 
nie len prostredníctvom internetu, 
ako prichádza to bábätko na svet 
a keď sa samo nadýchne a začne 
plakať . Ten výraz tváre vyčerpanej 
mamičky, keď si prvýkrát privinie 
k sebe svoje dieťatko, sa zmení na 

blaženosť a uvoľnenie, na neopí-
sateľnú radosť a vďaku za nový ži-
vot. Toľko radosti  sa v tej operač-
nej sále nachádza, že by ste plakali 
od šťastia aj vy. Zúčastňujeme sa 
aj na prvých vyšetreniach bábätka, 
napríklad zistenie priechodnosti 
dýchacích ciest čí priechodnosť 
konečníka a tiež, čo ma prekvapi-
lo, bolo  aplikovanie subcutánne 
vitamínu K, aby dieťatko nevykr-
vácalo.  Na tomto oddelení som 
sa veľmi veľa naučila počas týchto 
4 týždňov, ktoré som tu strávila.  
Zase som bohatšia o vedomosti , 
skúsenosti s malými bábätkami  a 
hlavne sa snažím myslieť racio-
nálne po udalostiach, ktoré som 
na tomto oddelení zažila.

KATKA

Gynekologicko-pô-
rodnícke oddelenie 
– oddelenie ako 
každé iné? Podľa 
mňa nie. Na tomto 
oddelení pred tými 
veľkými dverami 
cítite lásku, je to 
nádherné oddelenie 
plné nehy, dobra 
a nového života. 
Hneď prvý deň na 
oddelení ma vyuču-

júca praxe poslala na pôrodnú sálu. Vo mne zavládlo 
vzrušenie, že konečne uvidím pôrod, no na druhej 
strane ovládol ma aj strach a nevýslovný rešpekt. Veľ-
ké dvere operačných sál ma pozývali ďalej... Sestrička 
mi hneď poukazovala, čo kde je a ako sa používa, 

ukázala mi vyšetrovňu pre novorodencov. Pôrodná 
sála – veľký sterilný stôl, stolík, lampa, emitky, tlako-
mer, kardiogram, odberové skúmavky a rôzne ná-
stroje. Akútny pôrod – rýchlo obuť galoše, natiahnuť 
sterilný plášť a rukavice, pripraviť pacientku. Rodička 
výborne spolupracovala s personálom. Možno to 
bolo aj vďaka tomu, že vedľa nej stál manžel, držal ju 
za ruku a upokojoval ju. Bolo to neuveriteľne dojem-
né a ten moment, keď muž začne plakať, lebo vidí 
prvýkrát svoje dieťa... Hneď po narodení sa dieťatko 
prikladá k matke. Vidíte, ako bolesť a únavu vystrieda 
nekonečné šťastie, šťastie a radosť z nového života. 
Práca na tomto oddelení ma napĺňa pokojom a po-
korou, teším sa na každý nový deň, lebo každý deň sa 
začína nový život.
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