
Jaká je česká sestra ?



Znaky ošetřovatelského povolání



Co obnáší práce zdravotní sestry:

. Práce s lidmi

• Fyzická zátěž

• Psychická zátěž

• Směnný provoz

• Povinnost mlčenlivosti



Osobnost zdravotní sestry:
• Schopnost rychle se rozhodovat

• Kreativita při řešení nepředvídatelných událostí

• Empatie

• Nezištnost – je umění dávat bez čekání na odměnu

• Diskrétnost – jde o umění mlčet

• Humánní vztah k nemocnému

• Smysl pro pořádek a čistotu

• Umění jednat s lidmi



Osobnost zdravotní sestry:

• Kolegialita - je základem dobrých interpersonálních vztahů

• Ochota – nejen směrem k pacientovi, ale i ke kolegům

• Ohleduplnost – překážkou nemá být věk, pohlaví, ani nedobré
vlastnosti pacienta

• Sebeovládání – ovládat své emoce při všech situacích

• Sociální cítění – respektovat důstojnost všem je povinností každé sestry

• Trpělivost – chápání všech problémů svěřeného pacienta

• Radost – oslovuje i ty, kterým pomáháme



Jaká je ideální sestra?

• Babi z filmu Sestřičky?

• Ina ze seriálu Nemocnice na kraji města?

• nebo sestra Huňková z téhož seriálu?

. Ideální sestra má hluboké odborné znalosti, musí být manažerkou,
umět si zorganizovat práci, dobře komunikovat směrem k pacientům i
ke spolupracovníkům, schopná pacienty vést a učit.



Co dnešním sestrám chybí:

• Dnešní sestra je zahlcena administrativou, řada vzácného personálu
vyplňuje všemožné papíry, objednává materiál, řeší personalistiku.

• Spoustu sesterské práce by mohl nahradit nezdravotnický personál –
jako je hotelový personál, pokojské, servírky, recepční. Využívání
vzdělaných sester na tyto úkony je neekonomické a při nedostatku
sester téměř nemožné.



Vedlejší role zdravotní sestry:

• Uklízečka – každá uklízečka v nemocnici si je vědoma své
nepostradatelnosti a dává to všem najevo. Když není přítomná na
oddělení, její práci zastane vždy zdravotní sestra. Poradí si se špínou,
skvrnami, znečištěnými povrchy, pracuje ale jen díky radám, které jí
zkušená uklízečka dává.

• Lékařka – služebně mladí lékaři, zastupující lékaři, vypomáhající lékaři
jsou bez zkušené zdravotní sestry téměř v koncích. Sestra stojí
nenápadně nad doktorem, potichu mu diktuje ordinace, snaží se ho
navést na správný diagnostický postup. To vše s důrazem nenápadně,
aby si lékaři mysleli, že na to přišli sami.



• Psycholog, psychoterapeut – dobrá sestra je lepší než mnozí
psychologicky vzdělaní kolegové. S nemocným je tak často v
kontaktu, že o něm ví nejvíc. Pokud si najde chvilku a upřímně se
o nemocného zajímá, může s ním velmi dobře pracovat.

• Sociální pracovnice – sestra empaticky komunikuje nejen s
nemocným, ale i s jeho rodinou, zajišťuje následnou péči,
rodinnou péči, domácí péči, dává rodinám a nemocným různé
tipy, rady i triky, jak doma přežít.



• Administrativní pracovnice – telefonáty, formuláře, tiskopisy, žádanky,
souhlasy. Většina z nás to nesnáší. Ani já již nejsem takovým
milovníkem administrativy, jako jsem byla v dětství, kdy jsem se při
razítkování formulářů cítila jako důležitá osoba.

• Učitelka – moderně můžeme říci edukátorka nebo mentorka.
Edukátorkou je myšlena učitelka pacienta. Provádí nácvik a osvojení
nových postupů, které bude pacient provádět sám – injekce, inzulíny,
stomie. Sestra mentorka zase učí své nové kolegyně tomuto krásnému
povolání.



Těchto 6 rolí plus tu svou zastává sestra každou směnu.

Proto si nás važte, zvláště teď, když naše řady řídnou.



Dobré důvody, proč se se zdravotní sestrou 
oženit:

• Toto povolání je jednoznačně ženskou záležitostí. Chcete – li za
manželku osobu pohlaví ženského, u sestry se v 99 procentech
nespletete.

. Zdravotní sestry nejsou andělé – někteří neinformovaní muži si myslí,
že sestra je něžná, éterická bytost (něco mezi jejich matkou a
jeptiškou), mluví potichu a je pokorná a ostýchavá. Opak je pravdou, od
mládí se dívají a sahají na věci, ze kterých by ostatním bylo určitě
špatně a zvládají pracovní zátěž zasloužilého pracovníka kamenolomu.



• Zdravotní sestry si vzájemně pomáhají – tak to je fakt. Sestra zná
mnoho dalších sester a ty zase znají mnoho dalších sester, takže než se
nadějete, budete mít mezi kamarády a přáteli pouze sestru či kamarády,
kteří se také oženili se zdravotní sestrou.

• Zdravotní sestry pomáhají ostatním – tak to je také pravda. Zvyknete si,
že Vaší ženu bude žádat široké okolí o pomoc v noci a Vaši kamarádi jí
budou ukazovat svou vyrážku. Můžete jen doufat, že nebude nakažlivá.



• Zdravotní sestry jsou tolerantní – jsou v práci v noci, odkud nemohou
odejít. Nemusíte se tedy obávat, že Vás manželka místo posezení s
Frantou v hospodě načape s Věruškou ve vinárně.

• Zdravotní sestry nebývají nemocné, mají dobrou imunitu, mohou se
tedy hrabat v čehokoliv.

• Zdravotní sestry nepropadají panice – kdybyste si náhodou uřízl palec,
Vaše manželka, zdravotní sestra, zachová ledový klid, palec nacpe do
sáčku s ledem a klidným hlasem Vám oznámí, že k lékaři se musíte
dopravit sám, neboť ona musí do práce.



. Zdravotní sestry jsou holky do nepohody – umí vyprávět pohádky,
pofoukat bebí, nedělají z komára velblouda. Poznají, kdy je člověku
opravdu zle a podají nemocným pomocnou ruku.

• Mějte je rádi.
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