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Práca sestry je mimoriadne náročná, ale neuveriteľne pekná hovorí 

osobnosť mesiaca PhDr. Anna Schmiedl, MPH., 
 

PhDr. Anna Schmiedl, MPH., 

 

Po ukončení stredoškolského štúdia 

nastúpila do nemocnice L. Pasteura 

v Košiciach na oddelenie jednotky 

intenzívnej starostlivosti I. Chirurgickej 

kliniky. Počas tohto obdobia úspešne 

absolvovala postgraduálne štúdium 

v obore Ošetrovateľská starostlivosť 

o dospelých. Súčasne začala pôsobiť na 

klinike stomatológie a maxilofacialnej 

chirurgie, počas ktorej úspešne zavŕšila 

štúdium na vysokej škole v odbore 

ošetrovateľstva. V rámci postgraduál-

neho štúdia úspešne absolvovala v obo-

re Ošetrovateľská starostlivosť v komu-

nite. a súčasne získala titul Master of 

Public Health. Od roku 2010 je vedúcou regionálneho centra hodnotenia SV sestier 

a PA pre VÚC KSK. Má na starosti zmluvné spolupráce a koordináciu vzdelávania sestier 

a PA v KSK, zároveň spolupracuje na kontrolných činnostiach vyplývajúcich z legislatívy. 

Autorka je stálym poradcom červeného kríža.  

 

Povolanie zdravotnej sestry je nesmierne náročné a zodpovedné. Jej profesijná rola 

rastie, kompetencie sa rozširujú a nevyhnutnou súčasťou jej práce je nutnosť 

celoživotného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie. Medicína, ale aj ošetrovateľstvo sú 

odbory, ktoré sa neustále vyvíjajú. Hľadajú sa stále nové možnosti v diagnostike                   

i v liečbe, a preto si povolanie sestier vyžaduje kontinuálne, sústavné vzdelávanie. 

Sestry pracujúce v diabetológii významne participujú na diagnostike a liečbe                         

a neoddeliteľnou súčasťou ich práce s pacientom s chronickým ochorením je edukačná 

činnosť. Svojou erudíciou môžu napomôcť včasnej identifikácii komplikácií, ktoré sú 

súčasťou ochorenia diabetes mellitus.  
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Plánovaným rozhovorom dokáže sestra zistiť, či pacient dodržiava diétu, odhadnúť 

vývoj ochorenia, jej úlohou je zaznamenávať zmeny a každú novú informáciu 

konzultovať s lekárom. Súčasťou práce sestry je podávať pacientovi informácie 

o novinkách v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a sprostredkovať mu edukačné 

programy a informácie o motivačných programoch.  

 

Efektívna komunikácia sestry s pacientom je mimoriadne dôležitá, vytvára sa tak  medzi 

oboma vzťah, v ktorom spoločne zdieľajú informácie a reagujú na určité objektívne 

skutočnosti. Pacient má dnes záujem o nové informácie a cíti potrebu rozhodovať o 

dôležitých otázkach týkajúcich sa vlastného zdravia. Lekár spolu so sestrou edukujú 

a motivujú pacientov k správnemu self manažmentu - k zodpovednosti za svoje 

zdravie. Je dôležité poskytnúť im dostatočné a zrozumiteľné informácie, aby boli 

schopní informovane rozhodovať o svojej liečbe, dokázali modifikovať svoje správanie 

a návyky potrebné na dosiahnutie terapeutických cieľov. 

 

Práca sestry je mimoriadne náročná, ale neuveriteľne pekná. Sestry stoja skutočne pri 

človekovi od narodenia až do samotného konca. V súčasnosti nie je povolanie sestra 

príliš atraktívne, ale verím, že jedného dňa opäť ošetrovateľstvo naberie ten správny 

kurz a mladé kolegyne pochopia, že hovorím o jednom z najušľachtilejších 

a najpotrebnejších povolaní.  

 

Mojou životnou filozofiou je pracovať tak, aby som sa mohla bez obáv obzrieť za seba, 

a ak za mnou niečo zostane, tak to malo zmysel. Mojím zmyslom života je moja dcéra, 

ktorej sa snažím byť dobrým príkladom, a verím, že mi doma rastie budúca zdravotná 

sestra. 

 

Tak ako každý človek, aj ja potrebujem relaxovať, mojím skutočným relaxom je nič 

nerobenie s knihou v ruke na ležadle pri mori. Šťastím ma napĺňa, že mám zdravú 

a spokojnú rodinu, s ktorou sa pravidelne stretávame, čo nám dáva silu vyrovnávať sa 

s bežnými ľudskými starosťami. 

 

Za rozhovor ďakuje odborná redakcia EDUprofiPHARM.  

 


