
Jmenuji se Stanislava, za pár týdnů mi bude 54 let a ve zdravotnictví jsem, s přerušovanými pauzami již 

od 19 let.  

Momentálně pracuji na Traumatologii-A v Úrazové nemocnici na pozici sanitárky. Je to převážně mužské 

oddělení, ale občas k nám zavítají i ženy.  

Vždy jsem toužila vykonávat tak úžasné povolání jako je starost a péče o druhé, i tímto způsobem bych také 

chtěla poděkovat Vrchní sestře, paní Andrei Liškové že mohu pracovat zrovna tady a že mě přijala mezi své, 

mezi Vás všechny, protože jsem velmi šťastná že tu s vámi mohu být.  

Své povolání v žádném případě neberu pouze jen jako "zaměstnání", ale i jako poslání a podílení se na zlepšení 

kvality starání se o pacienty.  

Na našem oddělení jsou kluci mladí i starší ale převážně starší pánové jsou moje zlatíčka, snažím se jim vyhovět 

a plnit jim všechna jejich přání. Převážně oni potřebují pomoc, vlídné slovo a pohlazení. Vždy jsme nesmírně 

šťastná, když vidím úsměv na jejich tvářích a pokrok který dělají. Každý den se těším do práce až je zase uvidím, 

jak jsou den ode dne šikovnější a jejich zdravotní stav se lepší. Těším se až vejdu na pokoje a zavolám to své " 

Ahoj kluci moji, tak jsem tady, dnes tu budeme celý den či noc spolu a bude nám moc hezky, cokoliv budete 

potřebovat, jsem tu pro Vás..." I děvčata, se kterými pracuji jsou nesmírně úžasná, jsme skvělý kolektiv a vždy 

si navzájem pomůžeme, zkrátka se můžeme jedna na druhou spolehnout. Pevně věřím, že i děvčata či chlapci na 

ostatních odděleních jsou úžasní.  

I my všichni se dříve či později, dostaneme do situace, buď stářím, nehodou nebo jakoukoliv nemocí kdy budeme 

odkázáni na pomoc od druhých a proto se ke každému člověku o kterého pečuji, chovám s láskou a pokorou, tak 

jako skvělý tým sestřiček, sanitárek a lékařů který na našem oddělení máme.  

A proto pokud přemýšlíte, kam po studiu nebo jste úplně mimo obor a uvažujete, že chcete zkusit práci ve 

zdravotnictví a smýšlíte stejně jako já, přijďte k nám. Škála oborů je rozmanitá proto si můžete vybrat z mé 

milované Traumatologie, Ortopedie, Chirurgie, Urologie či JIP, ARO, pohotovosti, sálů či dalších. Pevně věřím 

a jsem si jistá, že se v některém oboru najdete a budete v něm stejně spokojeni a šťastni jako já.  

Úrazová nemocnice Vám nabízí spoustu možností se neustále učit novým věcem, dále studovat a stále se 

zdokonalovat. Na oddělení, které si vyberete, Vás přivítá skvělý kolektiv perfektních sestřiček, úžasných 

sanitárek i bravurních doktorů se kterými je radost pracovat.  

Touto cestou jsem chtěla povzbudit kohokoliv kdo vnímá tohle povolání stejně a chce se podílet na zlepšení světa, 

stejně jako já i kolektiv okolo mě.  

Nikdo neví, co přinese zítřek, proto Vás prosím, berte život s úsměvem, žijte jako kdyby byl každý den poslední 

a pomáhejte druhým, to vše s láskou a se srdcem na dlani.  

S pozdravem krásných dnů přeje Stáňa  



 


