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V!leto"ním roce budete v!O#ním 
centru Praha ji$ "est%m rokem. 
Co se za tu dobu zm&nilo?

Musím !íci, "e opravdu hodn#. 
A$mo"ná i$to je d%vod, pro& nemám 
pocit, "e bych stagnovala. Za dobu 
mého p%sobení v$OCP prob#hlo 
mnoho organiza&ních zm#n. Mimo 
jiné jsme t!ikrát zm#nili adresu. Na-
konec jsme p!ed &ty!mi lety zakotvili 
v$moderní budov# Lighthouse Tower 
v$pra"sk'ch Hole(ovicích a$od té 
doby pracujeme v$krásném, pro nás 
i$pro pacienty velmi p!íjemném pro-
st!edí. Krom# toho se b#hem uply-
nul'ch let postupn# obm#nil tém#! 
cel' ná( kolektiv. Na(t#stí pan !editel 
a$pan primá!, tedy hlavní osobnosti, 
na kter'ch klinika stojí, z%stávají.

M'$ete p(iblí$it, co va"e práce 
ambulantní sestry obná"í?

Ambulantní sestra má u$nás na sta-
rosti dv# a" t!i ordinace léka!% nebo 
p!edopera&ní p!ípravu pa cient%. 
V#t(inou se o$tyto práce d#lím 
s$dal(ími dv#ma kolegyn#mi.

Co je náplní va"í práce, kdy$ se 
staráte o!ordinace léka('?

Denn# projde sesternou a$následn# 
n#kterou ordinací 40–60 pacient% 
objednan'ch na r%zná vy(et!ení. Jed-
ná se o$pacienty p!ed operací (edého 
zákalu &i refrak&ními zákroky, paci-
enty, kte!í p!icházejí na poopera&ní 
kontroly, preventivní o&ní vy(et!ení, 
tzv. OCT vy(et!ení, konzultace p!ed 
plastikou o&ních ví&ek a$mnoho dal-
(ích. Po recepci jsem jako ambulantní 
sestra dal(ím &lánkem na(eho t'mu, 
se kter'm se pacient setkává. 
S$ka"d'm pacientem nejprve 
stru&n# proberu d%vod jeho 
náv(t#vy a$vysv#tlím mu pr%-
b#h vy(et!ení. Poté prove-
du p!ístrojová m#!ení, která 
jsou vícemén# mojí hlavní 
pracovní náplní. V'sledky 
a$p!íslu(né tiskopisy vlo"ím 
do dokumentace, kterou ná-
sledn# p!edávám léka!i. Plním 
ordinace léka!e, aplikuji o&ní 
kapky a$asistuji p!i n#kter'ch 
vy(et!eních nebo v'konech. 
Pro ambulantní sestru je vel-

Práce ve zdravotnictví m! napl"uje
K!práci zdravotní sestry ji inspirovala sest"i#ka z!ordinace praktické léka"ky pro d$ti a!dorost, s!ní% 
se jako dít$ setkávala a!která byla k!d$tem moc milá a!usm$vavá. Dnes o!svém povolání "íká, %e ji 
napl&uje. 'e# je o sest"e Jan$ Barchánkové, která letos oslaví své (estileté p)sobení v!O#ním centru 
Praha (OCP). Zajímalo nás proto, co jí práce ve zdravotnictví p"iná(í a!co by naopak ráda zm$nila.
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mi d%le"ité zvládnout také organizaci 
práce a$zajistit plynulost provozu tak, 
aby léka!i ne&ekali na své pacienty 
a$pacienti ne&ekali zbyte&n# na své 
léka!e. Krom# uveden'ch &inností 
pat!í k$mé pracovní náplni i$!ada ad-
ministrativních úkon%. Je to nap!íklad 
vedení skladov'ch zásob lék% a$jejich 
objednávání, rozpisy slu"eb sester 

a$pracovní v'kazy, kontrola opera&-
ních program%, aktualizace zdravotní 
dokumentace a$mnoho dal(ích. V$ne-
poslední !ad# mám na starosti i$za-
(kolování nov'ch sester.

A!co obná"í p(íprava pacient' 
p(ed operací?

Nej&ast#j(ími opera&ními zákroky, 
které na na(em pracovi(ti prová-
díme, jsou operace (edého zákalu. 
P!ed v'konem p!ipravujeme i$zá-
jemce o$plastickou operaci ví&ek, pa-
cienty s$v#kem podmín#nou maku-
lární degenerací (VPMD) chystáme 
k$aplikacím anti-VEGF preparát%. 
Na(imi pacienty jsou v$p!evá"né v#t-
(in# star(í lidé, ke kter'm musíme 
p!istupovat s$maximální pé&í a$citli-
vostí. Prvním krokem je seznámení 
pacienta s$pr%b#hem p!edopera&ní 
p!ípravy a$jeho informování o$po-
opera&ním re"imu. Vlastní p!edope-
ra&ní p!íprava spo&ívá v$aplikaci o&-
ních kapek do operovaného oka, pa-

cient postupn# dostává o&ní kapky 
na roz(í!ení zornice a$poté na znecit-
liv#ní. B#hem této doby jsou pacienti 
v$p!íjemném prost!edí, mají k$dispo-
zici pohodlná k!esla a$ka"d' dostává 
malé ob&erstvení. P!ed vstupem na 
sál prochází pacient takzvan'm ) l-
trem, kde se mu p!edstaví operatér, 
a$samotná operace m%"e za&ít. Po 

dokon&ení v'konu p!ebírá pacienta 
zp#t sestra, která mu následn# p!e-
dá léka!skou dokumentaci.

Práce s!pacienty asi musí b%t n&-
kdy náro#ná, zvlá"t& pak s!t&mi 
star"ími. Jak to zvládáte?

Sna"ím se p!istupovat ke ka"dému 
pacientovi individuáln#. Opakované 
oslovení jménem, vysv#tlení pr%-
b#hu vy(et!ení nebo zákroku, zod-
pov#zení dotaz% – to v(echno jsou 
drobnosti, kter'mi si m%"eme získat 
d%v#ru pacienta a$usnadnit tak dal-
(í spolupráci. U$star(ích pacient% 
navíc &asto komunikujeme i$s$jejich 
rodinn'mi p!íslu(níky, kte!í je do-
provázejí na vy(et!ení &i operaci.

Co se vám na práci v ! O#ním  centru 
Praha líbí a!co vás napl)uje?

Ur&it# m# velmi t#(í pochvaly pa-
cient%, kte!í jsou spokojeni nejen 
s$v'sledky operace, ale i$s$na(ím 
p!ístupem a$pé&í. Pod#kováni od pa-

cienta je pro mne odm#nou 
za ka"dodenní úsilí o$pro-

fesionální a$lidsk' p!í-
stup. Práce ambulantní 

sestry v$OCP se mi 
líbí. Je pestrá, vy"a-

duje samostatnost, 
p!esnost, organi-

za&ní schopnos-
ti, schopnost 

komunikace 
s$pacienty 
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(ích. Po recepci jsem jako ambulantní 
sestra dal(ím &lánkem na(eho t'mu, 
se kter'm se pacient setkává. 
S$ka"d'm pacientem nejprve 
stru&n# proberu d%vod jeho 
náv(t#vy a$vysv#tlím mu pr%-
b#h vy(et!ení. Poté prove-
du p!ístrojová m#!ení, která 
jsou vícemén# mojí hlavní 
pracovní náplní. V'sledky 
a$p!íslu(né tiskopisy vlo"ím 
do dokumentace, kterou ná-
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Pro ambulantní sestru je velmi d)le%ité 
zvládnout také organizaci práce a!zajistit 
plynulost provozu tak, aby léka"i 
ne#ekali na své pacienty a!pacienti 
ne#ekali zbyte#n$ na své léka"e. 

Práce ambulantní 
sestry  zahrnuje 
celou "adu 
 v*kon)
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i!jejich rodinou a!v!nepo-
slední "ad# samoz"ejm# 
i!trp#livost. Ze strany ve-
dení oce$uji otev"enost 
k!na%im p"ipomínkám 
a!návrh&m a!mo'nost po-
dílet se na jejich   realizaci.

D!íve jste pracovala 
i"jako  anesteziologická  
sestra a" sestra na ARO. 
Lze n#jak  porovnat  
tuto"práci s"prací na o$ní 
klinice?

Opravdu nevím, zda je 
mo'né v(%e uvedená 
pracovi%t# porovnat. Vy-
zkou%ela jsem si práci ve 
velkém i!v!men%ím kolek-
tivu i!samostatnou práci 
s!jedním léka"em. Ka'dá 
z!t#chto variant má svá pro 
a!proti. Jako sestra v!in-
tenzivní medicín# jsem 
pracovala samostatn#, 
práce byla zajímavá, vy'a-
dovala p"esnost, pe)livost 
a!schopnost rychle se roz-
hodnout a!jednat. Na druhé 
stran# byla psychicky i!fy-
zicky náro)ná a!komunika-
ce s!pacienty byla, oproti 
m(m dal%ím zku%enostem, 
minimální. Následn# jsem 
p&sobila v!soukromé o)ní 
ordinaci, kde byla komuni-

kace s!pacienty mojí hlavní 
pracovní náplní a!odborné 
sesterské v(kony nahradila 
z!velké )ásti administrati-
va. V%echny své dosavadní 
profesní zku%enosti pova-
'uji za velmi p"ínosné a!na-
pl$ující. Jist# je to i!díky 
tomu, 'e jsem dosud m#la 
%t#stí na léka"e. Naprostá 
v#t%ina z!t#ch, se kter(mi 
jsem pracovala, pova'ova-
la sestry za d&le'itého pra-
covního partnera. 

Práce sestry je vel-
mi náro$ná. Jak 
relaxujete?

Od pracovních povinnos-
tí si o!víkendu nejlépe od-
po)inu prací na zahrad# 
na chalup# m(ch rodi)&. 
V!t(dnu chodím po práci 
plavat, ráda si )tu a!v!po-
sledních p#ti letech se sna-
'ím i!trochu vzd#lávat v!ja-
zykov(ch kurzech. Dovole-
nou v!lét# trávíme s!man-
'elem, dcerou a!synem na 
horách a!na chalup#.

Je%t# malá otázka na 
záv#r:  Chodíte pravi-
deln# k"o$nímu léka!i?

Ano, samoz"ejm# – a!ne-
mám to  daleko. 
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Adam Janek,  
!editel O"ního 
centra Praha, 
o#práci se 
sest!i"kou 
Janou !íká:

S!Janou pracuji více 
ne" p#t let a je pro 
m# a!cel$ kolektiv 
nepostradatelnou 
sou%ástí kliniky. Její 
nad&ení pro práci, 
p'ístup k!pacient(m 
a!organiza%ní schop-
nosti by si p'ál snad 
ka"d$. Oce)uji, "e 
sama od sebe stá-
le p'ichází s!nov$mi 
nápady, jak zlep&it 
a!zefektivnit chod 
ambulancí a!cel$ 
provoz. Mohu rád 
'íct, "e Jana pro m# 
není „jen“ skv#lou 
zdravotní sestrou, 
ale rovn#" %lov#kem, 
na kterého se mohu 
v"dy spolehnout. Za 
to v&e jí pat'í mé díky.

Kdo je
Jana  
Barchánková
Jana Barchánková!vystudovala 
st'ední zdravotnickou &kolu v!Praze, 
poté absolvovala specializa%ní stu-
dium v!oboru Sestra pro intenzivní 
pé%i. V!letech 1996–2001 pracovala 
jako sestra na Klinice anesteziologie 
a!resuscitace ve V&eobecné fakultní 
nemocnici v!Praze. V!letech 2001–
2004 pracovala jako zdravotní sest-
ra v!soukromé o%ní ordinaci speciali-
zované na aplikaci kontaktních %o-
%ek. Po skon%ení mate'ské dovolené 
nastoupila do O%ního centra Praha, 
kde pracuje od 'íjna 2010 jako am-
bulantní zdravotní sestra dodnes.

INZERCE


