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Identifikácia pozície „anjel“ a „sexuálny objekt“ 
v profesii sestry 

• Zodpovedné činitele:  

 historické zmeny v spoločnosti (móda prechádzajúca 

z puritánskej do frivolnej, skracovanie dĺžky sukní a pod.),  

 zmena zón medzi pacientom a sestrou pri vykonávaní 

ošetrovateľskej starostlivosti,  

 správanie sestier, prameniace zo zmien v spoločnosti 
(sklon k tolerancii vyzývavosti, posun morálnych hodnôt a pod.).   

      



Príčiny oboch pozícií – kto je za ne zodpovedný 

 My, ako ženy, my ako muži, my ako ľudia, my ako sestry.     
 Nie vždy a všetky sme tie, ktoré sa správajú iba vzorovo, 

správne, cnostne, zodpovedne voči morálnym a etickým 

aspektom našej profesie... 

 

Je nemysliteľné, aby obhajkyňa na súde vystupovala v  tope 

bez ramienok a mini – pracovná morálka jej to nedovolí 

a toto pravidlo je u právničiek pred súdom rešpektované 

absolútne a bez výhrad. 



Norma obdivu, ktorý je nám príjemný 

Motív túžby po obdive: 
 túžba sa páčiť, 

 zapôsobiť na druhých, 

 vzbudiť závisť. 

 

     Typy obdivu z hľadiska pocitov: 
 príjemný, ak zaujmeme niekoho, na kom nám záleží, 

 nepríjemný, ak na seba pritiahneme neželanú pozornosť 

veľkého množstva ľudí, či ľudí, ktorých „nemusíme“. 



Norma obdivu: 

 vyjadrená uznanlivým pohľadom,  

 poklonou, pochvalou,  

 verbálnym či neverbálnym uznaním (ktorý 

zahrňuje estetické cítenie druhej, pozorujúcej osoby),  

 vylučuje prechod do vulgárnej, sexuálne 

zameranej dimenzie (uráža, ponižuje, alebo 

diskriminuje).  



Anketa: 

56 R 
 
Charakteristika:  
1. sestry pracujúce v ambulantných ZZ: 21 
2. sestry pracujúce v ústavných ZZ: 35 
 
Geografické vymedzenie: celá SR 
 
Spôsob oslovenia: e – mailom 
 
Návratnosť: 100 %-ná 
 
Obdobie prieskumu: september, október 2011 



Sttretli ste sa počas praxe so sexuálnym obťažovaním?
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Kto Vás sexuálne obťažoval?
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Spôsoby sexuálneho obťažovania

34

6

11

6

12

0
5

10

15
20
25
30

35
40

1 2 3 4 5

Verbálne narážky sex.charakteru

Fyzické obťažovanie, intímne
dotyky
Vulgárne reči

Vulgárne gestá

Pokus o bozk, objatie pohladenie



Opakovalo sa toto správanie voči vám viac ako 1 x ?
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Závery: 

• Sestry sa so sexuálnym obťažovaním v praxi stretávajú. 
 
• Toto správanie voči nim má tendenciu k opakovaným pokusom obťažovať. 
 
• Najčastejšie sú sexuálne obťažované pacientmi, potom nadriadenými, a inými /v 

dotazníku označení medicínski reprezentanti/. 
 
• V zmysel sexuálneho obťažovania sestry najčastejšie čelia verbálnym narážkam 

sexuálneho charakteru, časté sú pokusy o pohladenie, či bozk, potom vulgárne 
reči a gestá.  

 
• Toto správanie je sestrám nepríjemné, len 2 R sa vyjadrili, že tento fakt sa ich 

nedotýka, lebo ho ignorujú. 
 



Kým chceme /ne/byť? - Potreba zmeny vo vnímaní 
sestry k etickejšiemu a dôstojnejšiemu modelu 

 Vzdelávame sa,  
 vieme sa odborne obhájiť,  
 dokážeme zachraňovať ľudské životy,  

 Snažíme sa uľahčovať osudy, 

 asistujeme pri vysoko náročných zákrokoch, 

 edukujeme,  

 často prvé, ktoré v rukách držia narodené bábätko a 

posledné, ktoré začujú posledný výdych pacienta... 

 



Ideálny model sestry – fikcia, či realita? 

 Príjemná ako letuška 
 Asertívna  ako investorka 

 Rázna ako právnička 

 Diplomatická  ako politička 

 Vnímavá a empatická ako 

spisovateľka 

 Schopná počúvať s 

nadhľadom a reagovať 

adekvátne k veci ako 

novinárka 

 

 Láskavá  ako učiteľka v 
škôlke 

 Férová a spoľahlivá  ako 

športovkyňa 

 Profesionálne pokojná  ako 

psychologička 

 Upravená ako žena, ktorá 

si váži seba samu 

Na záver: Dokonalá, ako 
sestrička  



Ďakujeme za pozornosť. 
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