Ece Pekmezci

Jeg kan lide tempo,
og at være i gang
hele tiden
Da Ece Pekmezci var 16 år, og gik ud af
9. klasse, valgte hun at starte på Grundforløb 1 på Social- og Sundhedsskolen
Fredericia-Vejle-Horsens' afdeling i
Horsens. Hun kendte godt til uddannelserne, for tre af hendes søskende var
allerede uddannende social – og sundhedshjælpere og assistenter. Og de talte
alle tre godt om arbejdet indenfor faget.

”

Min familie vidste i forvejen,
at jeg var ret god til det med
mennesker. Både fra familien
og fra mit fritidsjob som salgsassistent/lukkeansvarlig i en
tøjkæde. Jeg havde hørt mine
søstre fortælle meget spændende om både uddannelserne og deres arbejde. Så det
var nemt for mig at beslutte,
hvilken vej jeg ville vælge i min
videre uddannelse.
Ece valgte at læse til social- og
sundhedsassistent og sluttede
uddannelsen i maj 2021. Da hun var
færdiguddannet, fik hun arbejde på en
demensenhed, men hun fandt hurtigt ud af, at det ikke var indenfor det
område, hun havde lyst at bruge sine
faglige kompetencer.
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”Jeg syntes, arbejdet med de demente
borgere var interessant og relevant.
Jeg er glad for, at jeg fik mulighed for
at prøve det. Men jeg mærkede hurtigt,
at jeg ikke havde mulighed for at bruge
alle mine kompetencer som assistent.
Derfor valgte jeg, et job på medicinsk
sengeafsnit 1 på Regionshospitalet i
Horsens.”

På afdeling med
COVID patienter
Afdelingen var den samme, hvor Ece
havde været i praktik under hendes
uddannelse til social- og sundhedsassistent.
”En af mine nuværende kollegaer
kontaktede mig flere gange og ville
have mig tilbage på afdelingen efter
endt praktik derude. Første dag på
afdelingen kunne jeg mærke, at jeg
var på ”rette hylde”. På medicinsk
sengeafsnit 1 behandler vi patienter
med lungesygdomme, mave/tarmsygdomme. Vi har også afsnit for alment
medicinske diagnose patienter, og så
har vi et afsnit for COVID-19, MRSA
og RS virus mm. Indlæggelser med
isolation.”
For Ece var det specielt at starte arbejde på en afdeling, hvor borgere var

indlagt med COVID-19. Selv om hun er
vaccineret, og personalet benytter sig
af alle typer af værnemidler, så er det
alligevel en sygdom, som man bliver
påvirket af at have tæt ind på livet som
nyuddannet fagperson.
”Covid-19 er en meget speciel virus,
fordi den er relativ ny, og vi ved ikke
så meget om den endnu. Den kommer hele tiden i nye varianter, og det
kræver, at man er ekstra opmærksom.
Især som fagperson. Så ja, i starten
var det lidt underligt, og jeg følte mig
lidt sårbar. I dag er det patienter som
alle andre, og den eneste forskel er, at
vi beskytter os, så godt vi kan, ved at
bruge de rigtige værnemidler, når vi
behandler COVID-19 patienterne.”

De korte patientforløb
er attraktivt
For Ece betyder jobbet på hospitalet,
at hun arbejder med patienter, der er
indlagt i kort tid. Der er mange indlæggelser og udskrivninger i løbet af
en dag, og personalet når ikke at få en
længerevarende relation til patienterne, som man f.eks. gør til borgerne på
et plejecenter. Men for Ece er de korte
forløb ikke et problem.

”

Jeg kan lide, at ting går stærkt.
Det betyder langt fra, at jeg
ikke er grundig i mit arbejde.
Tværtimod. Men når der er
mange patienter, der skal gennem systemet, handler det om
at yde den optimale behandling, så de ikke har brug for
at blive længere tid end højst
nødvendigt. På plejehjemmet
løb jeg ikke lige så stærkt, men
der var bare andre opgaver,
der krævede tiden og min faglige kunnen.

At kunne bruge alle dele af sin faglige
viden er grunden til at Ece drømte om
en karriere på sygehuset.
”Jeg bruger aktivt min viden fra uddannelsen ind i mit arbejde. Hver dag.
Når der er afvigelser fra patientens
habituelle tilstand, så ved jeg præcis
hvad jeg skal være opmærksom på,
og hvilke andre fagpersoner, jeg skal
have samarbejde med, hvis det bliver
nødvendigt.”

”

Jeg håber, jeg får mulighed
for at blive på sygehuset i min
nuværende stilling i lang tid.
Selv om det er den samme
afdeling, hvor jeg var i praktik,
så er det noget helt andet nu,
hvor jeg er færdiguddannet.
I dag skal jeg stå helt på egne
ben og stå 100% til regnskab
for det, jeg gør. Og jeg er vild
med det.

FAKTA
Navn: Ece Pekmezci
Alder: 19 år
Uddannet: Social- og sundhedsassistent
Arbejdsplads: Regionshospitalet
i Horsens, på Medicinsk Sengeafsnit 1
Hvad laver du i dit arbejde?
Arbejdet på Regionshospitalet
Horsens på medicinsk sengeafsnit
kræver selvstændighed og samarbejdsevne samt overblik, initiativ
og handlekraft. Arbejdet kan være
fysisk og psykisk belastende, men
også meget givende.
Jeg har blandet andet beskæftiget
mig med medicinadministration,
tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, rehabilitering
og recovery. Jeg kan godt lide, at
der aldrig er to dage, der er ens.
Det gør, at man skal kunne have
mange bolde i luften og handle på
det, man oplever.
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