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Osebnosti v zdravstvu 

 

Zdravniki priljubljeni sangviniki postanejo pediatri le zato, da bi se igrali z otroki in jim ne bi bilo treba odrasti. 
Čakalnice lahko zapolnijo z medvedki in majhnimi tovornjaki. Stene pa okrasijo s posterji Miki Miške. Njihovi 

pomočniki so oblečeni v pisane kostume…. (in ne vedo kje so pustili kartoteko) 

 

Zdravniki močni kolerik ne prenašajo dela v podrejenem položaju, sploh pa ne prenesejo nesposobnih šefov.. Hitro se 
zasitijo, da imajo nadzor le nad življenjem in usodo svojih bolnikov in čutijo neobvladljivo nujo po upravljanju s 

svojimi kolegi – zdravniki. Da bi to dosegli, odpirajo lastne klinike in zaposlijo mirne flegmatike, ki ne želijo 

odgovornosti v zvezi z vodenjem pisarne. 

 

Zdravniki popolni melanholiki pogosto postanejo kirurgi. Pomislite, ali bi želeli, da vam priljubljeni sangvinik operira 

možgane? Popolni melanholiki so perfekcionisti, zamislijo se nad tistim, kar delajo in kar je najpomembnejše – ne 
prenesejo napak. Popolni melanholiki postanejo tudi psihiatri in svoje življenje posvetijo in porabijo za nenehno samo-

analiziranje. Katera druga osebnost bi dolgo študirala depresivne stvari, samo zato, da bi vsak dan poslušala slabe 

novice in pomagala ljudem nagnjenim k samomoru. 

 
Mirni flegmatiki običajno postanejo radiologi in neškodljivo snemajo slike te dovolijo, da nekdo drugi nosi 

odgovornost odločanja o tem kaj narediti z rezultati. Veliko jih postane tudi zobozdravnikov. Pri delu običajno niso, ko 

gre za življenje ali smrt. Po tihem lahko delajo svoje in ne skrbijo ali jih drugi imajo radi. 

 

Če ste bolničarka ali medicinska sestra: 

 

Bolnikom močnim kolerikom nikoli ničesar ne »ukažite«. Namesto tega jih vprašajte kaj mislijo o situaciji? Strinjajte 
se z njimi, če je le mogoče. Potrebujejo vašo potrditev in vdanost. Ne sramotite jih! Pohvalite jih in se jim zahvalite za 

trud. Spodbujajte jih. 

Bolniki popolni melanholiki imajo potrebo, da bi bilo vse popolno. Vedno imejte urejene misli in najnovejše podatke. 
Ker pogosto padejo v depresijo, potrebujejo občutljivo podporo. Z njimi se ne boste hitro spoprijateljili, zato bodite 

potrpežljivi. Njihovo razpoloženje je spremenljivo kot vreme, zato pazite kaj in kako rečete.  

Bolniki mirni flegmatiki so najboljši pacienti, ker se trudijo, da ne bi prihajalo do nesporazumov. Cenili bodo, če jih 
boste spoštovali in jih ne boste obremenjevali s čimerkoli. Dopuščajo, da vi nosite odgovornost. Ne marajo dolgih 

pogovorov, so nizko motivirani. V vsem se bodo strinjali z vami. 

Bolniki priljubljeni sangviniki upajo, da bo zabavno. Vedo da bodo v centru pozornosti. Paziti morate na njihovo 

lastnino, pravočasno jih spomnite kaj morajo narediti. Ne očitajte jim raztresenosti in ne spravljajte jih v zadrego pred 
drugimi. Pomagajte jim, da se organizirajo. Smejte se njihovim zgodbam. 

 

Osebnosti v pisarni 

 

Priljubljeni sangviniki se dobro odrežejo v situacijah, kjer je potreben stik z ljudmi. Dobri so pri telefonskem stiku, na 

terenu, kot receptorji, pri prodaji, pri novih ustvarjalnih zamislih in kot kontaktno osebje. Ne pričakujte od njih, da bodo 
dobri knjigovodje. Priljubljeni sangviniki mislijo, da je dovolj če zgolj približno vodijo račune. Ne marajo detajlov, 

številk in natančnosti,vendar pa znajo razveseljevati ljudi. 

 

Močni koleriki so orientirani k cilju. Če lahko poskrbite, da bodo imeli dovolj izzivov in nagrad, bodo še naprej 
napredovali. Dobro se odrežejo na čelu česarkoli, vse dokler jim vsiljujete idejo kako pomembno je, da so v dobrih 

odnosih z drugimi. Kombinacija močni kolerik in priljubljeni sangvinik s prijetno osebnostjo in močno voljo je popolna 

kombinacija za vodjo. 

 

Popolni melanholiki najbolje delajo, ko niso obkroženi z ljudmi. Mize imajo urejene. Pisma pišejo lepo in v službo 

pridejo pravočasno. Natančno opravijo vsa dela in naloge, le zagotoviti jim morate sprejemljive delovne pogoje. Dobro 

se odrežejo pri detajlih, dolgoročnem načrtovanju in vdani vam bodo do konca življenja, če boste z njimi spoštljivo 
ravnali. 

 

Mirni flegmatiki so lahko najboljši delavci, če jim daste jasna navodila in jih ustrezno motivirate. Dobro se odrežejo v 
strukturiranem okolju, kjer jim je delo dobro razloženo. Če jih pustite same, bodo samo zapravljali čas. Ne delajo dobro, 

če pustite, da delajo kakorkoli si želijo. Čas enostavno nikoli ni pravi in pogosto odlašajo. Odlični so v razreševanju 

konfliktov med sodelavci, ker so sposobni obe strani videti objektivni. 


