Motivační dopis - MUDr. Eva Hegmonová
Jak mohu přispět svým členstvím ve výboru ČSPM :
1. Jsem odborník pro léčbu bolesti - algeziolog a duší paliatr, budu
pokračovat ve vzdělávání lékařů v léčbě bolesti v PM
2. Prošla jsem si při budování privátní ambulance LBPM veškerou
problematikou jak odbornou, organizační, ale také ekonomickou od A
do Z.
3. Věřím, že mé zkušenosti a názory mohou pomoci nastavit podmínky
pro budoucí paliatry a mohu přispět svými zkušenostmi k tvorbě síťě
Mobilní specializované paliativní péče v ČR.
4. Dokáži vnést do našich úvah a jednání praktický a strukturovaný
způsob uvažování a jednání.
Jsem vedoucím lékařem společnosti Centrum pro léčbu bolesti a paliativní
medicínu s.r.o. Zlín, zároveň jsem primářkou mobilního hospice Most
k domovu Zlín a jsem zakladatelkou Nadace Most k domovu Zlín.
Ve výboru ČSPM pracuji již 7 let. Uvědomila jsem si, že bych měla znovu
kandidovat do výboru ČSPM zvláště proto, že ze všech členů, kteří mají
zájem pracovat ve výboru ČSPM, jsem jediný atestovaný algeziolog. Za roky
mé činnosti na poli LB-PM se stále setkávám s tím, že zajištění péče o
pacienty s bolestí a výuka v léčbě bolesti je jednou z nejdůležitějších oblastí
v PM. Myslím si, že léčba bolesti v PM je mnohdy nedostatečně nebo
neprofesionálně vedena a že mohu své mnohaleté zkušenosti dále předávat.
Ve výboru ČSPM jsem se snažila jako místopředsedkyně ČSPM být činná
nejen v oblasti výuky léčby bolesti v paliativní medicíně. V r. 2014 jsem byla
pověřena výborem ČSPM v přípravě a následně v jednání při realizaci MSPP
pilotního programu VZP.
Ministrem zdravotnictví jsem byla v r. 2011 jmenována za člena zkušební
atestační komise v oboru PM a v r. 2016 jsem se stala členkou akreditační
komise pro PM. Již několik let se zapojuji do předatestační přípravy lékařů
v oboru PM a snažím se jim předávat své zkušenosti v oblasti léčby bolesti.
Jsem v základním oboru anesteziolog, věnující se od r. 2000 převážně LB a
PM jako algeziolog - paliatr. Již od počátku jsem se při léčbě bolesti starala
také o paliativní pacienty, kteří se do mé ambulance dostali, a kteří nechtěli
strávit zbytek svého života v nemocnici. V r.2013 jsem po návratu
z evropského kongresu EFIC dostala v nemocnici Atlas výpověď pro
ztrátovost ambulantního provozu. Dne 1.4.2014 jsem zahájila jak ambulantní
provoz Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu s.r.o. ve Zlíně, tak
současně činnost mobilního hospice Most k domovu ve Zlíně.
Za tři roky fungování privátního zařízení v oblasti léčby bolesti a MSPP jsme
přijali do péče mobilního hospice kolem 300 pacientů a jejich rodin. Za tuto
dobu jsem získala mnoho zkušeností hlavně v oblasti komunikace se
zdravotními pojišťovnami a úhrady péče v podmínkám privátního provozu.
Uvědomila jsem si, že jsem mezi kandidáty do výboru ČSPM jediným
lékařem, který je nejen primářem multidisciplinárního týmu mobilního
hospice, ale že jsem také jediným lékařem - zaměstnavatelem dnes již 16
– ti členného kolektivu MH, za který nesu podnikatelskou zodpovědnost.

