Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte mi, abych se na začátek představil. Jsem psycholog, pracuji na 3. lékařské
fakultě Univerzity Karlovy a vedu Centrum paliativní péče v Praze. Centrum je
nezisková organizace, která se snaží o rozvoj paliativní péče skrze výzkumné,
vzdělávací a osvětové aktivity. Naší ambicí je tedy pomáhat paliativní péči ne tolik
skrze poskytování přímé péče, ale spíše skrze působení na náš zdravotní systém a
práci s veřejností. Věřím, že toto je nezbytná a důležitá práce, která musí doplňovat
přímou péči o pacienty a jejich rodiny.
Rád bych se ucházel o práci ve výboru společnosti, protože vnímám velký průnik
svých pracovních cílů a činnosti výboru. Pokud bych měl možnost ve výboru
pracovat, rád budu pomáhat s metodologickou a projektovou agendou, také bych
rád pomohl s navazováním spolupráce s dalšími odbornými společnostmi a dostával
ideály a přístup paliativní péče i mimo naši malou komunitu.
ČSPM mohu nabídnout své aktivní kontakty se zahraničím, odkud můžeme čerpat
inspiraci pro řešení mnoha aktuálních témat i na našem domácím hřišti. Myslím si,
že jsem metodicky přemýšlející člověk, který se rád ptá na důvody a smysl věcí,
které se mají dít, což je vzhledem k nedostatku času, který nás všechny trápí,
nezbytný předpoklad pro to, abychom se věnovali opravdu důležitým věcem. Jsem
také po mamince perfekcionista, který se snaží dělat věci na nejvyšší možné úrovni,
čímž občas můžu okolí frustrovat, ale zároveň jen s vysokými cíli můžeme měnit
svět, dovolíte-li trochu idealismu.
Od svého návratu z Velké Británie v roce 2014 se velmi snažím o rozvoj paliativní
péče v nemocničním prostředí, do čehož v současnosti ve spolupráci s Nadačním
fondem AVAST investujeme velkou část energie naší organizace. Také bych se rád
zasadil o vznik pracovní skupiny pro vzdělávaní, která by pomáhala těm, kteří se
snaží předávat myšlenky paliativní péče studentům (nejen) na lékařských fakultách.
Děkuji a těším se na další práci v rámci ČSPM, ať už ve výboru nebo nadále jako
řadový člen společnosti.
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