Již potřetí kandiduji do výboru České společnosti paliativní medicíny. Proč? Co mě k tomu
vede a proč mě práce ve výboru stále baví?
Paliativní medicína, a vzhledem k mému dlouholetému působení v domácím hospici,
především komunitní péče o umírající je pro mě stále velkým tématem. Neustále se učím
nové věci a tak objevuji, co vše je potřeba udělat tak, aby systémově byla péče o umírající
v domácím prostředí snazší, lépe dostupná a samozřejmá.
Agendy se neustále rozšiřují, povědomí o paliativní medicíně se zvyšuje, což s sebou
přirozeně nese potřebu práce na více „frontách“.
S úžasem a radostí sledují aktivity kolegů, kteří budují paliativní péči v nemocnicích. Pro nás
v hospicích jejich úspěchy představují výzvu. Pacienti mnohem lépe informovaní o svém
onemocnění a o možnostech další léčby, včetně paliativní a hospicové péče, stále častěji
volí péči v komunitě. V naší péči se ocitají pacienti s mnohem komplexnějšími potřebami
než tomu bylo před několika lety.
I v budoucnu, budu-li opět zvolena, bych se ráda věnovala jednak komunitní péči (domácí
hospice, ambulance palitivní medicíny s návštěvní službou, paliativní péče v pobytových soc.
službách) a jednak vzdělávání. Jsem připravena na vaše podněty a praci na přetváření
systému tak, aby zajistil nemocným péči, kterou potřebují a profesionálům možnosti se
vzdělávat, profesně růst a svou prací se také uživit.
Témata, kterým jsem se věnovala v minulých letech a ráda bych v nich pokračovala i nadále:
- v těsné spolupráci s Fórem mobilních hospiců
o vyjednávání s pojišťovnami a ministerstvem o úhradových mechanismech,
personálním obsazení atd.
o setkání, konference nad konkrétními tématy z prostředí domácích hospiců a
ambulancí
o budování spolupráce s Asociací poskytovatelů sociálních služeb
- pomoc při budování sítě ambulancí provozovaných mobilními hospici
- spolupráce s nemocničními paliativními týmy
- spolupráce se zařízeními sociálních pobytových služeb (tvorba standardů apod.)
- vzdělávání lékařů (v rámci IPVZ i mimo), atestační příprava, tvorba sítě pracovišť
akreditovaných ke vzdělávání v nástavbovém oboru palativní medicína
- účast na vzdělávání všech nelékařskcýh profesí
Práce ve výboru mě baví i proto, že díky ní mám neustále možnost potkávat skvělé lidi.
Kolegyně a kolegy nadšené pro paliativní medicínu, ochotné pracovat na rámec běžných
pracovních povinností, s hlavami plnými nápadů a s odvahou a cílevědomostí je postupně
realizovat.
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