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Vážené kolegyně a kolegové,
pracuji jako ředitel Centra paliativní péče (www.paliativnicentrum.cz), neziskové organizace, která
rozvíjí paliativní péči v naší zemi skrze vzdělávací, výzkumné a osvětové projekty. Dovolím si říct, že
patříme mezi hlavní poskytovatele vzdělávání v paliativní péči, našimi kurzy (ELNEC, ESPERO, kurzy
pro pracovníky sociálních službách) a webináři každý rok projde mnoho set absolventů. Jako jedni z
mála v naší zemi také realizujeme výzkum v paliativní péči, který pravidelně prezentujeme na
mezinárodních konferencích a v prestižních zahraničních časopisech. Ve spolupráci s Nadačním
fondem Avast jsme vytvořili a koordinovali několik významných programů, zaměřených na rozvoj
paliativní péče v nemocnicích a aktuálně domovech pro seniory. Za podpory našich partnerů jsme
realizovali další systémové projekty, například paliativnipraktik.cz, konecdobry.cz, během pandemie
covid-19 jsme pomáhali zařízením se zajištěním videohovorů pro pacienty a rodiny v karanténě. To
vše není jen má práce, ale jsem za úspěchy Centra vděčný kolegyním a kolegům, kteří tvoří tým
Centra.
Osobně jsem vzděláním psycholog, měl jsem možnost studovat a pracovat na mezinárodně
významných institucích paliativní péče (Lancaster University v UK, Icahn School of Medicine at Mount
Sinai v New Yorku) a v roce 2019 jsem byl zvolen do výboru Evropské asociace paliativní péče. Snažím
se proto inspirativní myšlenky a osobnosti ze zahraničí přinášet a zvát do naší země. V současnosti se
zaměřuji hlavně na výzkum a vzdělávání v oblasti komunikace závažných zpráv, kde se s kolegy
snažím o zvýšení kompetencí zdravotníků nejen v oblasti specializované, ale i obecné paliativní péče.
Vedle svého hlavního poslání v Centru paliativní péče pracuji také jako odborný asistent na 3. LF UK a
v minulosti jsem měl možnost pracovat jako psycholog v paliativním týmu FN Královské Vinohrady a v
mobilním hospici Cesta domů.
Poslední 4 roky jsem měl tu čest působit jako vědecký sekretář ČSPM. V této roli jsem hrdý na to, že se
nám podařilo udržet trend zvyšující se úrovně celostátní konference, uspořádat několik dalších
vzdělávacích akcí (například nedávné online sympozium), vydat speciální číslo Časopisu lékařů
českých, věnované paliativní péči, iniciovat snahu o posílení paliativních témat v národních
grantových programech a také průběžně reagovat na dynamický vývoj paliativní péče v naší zemi,
často doprovázený vyjednáváními se státní správou a dalšími odbornostmi. V rámci spolupráce
ČSPM a MZČR jsem se podílel na tvorbě společného stanoviska odborných společností, které
podpořilo rozvoj nemocniční paliativní péče.
Pokud dostanu Vaši důvěru, rád bych v práci ve výboru pokračoval.
Se srdečným pozdravem,
Martin Loučka

