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Komplexní péče
V roce 1991 jsem nastoupila jako absolvent na Interní oddělení NsP Rakovník.
Zpočátku jsem pracovala na standardním lůžkovém oddělení. Po složení atestace
I. stupně z vnitřního lékařství jsem začala současně pracovat v interní ambulanci,
která byla součástí oddělení a kde jsem pracovala až do roku 2003. Od roku 1993
jsem se začala zajímat o hematologii, která v tomto regionu nebyla zajištěna.
Školila jsem se na II. Interní klinice ve VFN v Praze a začala pomalu ve spolupráci
s klinikou zajišťovat péči o hematologické pacienty. V roce 1997 jsem se rozhodla,
že nejdříve sloužím atestaci II. stupně z vnitřního lékařství. V rámci přípravy
jsem více než rok pracovala na JIP. V roce 2000 jsem složila atestaci II. stupně
z vnitřního lékařství. V roce 2003 jsem získala licenci primáře interního oddělení.
Velmi brzy po atestaci II. stupně z vnitřního lékařství jsem se začala připravovat na
atestaci z hematologie a transfuzního lékařství, kterou jsem složila v květnu 2003,
kdy oficiálně začala existovat hematologická ambulance, která má v současné
době 400 dispenzarizovaných pacientů. V září 2003 jsem se stala primářem
interního oddělení, kterým jsem byla až do prosince 2015. Během této doby jsem
vystudovala managment na Academy of health care v Čelákovicích a absolvovala
Universitu medicínského práva pořádanou ČLK. Toto studium mně velice pomohlo
v řízení oddělení. Jako primář jsem se věnovala výuce mladých lékařů na oddělení.
Navázala jsem výbornou spolupráci s klinickými pracovišti v Praze, což mělo velký
dopad na možnost zajištění superspecializované péče. Od roku 2012 jsem se stala
členkou atestační komise z vnitřního lékařství, kde působím dosud. Organizovala
a garantovala jsem pro lékaře v regionu přednášky ve spolupráci s Okresním
sdružením lékařské komory. Od r. 2013 jsem se připravovala na atestaci ze
všeobecného praktického lékařství, kterou jsem složila v květnu 2016.
Vzhledem ke svému vzdělání bych chtěla pacientům zajišťovat komplexní péči ve
spolupráci s místní nemocnicí i klinickými pracovišti v Praze, kde mám vytvořené
velmi dobré kontakty. V nemocnici v Rakovníku v hematologické ambulanci budu
pracovat i nadále, což mi umožní navštěvovat pacienty ze své praxe všeobecného
praktického lékaře na lůžkovém oddělení.

