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Milí čitatelia,
M
keď som po prijímačkách na vysoké školy zvažoval, či v rámci záujmu o ľudskú psychiku a jej fungovanie ísť študovať psychológiu alebo
m
medicínu, zvolil som si druhú možnosť. Priznávam, že to bolo tak trochu
m
účelové rozhodnutie. Ak by som chcel zmeniť svoje budúce profesionálne
ú
zameranie, tak v rámci štúdia medicíny na to bolo viac priestoru. Nestalo
za
sa tak,
tak záujem pretrval
pretrva a mal som aj šťastie.
Po skúške zo psychológie som sa rozhodol zaujímať sa o miesto dobrovoľného a neskôr aj
kvalifikovaného stážistu (kedysi pomocná vedecká sila :-)) na psychiatrii, kde som bol srdečne
prijatý a akceptovaný. Vtedy som začal viac vnímať, že ľudský rozmer a poskytnutý priestor
môžu znamenať od nadriadeného viac ako jeho tituly, kontakty či ponúkané finančné ocenenie
dohromady. Pochopil som, prečo sa v Hippokratovej prísahe hovorí, že „svojho učiteľa v tomto
umení si budem rovnako ctiť ako vlastných rodičov...“.
Jednoducho, mal som šťastie na ľudí okolo seba. Ľudí, ktorí mali vopred záujem venovať
sa psychiatrii, nerobili toto povolanie len preto, že nevedeli alebo z rôznych príčin nemohli robiť
„nič iné“. Ukázali mi krásu odboru, od základných vecí až po drobné nuansy, upriamili moju
pozornosť na jeho históriu, ale poukázali aj na dynamiku jeho aktuálneho rozvoja, načrtli
perspektívy. Nebolo to len pasívne vedenie, ale aj očakávanie vlastného výkonu a pohľadu
na vec, či láskavá konštruktívna kritika.
Áno, psychiatria ponúka široké možnosti na realizáciu, je to moderný medicínsky odbor.
Čerpá zo svojej bohatej histórie, predstavuje jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich klinických
smerov, výskum v oblasti duševných porúch napreduje míľovými krokmi. Sme to dnes my,
milí čitatelia, ktorí držíme ruku na pulze psychiatrie, každý máme možnosť prispieť tou svojou
troškou. Buďme veľkorysí k začínajúcim kolegom, dajme im priestor na vniknutie do tajov nášho
lekárskeho umenia (napriek všetkým indikačným obmedzeniam, rigidným dodržiavaním SPC
a podobne :-)), podporujme ich v aktivitách.
Takéto želanie si ako „benjamín“ redakčnej rady, ktorý si dobre pamätá na svoje začiatky,
snáď môžem dovoliť vysloviť.
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
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Na strane 62 prinášame výsledky súťaže
o najlepšiu pôvodnú prácu uverejnenú v časopise
Psychiatria pre prax v roku 2009.
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