
Lékař/lékařka	  s	  noblesou	  

Žijeme	  v	  nejlepší	  možné	  době,	  v	  nejlepším	  z	  možných	  světů,	  ale	  nevážíme	  si	  toho.	  Vztahy	  
mezi	  lidmi	  v	  naší	  zemi	  nezřídka	  nejsou	  vztahy	  mezilidskými,	  ale	  predátorskými.	  Bohužel	  
k	  tomuto	  vzorci	  chování	  přispívají	  nemalou	  měrou	  i	  někteří	  lékaři,	  tu	  ve	  skrytu,	  tu	  za	  vydatné	  
popularizace	  ve	  sdělovacích	  prostředcích.	  Na	  lékařský	  stav	  tak	  padají	  stíny.	  	  

Jsme	  přesvědčeni	  o	  tom,	  že	  naprostá	  většina	  lékařů	  zůstává	  věrna	  zásadám,	  které	  jsou	  
vtěleny	  do	  Hippokratovy	  přísahy	  i	  řady	  dalších	  textů.	  Že	  motivem	  jejich	  jednání	  je	  celoživotní	  
úsilí	  pomáhat	  bližním	  s	  pokorou,	  s	  úctou	  k	  jednotlivci	  i	  ke	  společnosti,	  s	  respektováním	  práva	  
i	  pravidel	  morálky.	  Slušnost	  a	  dodržování	  morálních	  zásad	  nejsou	  projevem	  slabosti,	  ale	  
vyzrálosti	  ducha,	  velkorysosti	  povahy,	  životního	  nadhledu.	  

Domníváme	  se,	  že	  významné	  etické	  jednání	  má	  být	  vyzdviženo	  a	  oceněno.	  Jedním	  ze	  
základních	  atributů	  slušného	  a	  morálního	  jednání	  je	  jeho	  nezištnost.	  To	  však	  nutně	  nemusí	  
znamenat,	  že	  výjimečný	  projev	  takového	  jednání	  nelze	  ocenit.	  

Kniha	  Intenzivní	  medicína	  obdržela	  na	  konci	  května	  2015	  v	  Hradci	  Králové	  Cenu	  České	  
společnosti	  intenzivní	  medicíny	  za	  nejlepší	  publikaci	  v	  našem	  oboru	  za	  rok	  2014.	  Tohoto	  
ocenění	  si	  nesmírně	  vážím	  a	  nepochybuji	  o	  tom,	  že	  podobný	  pocit	  sdílejí	  všichni	  členové	  
autorského	  kolektivu.	  S	  cenou	  je	  spojena	  finanční	  odměna	  20	  tisíc	  Kč.	  Dovoluji	  si	  navrhnout,	  
aby	  zmíněná	  finanční	  částka	  byla	  přesunuta	  do	  následujícího	  roku	  a	  aby	  byla	  věnována	  
mladému	  lékaři	  či	  lékařce	  do	  40	  let	  věku,	  který	  či	  která	  vykonal/a	  v	  r.	  2015	  významný	  a	  
pozoruhodný	  morální	  čin	  nebo	  je	  pro	  své	  okolí	  soustavně	  a	  dlouhodobě	  významnou	  morální	  
autoritou.	  Podmínkou	  nechť	  je	  členství	  v	  ČSIM	  nejméně	  od	  1.1.2014,	  dosažení	  věku	  40	  let	  po	  
31.12.2015,	  a	  dobrozdání	  podepsané	  třemi	  osobami,	  které	  stručně	  a	  výstižně,	  maximálně	  na	  
1	  stranu,	  popíší	  významný	  morální	  čin	  nebo	  soustavné	  a	  dlouhodobé	  slušné	  a	  vysoce	  seriózní	  
jednání	  navrhovaného.	  Navrhuji,	  aby	  složení	  hodnotícího	  grémia	  bylo	  shodné	  se	  složením	  
pořadatelského	  týmu	  oceněné	  knihy.	  Termín	  dodání	  uvedeného	  dobrozdání	  –	  do	  31.3.2016	  
do	  půlnoci	  na	  adresu	  kralova@guarant.cz.	  	  

Jsme	  si	  vědomi,	  že	  ocenění	  noblesního	  jednání	  je	  založeno	  pouze	  na	  kvalitativních	  
parametrech,	  že	  hodnocení	  bude	  do	  značné	  míry	  subjektivní.	  Přesto	  věříme,	  že	  se	  lékaře	  či	  
lékařku	  působící	  v	  prostředí	  intenzivní	  medicíny	  s	  nepřehlédnutelnou	  noblesou	  podaří	  
vybrat.	  
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