MUDr. Emília Bučková nominovaná na ocenenie
Slovenka roka 2022

Na ocenenie Slovenka roka 2022 je nominovaná aj Emília
Bučková, primárka Liečebne dlhodobo chorých

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a so Slovenským
národným divadlom vyhlásili už 14. ročník ankety Slovenka
roka. Mesto Brezno je hrdé na to, že v kategórii Zdravotníctvo je
nominovaná aj MUDr. EMÍLIA BUČKOVÁ, primárka Liečebne
pre dlhodobo chorých, lekárka geriatrickej ambulancie
v Brezne. Nomináciu prijala s veľkou pokorou a vďakou za to,
že jej 42 rokov práce v zdravotníctve zanecháva pozitívnu stopu
v spoločnosti.
Výsledky ankety sa dozvieme 3. júna
Filozofiou ankety je prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné
a úspešné vo svojom povolaní. Slovenka roka chce vzdať úctu
ženám, ktoré svojím umom, nadaním a pracovitosťou dokázali
niečo výnimočné a užitočné, za čo im patrí vďaka, pocta
a všeobecné uznanie.
Nominačná
komisia
vybrala
dvadsaťosem
laureátiek
v deviatich kategóriách: Biznis a manažment, Umenie a kultúra,
Médiá a komunikácia, Veda a výskum, Podpora mladých
talentov, Šport, Charita a sociálna práca, Zdravotníctvo
a Vzdelávanie. Ktoré úspešné Slovenky získajú ocenenie, sa
verejnosť dozvie 3. júna počas slávnostného galavečera
v historickej
budove
Slovenského
národného
divadla
a v priamom prenose na Jednotke.

Emília Bučková nomináciu prijala s vďakou a pokorou
V roku 2022 sa zaslúžene medzi nominované dámy dostala aj
primárka Liečebne dlhodobo chorých, lekárka geriatrickej
ambulancie v Brezne MUDr. Emília Bučková, pre ktorú
nominácia bola veľkým, ale milým prekvapením. „Po telefonáte
zo Slovenky som najskôr ani neverila, myslela som, či to nie je
žart. Priznám sa, dala som si čas na rozmyslenie. Nomináciu
som prijala s veľkou pokorou a vďakou, zároveň ju vnímam ako
možnosť zviditeľniť prácu v odbore geriatria, pretože seniorský
vek je realitou, ale v spoločenskom vnímaní na okraji záujmu.“
Energiu čerpá od ľudí vo vyššom veku
Emília Bučková je rodáčka z Považia, ale za vyše 42 rokov už
naturalizovaná Horehronka. V Nemocnici s poliklinikou v Brezne
pracuje od roku 1979, od roku 1981 ako sekundárna lekárka
v doliečovacom oddelení, ktoré sa reprofilizovalo na Liečebňu
dlhodobo chorých, kde už 26 rokov pôsobí ako primárka. Dva
dni v týždni tiež ordinuje v geriatrickej ambulancii. „Nikdy som
nemala problém starať sa ako lekárka o ľudí vo vyššom veku,
paradoxne som nespočetnekrát čerpala od nich energiu, ktorú
krásni starí ľudia vyžarujú.“
Podľa slov primárky LDCH práca v starých priestoroch
v budove v meste bola veľmi ťažká, po presťahovaní do
nemocnice sa to však výrazne zlepšilo najmä pre pacientov.
Napríklad ľahšie dostupné sú rôzne vyšetrenia. „Postupom
času sa ale žiaľ stávajú čoraz častejšie našimi pacientmi ľudia
v predseniorskom veku s dlhodobými a vážnymi ochoreniami.
To, že o zdravý životný štýl sa musí starať predovšetkým sám
človek, nie je bežnou skutočnosťou.“
Ako sa povie, dobrý pracovný tím je na nezaplatenie. To
šťastie má aj Emília Bučková. „Mám výborný kolektív sestričiek
a sanitárok na oddelení, tiež sestričku v ambulancii, uľahčuje mi
to prácu. Lekárske miesta pre prácu so starými a dlhodobo
chorými pacientmi sú však u nás len prestupnou stanicou do
iných odborov.“
Oporu má v rodine, najväčšou radosťou je vnúčik
Šimonko
Dve volebné obdobia bola poslankyňou mestského
zastupiteľstva, členkou dvoch pracovných komisií. V roku 2019
získala Mimoriadnu cenu Matice slovenskej, o rok neskôr Cenu
mesta Brezna. Voľný čas sa snaží využívať naplno. Najradšej
relaxuje pohybom, v mladosti aktívne športovala. Rada sa
zúčastňuje na turistických akciách s breznianskym turistickým
oddielom TOMO, tiež miluje klasickú hudbu, divadlo, operu,
venuje sa aj práci v Matici slovenskej. „Manžel a dvaja synovia
mi boli vždy oporou a na moju pracovnú vyťaženosť nikdy
nereptali. Mojou veľkou radosťou je 5-mesačný vnúčik
Šimonko.“

...
Emília Bučková je nielen výnimočná lekárka, ale aj milujúca
manželka, starostlivá mama a stará mama, ktorá si zaslúži titul
Slovenka roka 2022. Jej nomináciu môžete podporiť
hlasovaním do 1. júna prostredníctvom SMS na číslo 7504
v tvare SR 27, kupónmi z týždenníka Slovenka alebo na
www.slovenkaroka.sk/hlasovanie. Cena SMS je 1 euro s DPH.
Hlasujte za svoju favoritku a vyhrajte exkluzívny dovolenkový
pobyt pre 2 osoby v Ománe.
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