
Zápis z jednání výboru sekce DPM ČPS  

Číslo zápisu: 3 

Datum jednání výboru: 30. 11. 2021, online 

 

Přítomni (bez titulů): Hrdličková, Doušová, Mališ, Staníčková, Klejnová 

Omluveni: 0 

 

Výbor schválil: 

a) Zveřejňování stručného zápisu z každého jednání výboru na webových stránkách Sekce 

dětské paliativní medicíny ČPS https://www.pediatrics.cz/sekce-a-pracovni-

skupiny/paliativni_medicina/ 

b) Úpravu stávajících dokumentů sekce dostupných na webu Sekce DPM ČPS doplněním 

perinatální problematiky. Název sekce zůstává beze změny. 

 

Výbor diskutoval a schválil: 

a) Jednotlivé body k projednání při následném online meetingu se zástupci Sekce dětské 

paliativní péče ČSPM 

- rámcovou představu obsahu memoranda o společné spolupráci obou sekcí 

- směřování aktivit sekce primárně k pediatrům, nikoliv paliatrům 

- aktivity pořádané Sekcí DPM ČPS by pokud možno neměly kolidovat s aktivitami 

Sekce DPP ČSPM 

- pořádání komunikačních kurzů ESPERO kurzů pro pediatry 

- snahu o zařazení každoročního bloku přednášek dětské paliativní péče v rámci 

Pediatrického kongresu 

b) Zařazení dětské paliativní medicíny v rámci krajských seminářů po uklidnění 

epidemiologické situace včetně nabídky workshopů na sdělování závažné zprávy. 

c) Potřebu kontroly a schválení dokumentů umisťovaných na web sekce DPM ČPS 

předsedkyní nebo místopředsedkyní sekce před jejich zveřejněním, ujednáno s předsedou 

ČPS, prof. Bronským. 

d) Umístění odkazu na web Sekce DPP ČSPM přímo na stránky Sekce DPM ČSP k zajištění 

lepší orientace řadových pediatrů v problematice dvou existujících sekcí dětské paliativní 

péče. 

 

 



Výbor byl informován o: 

a) již probíhající spolupráci dr. Z. Staníčkové s dr. J. Hálkem ze Sekce DPP ČSPM na 

propojení zájemců o dětskou paliativní péči z jednotlivých perinatologických center a o již 

běžícím projektu propojení sítě rizikových poraden. V tomto projektu ev. k dispozici i menší 

finanční částka pro lektory seminářů / workshopů. 

 

Společný online meeting se zástupci Sekce DPP ČSPM následuje jednání výboru od 15:00 

hod. 

 

Další setkání výboru za 4 – 6 týdnů, termín bude ještě upřesněn. 

Zapsala: Klejnová  Kontrola: Hrdličková 


