
Zápis z jednání výboru Sekce DPM ČPS  
 
Číslo zápisu: 7 
Datum jednání výboru: 08. 04. 2022 (online) 
 
Přítomni (bez titulů): Hrdličková (LH), Doušová (TD), Staníčková (ZS), Klejnová (ZK) 
Omluveni: Mališ (JM) 
 
Výbor diskutoval následující: 

 LH informovala o zájmu regionálních poskytovatelů  uskutečnit další „kulatý stůl“ 
s organizacemi podílejícími se na dětské paliativní péči.  Navrhuje termín 10.5.2022 14:00 – 
16:00. Téma výzvy v poskytování domácí hospicové péče, současně networking v rámci 
komunity poskytovatelů dětské paliativní péče v ČR. Výbor souhlasí. 

 ZS informovala stručně o proběhlém setkání se členy Sekce DPP ČSPM (31. 3. 2022): 
- Byl diskutován účel vydané Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život 

limitující diagnózou a jejich rodiny. Tento by měl být podle Sekce DPP ČSPM 
základem „národní strategie“. Trvá nutnost vyjasnit si, zda se má jednat o národní 
strategii rozvoje dětské paliativní péče nebo péče o závažně chronicky nemocné děti 
obecně. Zatím nemáme bližší info k seznamu konkrétních dg. 

- Sekce DPM ČPS se na implementaci cílů Koncepce rozhodně podílet chce (viz 
výsledek jednání s vedením ČSPM 24. 2. 2022), jde o to, jakým způsobem. 

- Zápis z jednání  uskutečněného 31. 3. 2022 je zatím v připomínkovém řízení účastníky 

 LH informuje, že ČPS předá návrh některých cílů koncepce, které by bylo možné 
implementovat ihned. Výborem schváleno 5 cílů. 

 Výbor dále konzultuje Seznam institucí a subjektů pro účely Národní strategie rozvoje 
pediatrické péče. Seznam odsouhlasen, bude předán ČPS. 

 ZS připomíná, že je velmi důležité, aby při jednání se zástupci Sekce DPP ČSPM nevznikl 
dojem, že se jako zástupci ČPS budeme podílet na implementaci JEN uvedených pěti cílů, 
nýbrž opakovat náš zájem účastnit se celého procesu implementace cílů z Koncepce. 

 LH informuje, že se množí dotazy, jak bychom si implementaci Koncepce resp. národní 
strategii rozvoje dětské paliativní péče představovali za naši sekci. Představa LH je taková, že 
by vznikl strategický dokument pro děti s paliativními potřebami a konkrétním výčtem 
dotčených dg dle odborné literatury, který by byl napsaný tak, aby se s ním mohli ztotožnit 
všechny odborné společnosti a sekce (ČSPM, ČPS, OSPLDD, ČNeoS) a spolupracující 
odbornosti (ČGPS, ČSARIM apod.), kterých se týká. Dokument by měl všechny společnosti / 
sekce sjednocovat, ne rozdělovat. 

 
 

 Úkoly: 
• LH rozešle termín 2. kulatého stolu všem zvaným účastníkům. 
• LH předá ČPS vyžádané podklady. 
• Termín dalšího setkání? Cca za 4 týdny, termín bude přesněn. 

 
 
 

Zapsala: Klejnová 
Kontrolovala: Hrdličková 
09. 04. 2022 


