
Zápis z jednání výboru Sekce DPM ČPS  
 
Číslo zápisu: 8 
Datum jednání výboru: 23. 5. 2022 (online)  
 
Přítomni (bez titulů): Hrdličková (LH), Doušová (TD), Klejnová (ZK)  
Omluveni: Mališ (JM), Staníčková (ZS) 
 

 Výborem byly probrány proběhlé aktivity sekce v uplynulém měsíci: 
- JM představil Sekci DPM ČPS na celorepublikovém primářském semináři 22. 04. 2022 
- 2. „kulatý stůl“ proběhl dne 10. 05. 2022 – online setkání s organizacemi podílejícími se na 

dětské paliativní péči.  Hlavním tématem byla domácí hospicová péče pro dětské pacienty 
a výzvy s ní spojené. V průběhu byla probrána dětská paliativní péče v atestační přípravě 
pro lékaře, problémy s úhradou dětských pacientů v domácí hospicové péči a poskytování 
paliativní péče ve spolupráci s Centrem provázení. Více viz samostatný zápis. 

- TD představila Sekci DPM ČPS na online semináři pro mladé pediatry 14. 05. 2022 
- ZS zastupovala Sekci DPM ČPS na víkendovém pracovním setkání organizace Dítě v srdci 
- ZS se dne 20. 05. 2022 aktivně podílela na vedení odborného workshopu na konferenci 

Dítě v srdci věnovaného perinatální paliativní péči. 
 

 Koordinační skupina pro implementaci 
- LH, TD a ZS se dne 2. 05. 2022 účastnily online jednání se sekcí DPP ČSPM se záměrem 

ustanovení koordinační skupiny pro implementaci cílů publikované koncepce; je shoda na 
seznamu subjektů, které mají nominovat jednotlivé členy do koordinační skupiny 

- výbor ČPS nominoval do koordinační skupiny LH a další dva pediatry 
- LH informuje, že do koordinační skupiny pro implementaci by měl být nominován zástupce 

Sekce DPM ČPS. Výbor nominuje ZS 
- první jednání koordinační skupiny má proběhnout 22. 06. 2022 
- obdrželi jsme program a máme výhrady ke krátkému času vyčleněnému na diskuzi za 

účelem prioritizace cílů k implementaci a k oddělenému jednání jednotlivých pracovních 
skupin 

 
 LH informuje o termínech kurzu ESPERO pro pediatry, cena kurzu mohla být díky spolupráci 

s Nadací rodiny Vlčkových snížena na 4 tisíce (normálně 10 tisíc Kč) 
 

 LH informuje, že programovým výborem bylo zamítnuto sympozium dětské paliativní medicíny 
v rámci pediatrického kongresu v Ostravě. LH bude v rámci kongresu přednášet v sekci pro 
mladé pediatry a poté společně se zástupkyní Mobilního hospice Ondrášek Mgr. Bronislavou 
Husovskou v sekci Meet the Expert. 
 

 Úkoly:  
 

- ujistit se, že ZS souhlasí se svou nominací na člena koordinační skupiny za sekci DPM 
- termín dalšího setkání: červen, bude upřesněno via WA 

 
 
 
Zapsala: Zuzana Klejnová 
Kontrolovala: Lucie Hrdličková 
23. 05. 2022 


