
Zápis z jednání výboru Sekce DPM ČPS  
Číslo zápisu: 9 
Datum jednání výboru: 30. 6. 2022 (online)  
Přítomni (bez titulů): Hrdličková (LH), Doušová (TD), Klejnová (ZK)  
Omluveni: Mališ (JM), Staníčková (ZS) 
 

 Výborem bylo diskutováno svolání členské schůze: 
- ZK informuje, že dle Stanov ČLS JEP §10 je povinnost svolat členskou schůzi min. 1 x za 4 roky nebo 

požádá-li o to alespoň 1/3 organizačních složek nebo požádá-li o to revizní komise ČLS JEP, a to do 
tří měsíců ode dne doručení žádosti.  

- termín a místo konání sjezdu delegátů je povinno předsednictvo ČLS JEP zveřejnit nejpozději třicet 
dnů před datem jeho konání.   

- výborem bylo navrženo a schváleno datum členské schůze 22.9.2022 15:00 – 16:00. 
- schůze proběhne online. 
- LH zajistí cestou sekretariátu ČPS ČLS JEP seznam všech členů sekce a poté distribuci pozvánky. 

 
 LH informuje o aktivitách plánovaných v rámci Pediatrického sjezdu konaného 13. – 15. 10. 2022. 

- LH bude mít 60 – 90 min workshop pro mladé pediatry 12. 10. 2022 v předvečer kongresu, dále 
společně s ředitelkou mobilního hospice Ondrášek 60 min vyzvanou přednášku 13. 10. 2022 v sekci 
Meet the Expert 

- sympozium dětské paliativní péče bylo programovým výborem kongresu letos zamítnuto 
- v rámci kongresu dětské hematologie a onkologie (PSDH) nebyl o téma dětské paliativní péče aktivní 

zájem ze strany programového výboru. 
 

 LH informuje o proběhlém komunikačním kurzu ESPERO pro pediatry, který sekce garantuje, kurzu se 
účastnila společně s TD. Kurz byl velmi úspěšný s pozitivními ohlasy. 
 

 LH informuje, že v rámci kurzu byla vyslovena potřeba zřízení „rozcestníku“ se seznamem pořádaných 
komunikačních a jiných paliativních kurzů. 
- rozcestník by byl vhodným doplněním stránek Sekce DPM ČPS. 
- výborem schválena realizace „rozcestníku“ s přehledem pořádaných komunikačních kurzů 

týkajících se paliativní medicíny. 
 

 LH a ZS informují o proběhlém prvním jednání koordinační skupiny pro implementaci Koncepce péče o 
dětské paliativní a chronicky nemocné pacienty, kterého se jako zástupkyně Sekce DPM ČPS zúčastnily. 
- jednání se zúčastnilo ca 40 lidí různých směrů a odborností. 
- v plánu jsou aktivity skupiny do konce roku 2022 v rozsahu cca 18 hod. 
- další setkání koordinační skupiny je plánována na 21.09.2022 9:00 – 13:00. 
 

 ZS informuje o aktivitách pracovní skupiny perinatální paliativy. 
- aktivity jsou akt. zaměřeny hlavně na změnu legislativy stran nároku na otcovskou dovolenou při 

porodu mrtvého dítěte nebo časné perinatální ztrátě. 
- dále je skupinou plánován kulatý stůl v poslanecké sněmovně – přibližný termín v 11/2022. 

 
 Úkoly: 

-  termín dalšího setkání bude upřesněn 
- ZS konkrétní termín kulatého stolu v poslanecké sněmovně? 
- LH seznam komunikačních kurzů ke zveřejnění na stránkách sekce. 
- LH zajištění seznamu členů pro rozeslání pozvánky na členskou schůzi. 
- termín další schůze výboru po prázdninám, bude přesněn 

 
 
 
Zapsala: Zuzana Klejnová 
Kontrolovala: Lucie Hrdličková 
06. 07. 2022 


