
Zápis z jednání výboru Sekce DPM ČPS  
Číslo zápisu: 10 
Datum jednání výboru: 19. 9. 2022 (online)  
Přítomni (bez titulů): Hrdličková (LH), Doušová (TD), Klejnová (ZK), Mališ (JM), Staníčková (ZS) 
Omluveni: 0 
 

 LH informuje o plánované členské schůzi, která se uskuteční 22. 9. 2022 od 15:00 online. 
- program: aktivity sekce v roce 2021, především pořádání kurzu ESPERO pro pediatry a překlad 

článku se standardy dětské paliativní péče 
-  

 LH informuje o probíhajícím překladu standardů dětské paliativní péče podle článku Benini et al., na 
kterém se podílí FN Motol a na němž se intenzivně spolupracuje se Sekcí dětské paliativní péče ČSPM 
- pro účely spolupráce se Sekcí DPP ČSPM vznikne nová grafika 
 

 Výborem byly diskutovány možnosti rozšíření členské základny sekce: 
- JM navrhuje informovat o možnosti členství v sekci v rámci předatestačních kurzů pro pediatry 
- LH navrhuje s prosbou na JM navázat na primářský seminář s konkrétním oslovením jednotlivých 

účastníků 
- TD navrhuje vytvořit pozvánku ke členství v sekci v rámci plánovaných přednášek a workshopů na 

pediatrickém sjezdu. 
- TD navrhuje informovat o existenci sekce a možnosti členství i v rámci kongresů a kurzů pro dětské 

anesteziology. 
-  

 ZS informuje o aktivitách na poli perinatální paliativní péče: 
- v rámci Sekce DPP ČSPM se formuje nová oficiální pracovní skupina zaměřená na perinatální 

paliativní péči. Její složení má být velmi různorodé – zástupci různých odborností, profesí i 
organizací. Výborem jednomyslně odsouhlaseno, aby byla ZS dál členkou skupiny jako zástupce 
sekce ČPS. 

- ZS informuje, že termín kulatého stolu na téma perinatální paliativní péče ve sněmovně není zatím 
znám. 

-  
 Úkoly: 

-  LH doporučí vhodné místo pro link na dětský tým FN Motol v rámci webu Neopaliativa 
- ZK najde vhodné místo pro odkaz na naši sekci v rámci stránek Neopaliativa 
 
 
 

Termín dalšího setkání: 22. 9. 2022 (členská schůze) 
 
 

Zapsala: Zuzana Klejnová 
Kontrolovala: Lucie Hrdličková        
19. 09. 2022 


