
 
 
 

 

 
Setkání bude zaměřeno na spolupráci různých úrovní poskytovatelů dětské 
paliativní péče s důrazem na referování pacientů z centrálních pracovišť zpět do 
regionů. Zaměříme se na to, jak se na připravit na první dětské pacienty z pohledu 
provozu, kvality péče, kapacity a financování. Součástí programu bude sdílení 
zkušenosti z jednotlivých regionů ČR i ze zahraničí. 
 

 
 

09:00-09:30 prezence 

09:30-10:00 Úvodní slovo a představení posledních dokumentů Sekce 
dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP  

Mahulena Mojžíšová 

10:00-10:30 Zkušenosti s referováním dětských pacientů z nemocnic do 
regionů v UK  

Zástupci Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP 

10:30-11:00 Zkušenosti s referováním dětských pacientů z nemocnic do 
regionů v ČR?  

FN Motol – Podpůrný a paliativní tým  

FN Olomouc a Hospic Nejste sami – Jan Hálek 

11:00-11:15 Diskuse   

11:15-11:45 přestávka na kávu 

11:45-12:00 Jak je důležité se na paliativní péči o děti připravit aneb k čemu 
je nám plánování a řízení  

Jitka Kosíková 



 
 
 

12:00-12:45 Jak se na děti připravujeme? - sdílení zkušeností poskytovatelů 
dětské paliativní péče  

Domácí hospic Vysočina, Žďár nad Sázavou – Pavel Svoboda 

Mobilní hospic Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem – Jana 
Pánková Hrabánková 

Hospic Setkání, Rychnov nad Kněžnou, Martina Vrbová 

12:45-13:00 Diskuse 

13:00-14:00 oběd 

14:00-14:15 Diskuse k předchozím blokům a prezentace dostupné literatury 
– kniha Dětská paliativní péče (Grada) 

14:15-14:30 Představení nadace Zlatá rybka – Karin Pospíšilová 

14:30-15:45 Jaké další profese nám mohou v paliativní péči pomáhat?  

Etika – Barbora Baňová  

Kaplan – Matěj Hájek  

Herní specialista – Alice Řezníčková 

Ergoterapeut – Marianna Vavříková 

15:45– 16:00 Diskuze a závěr 

 

 

Odborným garantem akce je prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, předsedkyně Sekce 
dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.  

Vzdělávací akce v rozsahu 7 vyučovacích hodin je pořádaná dle Stavovského 
předpisu číslo 16 České lékařské komory a je garantována ČLK jako akce 
kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce 56614. Počet 
kreditů – 6. Počet hodin akce: 7 

Účastnické poplatky do 25. 5. 2018 včetně: lékaři 750 Kč, nelékaři 500 Kč, poté 1000 
Kč bez rozdílu profese.  

Registrace na www.detska.paliativnimedicina.cz 

 
 
 
Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, Žlutý kopec 7, Brno 
www.detska.paliativnimedicina.cz | www.facebook.com/detskapaliativnipece        


