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7/20 Dětská paliativní péče – úvod do problematiky 
Datum: 28. 3. 2020 
Místo: Praha 5, Lékařská 2 
Délka: 4  hodiny, počet kreditů: 4 
Účastnický poplatek: 700,-Kč 
Odborný garant: MUDr. Lucie Hrdličková,  
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Praha 
Přednášející: prim. Mahulena Exnerová (Mojžíšová), MUDr. Lucie Hrdličková,  

 
Registrace: 8.30 hod. 
Zahájení:  9.00 hod. 
 
Anotace: 
Kurz přináší základní informace o problematice dětské paliativní medicíny a péče v závěru života u dětských pacientů. Kurz 
posluchačům představí základní možnosti symptomové léčby a principy plánování péče v závěru života u nevyléčitelně 
nemocných a umírajících dětí, jakož i základní principy multidisciplinární péče a mezioborové spolupráce při poskytování 
paliativní péče pacientům v dětském věku.  
 
Program: 

1. Co je dětská paliativní péče  

• podoba v ČR a ve světě 

• multidisciplinární tým a role jednotlivých profesí 

• paliativní péče doma / v nemocnici / v hospicu 
 

2. Komunikační dovednosti 

• sdělování závažné zprávy 

• práce s emocemi 
 

3. Symptomová léčba 

• nejčastější symptomy a jejich řešení v praxi 

• terapie bolesti nejen analgetiky 

• terminální péče 
 

4. Názorné kazuistiky z praxe 

• Specifické oblasti dětské paliativní péče 

• Symptom management 
 

5. Práce s vlastní psychikou 

• sebepéče 

• nástroje na práci v týmu 
 
Předpokládaný závěr: 12.30 hod. 
 

 

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. 
Číslo účtu:  19 - 1083620217/0100; variabilní symbol – číslo kurzu (bez lomítka) 
Potvrzení o úhradě je nutné předložit při registraci. 
 
Dopravní spojení:  
ČLK, Lékařská 2, 150 00 Praha 5 

- metro trasa B, stanice Anděl – Na Knížecí, autobusem č. 167 do stanice Weberova, naproti ZŠ 
-  metro trasa A, stanice Nemocnice Motol,  autobusem č. 167 do stanice Weberova, naproti ZŠ 
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