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Informace o založení České společnosti paliativní medicíny 
10.10. 2008 Vědecká rada ČLS JEP schválila vznik nové odborné společnosti : České společnosti paliativní medicíny. 
Odbornou platformou pro rozvoj paliativní medicíny v ČR byla doposud Sekce paliativní medicíny v rámci Společnosti 
pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP. V praxi to znamenalo, že byl akcent položen především na léčbu bolesti. Jsme však 
přesvědčeni, že „agenda“ paliativní medicíny je nyní mnohem rozsáhlejší a pestřejší, že bude užitečné a efektivní ji řešit 
v rámci samostatné odborné společnosti. 

Odborná společnost bude svou činnost rozvíjet v následujících oblastech:

•	 Vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v oblasti onkologické ineonkologické paliativní péče. 
•	 Snaha o zvýšení dostupnosti kvalitní paliativní péče podporou nových organizačních forem této péče ( specializova-

né ambulance, lůžková oddělení, týmy domácí péče, hospice atd.). 
•	 Ve spolupráci s ostatními odbornými společnostmi tvorba doporučených postupů při řešení různých klinických situ-

ací pokročilých nevyléčitelných chorob. 
•	 Formulování kvalifikovaných stanovisek k aktuálním bioetickým otázkám péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. 
•	 Jednání se s orgány státní správy a se zdravotními pojišťovnami o vhodných formách organizace a úhrady paliativní 

péče. 
•	 Podpora výzkumu v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP 

bude pochopitelně multidisciplinární. Je otevřena všem, kteří se problematikou paliativní medicíny zabývají v rovině 
klinické, ale také např. etické a organizační. 

Ve svých řadách rádi uvítáme onkology se zájmem o problematiku komplexní péče o pacienty v pokročilých stádiích 
onkologických chorob. 
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Podrobnější informace o nové odborné společnosti budou pravidelně zveřejňovány na webové stránce 

www.paliativnimedicina.cz. 
Zde najdete také přihlášku, kterou lze zaslat poštou: 

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad u Brna, 
nebo emailem: info@paliativnimedicina.cz 
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