
Vážená paní zastupitelko,  
 
děkuji Vám za Váš dotaz položený na Zastupitelstvu MČ Praha 8, které se konalo dne 1. 7. 2020, 
stejně tak za Váš setrvalý zájem o problematiku paliativní péče.  
 
Svou odpověď si dovolím opřít o připojený dopis, viz příloha, který jsem s dotazem adresovala paní 
radní Johnové. V tomto dopisu jsem vyjádřila pozitivní očekávání ve věci nově přijaté magistrátní 
koncepce paliativní péče pro roky 2020 – 2025, zejména protože paliativní péče patří mezi 
celopražská témata, a dále jsem se dotazovala, zda byla již zřízena a personálně obsazena funkce 
koordinátora paliativní péče, o které se tato koncepce zmiňuje. Bohužel jsem rovněž musela vyjádřit 
politování, že samosprávy nejsou o takových krocích informovány. Paní radní Johnovou jsem rovněž 
informovala, že plánuji uspořádat na téma paliativní péče v Praze 8 kulatý stůl, i proto bych ráda 
věděla, jaká opatření jsou ze strany případně jmenovaného koordinátora paliativní péče hlavního 
města realizována a plánována, a to i vůči městským částem.  
 
Dovolím si připojit informaci, že tato koncepce byla pod názvem Záměr rozvoje paliativní péče na 
území hlavního města Prahy 2020 – 2025 přijata Zastupitelstvem hl. m. Praha dne 19. 3. 2020. A 
mimo jiné poskytuje fakta o stavu a kapacitách paliativní péče na území jednotlivých městských částí, 
financování a plánovaných krocích MHMP, například zřízení funkce již zmíněného koordinátora, 
jmenování odborné komise, vč. paní ředitelky organizace Cesta domů, paní magistry Ruth Šormové, 
s níž jak jste opakovaně zmínila, jste v kontaktu, tedy budete mít jistě i od ní informace, které se 
naopak ráda od Vás dozvím já.   
 
Jakmile budu mít požadované informace, ráda je poskytnu jak Vám, tak i členům Sociální komise 
ÚMČ Praha 8, protože se domnívám, že je to téma, které je určeno širší diskuzi. I proto si dovolím 
požádat paní předsedkyni sociální komise, paní magistru Solomonovou, zda tento dopis přepošle i 
dalším členům komise.  
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