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PILOTNÍ PROJEKT NA PODPORU 
GERIATRICKÝCH AMBULANCÍ  

CÍL PROJEKTU:
podpořit fungování a dostupnost 
geriatrických ambulancí, které mají  
optimální kompetenci pro péči o lidi  
se souběhem kognitivní poruchy 
a somatických komorbidit. Cílem projektu  
je také dát respekt kompetentní práci,  
kterou geriatři dělají, a podpořit je.  
Pilotní projekt podporuje tento respekt  
i na systémové úrovni. 

 

Projekt realizuje Alzheimer nadační 
fond společně s Českou geriatrickou 
a gerontologickou společností ČLS JEP, 
gestorkou projektu je její předsedkyně,  
prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.,  
partnerem projektu je Abakus – nadační  
fond zakladatelů Avastu.

ANOTACE: 
pilotní projekt během dvou let zmapuje 
čtyři výkony zdravotní péče v geriatrických 
ambulancích a podpoří kroky vedoucí k jejich 
včlenění do systému úhrad zdravotní péče  
a tedy k jejich dostupnosti pro nemocné.

Zatímco základní péče v geriatrické ambulanci je 
v současnosti hrazena ze zdravotního pojištění 

(ZP), tyto čtyři výkony nyní ze ZP hrazeny nejsou. 
Přesto jsou pro geriatrické pacienty potřebné. 
Mají potenciál přispět ke zdraví a kvalitě života 
nemocných a jejich rodin, a současně k úsporám 
zdravotního i sociálního systému. Pokud geriatři 
věnují těmto výkonům čas, pro dobro pacienta 
i zisk systému, paradoxně jsou za to penalizováni 
oni resp. zřizovatelé geriatrických ambulancí 
(nejčastěji obce a kraje). Toto ekonomické 
oslabení má dopad na dostupnost geriatrických 
ambulancí pro tyto křehké pacienty – „co je 
prodělečné, to nikdo nebude zřizovat“. 

V rámci pilotního projektu budou geriatrické 
ambulance podpořeny, aby se věnovaly těmto 
výkonům. Geriatři ambulancí dostanou z pilotního 
projektu kompenzaci času věnovaného 
vzdělávání k provádění výkonů i přípravě 
podkladů pro pilotní projekt, zejména kazuistik. 
Mapování výkonů bude probíhat výhradně 
anonymní formou a bude oporou pro vznik 
registračních listů.

 Koordinátoři a odborní spolupracovníci budou 
mít kompenzovaný čas věnovaný formulaci 
podkladů a registračních listů k výkonům, sběru 
zpětné vazby a koordinaci. Bude připraven 
a proběhne workshop na téma pilotního projektu 
a k získání zpětné vazby účastníků.

V rámci podpory pro odborníky z oboru geriatrie 
bude umožněno také žádat z pilotního projektu 
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o jednorázovou podporu pro publikace na 
geriatrické téma v kvalitních recenzovaných 
mezinárodních časopisech (APC poplatek).  
Mohou být podpořeny edukační  
a networkingové aktivity pro odborníky  
z oboru geriatrie, přednostně ty, které 
zahrnují i prezentaci pilotního projektu  
a jeho cílů. Mohou být podpořeny publikace 
týkající se témat pilotního projektu.

Hlavním výstupem projektu bude aktivní  
zapojení geriatrických ambulancí, soubor 
podkladů popisující zkušenost s výkony 
v pilotním projektu v realitě ČR – zejména  
soubor kazuistik a registrační listy výkonů 
zohledňující zkušenost získanou díky projektu.

Alzheimer NF se zabývá podporou profesionálů 
pečujících o lidi s demencí.

Geriatrie je obor, který se na rozdíl od úzce 
specializovaných oborů jako je např. neurologie 
či psychiatrie, pacientům věnuje komplexně, 
cílená geriatrická péče dokáže výrazně zkvalitnit 
život pacienta i jeho rodiny. U významné části 
geriatrických pacientů se vyskytuje kognitivní 
porucha, a proto mají geriatři velkou šanci 
zachytit pacienta s kognitivním deficitem včas 
a začít s léčbou.

Zároveň se geriatři často ujímají pacientů, kteří 
jsou sice správně diagnostikováni na odborném 
pracovišti, ale vzhledem k jejich polymorbiditě, je 
třeba následné geriatrické péče o ně.

K tomu je nezbytné, aby měli geriatři dostatek 
času na potřebné výkony, na což se zaměřuje 
pilotní projekt na podporu geriatrických 
ambulancí. 

Z pohledu Alzheimer nadačního fondu, pilotní 
projekt podporuje a pomáhá budovat síť, která 
má zásadní potenciál být nositelem kvalitní 
komplexní péče pro lidi s kognitivní poruchou 
nyní a v budoucnosti.

GERIATRICKÉ AMBULANCE:   
2 + 2 výkony podpořené v rámci 
pilotního projektu:

1. fáze
● Case management v geriatrii (včetně aktivní 

podpory compliance)

● Vyhodnocení syndromu geriatrické  
křehkosti – frailty 

2. fáze
● Revize farmakoterapie geriatrem dle kritérií 

STOPP a START 

● Hodnocení stavu výživy geriatrem (včetně 
screeningu sarkopenie)

PLÁN AKTIVIT:

1. FÁZE PROJEKTU 

1. Formulace základních charakteristik výkonů, 
gestor, koordinátor a jeho tým, odborní 
spolupracovníci do 4/22.

2. Nastavení sběru podkladů, projednání 
s odbornými konzultanty, příprava podkladů 
pro vstupní webinář, nastavení procesů 
hlavní fáze projektu koordinátor a jeho tým, 
gestor, odborní spolupracovníci, konzultanti  
do 4/22.

3. Recruitment ambulancí – do 4/22 
oslovit  geriatrické ambulance s nabídkou 
spolupráce, pozvat všechny členy ČGGS 
ČLS JEP ke spolupráci.

4. Vstupní online workshop + vstupní podklady 
pro výkony a pro zapojení ambulancí, 4/22.
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5.	 Aktivní zapojení geriatrických ambulancí 
v pilotním projektu: 

 • podklady pro dva výkony, 4/22–10/22,

 • report, mapování časové náročnosti, dopad,  
  efekt, 4/22–10/22,

 • kazuistiky, 4/22–11/22.

6. Série kazuistik: z každé zapojené ambulance 
minimálně dvě detailní kazuistiky ke 
každému výkonu – mapující i dopad výkonu 
na zdraví, kvalitu života, případné snížení 
zdravotních rizik, případnou úsporu nákladů 
zdravotního a sociálního systému,  
4/22–11/22.

7. Podpora geriatrických ambulancí – zpětná 
vazba ke zkušenostem z terénu, průběžná 
zpětná vazba k podkladům, jejich průběžná 
evaluace a kompletování.

8. Podpora oboru geriatrie a jeho nositelů: 
V rámci podpory pro odborníky z oboru 
geriatrie bude umožněno také žádat 
z pilotního projektu o jednorázovou podporu 
pro publikace na geriatrické téma v kvalitních 
recenzovaných mezinárodních časopisech 
(APC poplatek). Mohou být podpořeny 
edukační a networkingové aktivity pro 
odborníky z oboru geriatrie, přednostně 
ty umožňující propagaci pilotního projektu 
a jeho cílů. Mohou být podpořeny publikace 
týkající se pilotního projektu a jeho témat, 
1/22–12/23.

9. v průběhu pilotního projektu jeden workshop 
formou osobního setkání zapojených 
ambulantních geriatrů – nad výkony, 
kazuistikami a souvisejícími odbornými 
tématy. Networking, peer podpora, zpětná 
vazba ambulancí k projektu, 10/22.

10. Tvorba registračních listů s využitím 
podkladů od zapojených geriatrických 
ambulancí. 

11. Hlavním výstupem 1. fáze projektu bude 
aktivní zapojení geriatrických ambulancí, 
soubor podkladů popisující zkušenost 
s dvěma výkony v pilotním projektu v realitě 
ČR – zejména soubor kazuistik a registrační 
listy výkonů. Registrační listy dvou výkonů 
budou v rámci pilotního projektu odevzdány 
do začátku, 12/2022.

2. FÁZE PROJEKTU – 2023

Vyhodnocení podkladů k mapování výkonů 
a jejich časové náročnosti, efektu. Zároveň 
zpracování reakce, připomínek komise MZ ČR 
(3/23), následně příprava na dva další výkony  
pro druhou fázi projektu.

VÝSTUPY PROJEKTU

Hlavním výstupem projektu bude existence 
samotného procesu a vznik registračních 
listů.

Zásadní je aktivní zapojení geriatrických 
ambulancí, vzájemná komunikace účastníků.

Vznikne soubor podkladů popisující 
zkušenost s výkony v pilotním projektu 
v realitě ČR –  zejména soubor kazuistik 
a registrační listy výkonů zohledňující 
zkušenost získanou díky projektu. Registrační 
listy dvou výkonů budou v rámci první fáze 
pilotního projektu sepsány v 11/2022, další 
dva pak ve druhé fázi projektu, v 11/2023.

Kdo bude pracovat s výstupy projektu? 
Klíčovým výstupem je vznik zkušenosti / 
procesu pilotního projektu – s tímto výstupem 
budou pracovat účastníci, tedy geriatrické 
ambulance, projekt podpoří jejich kompetenci 
a motivaci, i díky zpracování kazuistik si více 
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uvědomí souvislosti výkonů, které mohou 
poskytovat. 

Institucionálním nositelem této zkušenosti 
bude Česká gerontologická a geriatrická 
společnost, ČGGS ČLS JEP. S předsedkyní 
a s Výborem odborné společnosti je tento 
projektový záměr předem projednán a Výbor 
jej podporuje. Mnozí členové Výboru včetně 
předsedkyně ČGGS ČLS JEP, Prim. MUDr. 
Juraškové, Ph.D. jsou v přípravě projektu 
aktivně zapojeni.

Výstup – registrační listy – bude podán 
k projednání k tomu určené komisi MZ ČR. 
V případě schválení budou tyto výkony 

zařazeny do seznamu výkonů hrazených ze 
zdravotního pojištění v ČR. A tím se zásadně 
zvýší jejich reálná dostupnost pro občany 
ČR – příjemce, s pozitivním dopadem na 
jejich zdraví a kvalitu života jich samotných 
i jejich rodin. Současně by tato změna 
přispěla k ekonomické stabilitě geriatrických 
ambulancí i k úsporám zdravotního 
i sociálního systému.

Jak proces sám, tak registrace nových 
výkonů, podporuje síť geriatrických 
ambulancí, jejíž potřeba je velká, neboť cílová 
skupina geriatrických pacientů, a zejména 
lidí se souběhem kognitivní poruchy 
a komorbidit, stále narůstá.


