
Zápis z výboru 22.9.2020 -  formou telekonference 

Přítomni členové výbor: (dle abecedy bez titulů): Katarina Bielaková, Zuzana Boháčová, 

Milena Bretšnajdrová, Dana Hrnčiariková, Božena Jurašková, Helena Kajtmanová, Astrid 

Matějková, Martina Nováková, Renáta Petrová, Ingrid Rýznarová, Milan Stolička, Zuzana 

Šnajdrová, Hana Vaňková, Pavel Weber, Jiří Zajíc 

Přítomni čestní členové výboru: Iva Holmerová 

Omluveni: Zdeňka Polzerová, Eva Topinková 

1. Informace o výsledku jednání paliativní skupiny: MUDr. Renata Petrová 

Jednání trvají tři měsíce. ČGGS nadále má velký zájem o aktivní spolupráci s ČSPM. V červnu 

poslal MUDr. Kabelka z ČSPM draft textu k rozpracování, pracovní skupina ČGGS s draftem 

v původní podobě nesouhlasí z odborných důvodů. Text nelze jednoduše zrevidovat. Kvalitní 

formulaci konsensu je třeba věnovat čas a skutečnou komunikaci, těžko lze očekávat, že 

vznikne v rychlosti během letních týdnů. Koncem srpna vyzvala MUDr. Petrová členy 

paliativní skupiny ČGGS, aby se vyjádřili, kterému tématu se chtějí věnovat. Současně byl na 

její návrh do pracovní skupiny přijat ještě MUDr. Mezera. Další posun ve spolupráci 

očekáváme od říjnové paliativní konference listopadového gerontologického kongresu. 

2.Informace z jednání Kulatého stolu - rozšíření kompetencí domácích agentur- MUDr. 

Matějková 

Jednání byla dlouhá s mnoha vzájemnými připomínkami. Komunikace od půlky května do 

poloviny září pokročila. Podařilo se zrušit sesterské doporučené postupy (např diagnostiku 

bolesti břicha a bolestí na hrudi vč EKG…), preskripci diabetických pomůcek. Dále se povedlo 

zrušit tlak na agentury, aby všechny musely být dostupné 24 h denně 7 dní v týdnu (v malých 

obcích je jistě lepší agentura, která zajistí například tři návštěvy v týdnu, než žádná).  

V dokumentu zůstala pro sestry preskripce inkontinenčních a stomických pomůcek. Diskutuje 

se preskripce léků sestrami, půjde jen o léky, které lékaři povolí sestrám home care předepisovat 

až od 2026. Dokument dostali nyní k připomínkování i ostatní odborné lékařské společnosti - 

také nesouhlasí. 

 

3. Informace o NAPAN:  MUDr. Vaňková, MUDr. Šnajdrová 

Plán NAPAN vznikal od ledna 2019. Z pohledu geriatrie jsou nejdůležitější dvě opatření a to 

1. v rámci tvorby doporučených postupů definovat roli, kompetence a dostupnost jednotlivých 

odborností včetně úpravy systému úhrad, (geriatr veden jako jeden z důležitých specialistů, 

s potřebou dostupnosti v každém okresu). 2. Definovat plán péče o pacienta s komorbiditami. 

Text bylo potřeba pečlivě přečíst v každé fázi připomínkového řízení –podařilo se např. uhlídat, 

aby spolupracujícími subjekty při tvorbě doporučených postupů byly všechny zúčastněné 

lékařské odborné společnosti. Budou navazovat další projekty – v nejbližší době by měly být 

vypsané výzvy na tvorbu mezioborových doporučených postupů a na edukaci a podporu 

rodinných pečujících a na to alokovány finance z norských fondů. Až budou vypsány, budou 



informováni i členové výboru ČGGS. NAPAN převzala nová koordinátorka Bc  Švejdová 

Jandová.  

4. Informace o aktivitách EuGMS:  MUDr. Vaňková 

Kongres EuGMS bude on- line 7.-10.října 2020. v interaktivním formátu. Základní téma 

kongresu je covid-19 v geriatrii.  Znovu pozváni k účasti členové Výboru s prosbou o pozvání 

dalších kolegů z pracovišť. Kongres je dostupný, registrační poplatek je v letošním roce 

symbolický. Součástí programu bude i téma spolupráce geriatrů s Nursing homes 

v jednotlivých zemích v době pandemie COVID-19 (v ČR se jedná o DS a DZR). V té 

souvislosti byla za českou geriatrii odeslána vyžádaná odpověď na tři otázky EuGMS: ČGGS 

spolupracovala v jarní vlně pandemie s DS a DZR aktivně, MUDr Jurašková byla přímo 

v expertní skupině MZ ČR, byla publikována doporučení ČGGS na webu, dostupnost zdravotní 

péče byla na jaře v ČR dobrá, resp. kapacity postačovaly, zdůrazněna i nutriční péče. 

5. Kompetence Krajských geriatrů:  Doc. MUDr. Holmerová, MUDr. Jurašková 

Prim. Bureš evidovaný krajský geriatr za Pardubice, MUDr. Jurašková za Hradec Králové 

Seznam krajských geriatrů asi stále existuje, ale dlouho nebyl  revidován.  Po krajských volbách 

bude nutné oslovit nové hejtmany a krajské geriatry nově nominovat (na listopadovém kongresu 

v HK). Jsou důležití pro koordinaci péče a různých programů. 

 

6. Webové stránky ČGGS - zájem extramurálních lékařů o jejich vylepšení :MUDr. Kunc, 

MUDr. Mezera 

 

Na webu ČGGS jsou informace o nutriční podpoře – nově uvolněna preskripce nutriční podpory 

pro odbornost geriatrie, článek se zabývá i praktickými aspekty preskripce nutriční podpory. 

Představit klinická pracoviště a to nejen na stránkách, částečně doplněno – dobrovolnickou 

aktivitou MUDr.Kunce nyní na webu více informací o geriatrických ambulancích v ČR, 

 

Je potřeba prohlédnout stránky ČGGS a aktivně je plnit informacemi.  

 

7.Noví členové ČGGS- přijetí, vystoupení, připomínky 

MUDr. Mikešová Emília – odchod do důchodu 

MUDr. Dolanská – nedostává časopisy, pracuje se na nápravě, je takových víc 

Přihlášky MUDr. Ptáček  Ostrava , MUDr. Bokorová – Nemocnice Valtice  

 

8. informace Doc. MUDr. Holmerové o možnosti získání funkční licence pro Dlouhodobou 

péči v geriatrii pro pobytová zařízení 

 

Je potřeba edukovat lékaře a další personál domovů pro seniory a vytvořit k tomu vzdělávací 

program.  

Zvažována forma funkční licence podle stavovského předpisu č 12. Funkční licence nemůže 

ani nesmí opravňovat ke stejným výkonům jako odborná resp. specializovaná způsobilost 

lékařů podle zákona 95/2004 sbírky.  



Spíše by bylo vhodné, aby lékaři se specializovanou způsobilostí (Geriatrie nebo medicína 

dlouhodobé péče) vedli kurz pro VPL bonifikovaný pojišťovnou.  

Doc. Holmerová navrhuje, že připraví draft podrobnějšího návrhu a pošle jej Výboru. 

 

9. Informace ohledně jednání ČLS JEP o dalším vydávání časopisu Geriatrie a 

gerontologie 

 

Pokračují jednání ohledně vydávání časopisu s Mladou frontou. Do konce roku časopis bude.  

Do budoucna v plánu zůstat s odborným časopisem pod záštitou ČLS JEP a zařadit  časopis 

Geriatrie a Gerontologie do řady časopisů ostatních společností 

MUDr. Bielaková – 3. Letošní číslo je hotové, MUDr. Bretšnajdrová – i 4. Číslo je již odeslané. 

Do konce roku je tedy časopis hotov.  

10. COVID 19 

Po jarních intenzivních jednáních se podařilo systém péče pro seniory nastavit I na podzim 

budeme stavět na jarním modelu péče a průběžně reagovat na vývoj situace. 

Vyjádření k Národní strategii očkování zaslala předsedkyně ČGGS Prim. MUDr. Jurašková, na 

MZ ČR: Týmy geriatrických oddělení a následných lůžek musí být zařazeni mezi rizikové 

odbornosti zdravotníků  a jako takoví mít možnost očkování v prvních vlnách. Zatím na toto 

vyjádření nemáme odpověď.  

 

11. podněty a návrhy na další období jednotlivých členů výboru 

- Zlínský kongres  ve složité době byl velmi pěkný – výbor děkuje MUDr. Forejtarovi a prim. 

MUDr. Boháčové   

- Na stránky ČGGS je možné umisťovat i odkazy na přednášky 

- Pokladník  MUDr. Petrová souhlasí s odesláním členských poplatků do EUGMS.  

- Komu je potřeba poslat dotazník na téma časopisů ČLS JEP; mailem primářka MUDr. 

Jurašková a asi  redaktoři jednotlivých čísel. 

- MUDr. Vaňková – nutno se vrátit k jednání o nových kódech pro geriatrické ambulance;  

Návrhy podané do konce letošního roku, budou projednány v březnu 2021, v případě 

schválení platnost od 2022; 

 prim. Jurašková - výživa, MUDr. Matějková v týmu připravujícím kód revize 

farmakoterapie.  

Všichni si téma kódů promyslí do hradeckého výboru, tedy do listopadu.  

- Redaktor Široký oslovil  MUDr Juraškovou ohledně plánované knihy na téma 

farmakoterapie ve stáří - do konce roku je potřeba sestavit kolektiv autorů. Prim. Jurašková 

prosí o návrhy na autory a rozdělení témat ,  současně rozešle členům výboru seznam „ kdo je 

již osloven  na jaké téma“  

( dosavadní návrhy: prof.Weber - terapie DM, Dr.Vaňková - terapie depresivity) 

- Vyhotovené dotazníky Whodas je potřeba odeslat panu Jakubu Hrkalovi na ÚZIS, (čas 

provedení je bez MMSE) 

 

 



12. žádost o podporu projektu MUDr. Malotové 

 

Zástupce za ČGGS bude na jednání ministerstva 

Zatím je to centrum, které dělá jen studie, chce nestátní zdrav sektor 40 lůžek 005 + mají 

ambulanci.  

Mají podporu Hejtmana  

Nedostatek lůžek v regionu je, ve FN je kapacita snížena na 25 lůžek následné péče a 20 lůžek 

ošetřovatelských. 

LDN Paseka je ve vzdálenosti 35 km (500 lůžek), místní obyvatelé to mají daleko na dojíždění. 

 

13. různé  

- Listopadový kongres v Hradci Králové bude připraven v prezenční i internetové verzi.  

 

Příští jednání výboru ČGGS –  v listopadu na kongresu v HK.  

 

Zapsala:  Zuzana Šnajdrová      

 

 


