
Zápis z výboru:  22. 9. 2021 

 

Přítomni členové výboru (dle abecedy bez titulů):  Dana Hrnčiariková, Božena Jurašková, 

Astrid Matějková, Martina Nováková, Renáta Petrová, Zuzana Šnajdrová, Eva Topinková, 

Hana Vaňková, Pavel Weber,  

Přítomni členové revizní komise:  Zuzana Boháčová,  

Hosté: Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA 

Omluveni: Katarina Bielaková , Milena Bretšnajdrová, Helena Kajtmanová, Zdeňka 

Polzerová,  Ingrid Rýznarová, Milan Stolička, Jiří Zajíc  

 

Výbor je usnášení schopný  (10 členů výboru + 2 hosté) 

 

1. Sdílení zdravotnických výkonů MDP:  MUDr. Jurašková, doc. MUDr. Holmerová 

Projednání na pracovní skupině Svazu zdravotních pojišťoven MZ 

Výkony dlouhodobé péče : 

16032 Evaluace stavu pacienta s ohledem na geriatrické syndromy 

16034 Stanovení komplexního plánu léčby odborníkem medicíny dlouhodobé péče 

(konference dlouhodobé péče) 

Oba výkony mají již nyní jako další odbornost uvedenu geriatrii. Je tedy možné je pro 

geriatrické ambulance nasmlouvat s pojišťovnami. Výbor doporučuje nasmlouvání. 

 

2. Program kongresu v Hradci Králové: MUDr. Jurašková, prof. MUDr.Topinková 

Prof Topinková – připravuje jeden blok programu s názvem: Fyzická křehkost a 

možnosti intervence. Výsledky evropského mezinárodního výzkumu SPRINTT.  

Kardiologická sekce 

Paliativní sekce, psychiatrická sekce – oslovit kolegy 

MUDr. Jurašková pošle definitivní program 

 

3. Kurz k získání  licence F016: MUDr. Jurašková 

Firmy Nutricia a Abott budou sponzorovat geriatrům účast na kurzu 

 

4. Kurzy  v geriatrii - ČLK, ILF: MUDr. Jurašková (+pošle rozpis) 

ČLK – Geriatrický pacient  

- Výživa (Jurašková, Vágnerová) 

- Geriatrické syndromy, Frailty, Poruchy kognit. funkcí (Nováková, Vaňková, 

Holmerová) 

- Diabetologie u geriatrických pacientů (prof. Kvapil souhlasí) 

ILF – Farmakoterapie ve stáří 27.11., Výživa ve stáří 11.12. 

MUDr. Jurašková požádala prof. Topinkovou o organizaci dalších kurzů, návrh kurzy 

pořádat 2x do roka 

 

5. Informace o výběrových řízeních proběhlých v uplynulém období:  MUDr. 

Jurašková, prim. MUDr. Nováková 

- 21.10. Nemocnice u svaté Anny Brno, Nemocnice Slaný – lůžka 024 oboje ANO 



- Sanatorium Šarlota (Prosečnice) lůžka 005 NE,  

- ostravská firma lůžka 005 ve Vestci, na Zbraslavi neměli návaznosti a v Olomouci 

chtějí teprve stavět – tedy NE 

6. Informace o jednání s firmami Abbott, Viatris, Phizer: MUDr. Jurašková, prof. 

Topinková 

- Abbott podpora Hradeckého kongresu + přednáška, podpora časopisu, kurzy 

- Viatris (dříve Mylen) podpora kongresu, podpora časopisu, satelitní sympózium 

v Mariánských lázních (přednášky Demence nebo deprese), webináře pro 

praktické lékaře 2x měsíčně, uvolnění preskripce Glyptinů (prof. Kvapil připraví 

přednášku) 

- Sanofi –vakcína proti chřipce 

- Inzerce do časopisu – možno nabízet firmám 

 

7. Informace o jednání s pí Kovandovou z nadačního fondu Alzheimer ohledně 

podpory oboru geriatrie, Prim. Jurašková, MUDr. Vaňková 

Nadační fond dosud podporoval hlavně neurologii. Nyní chce podpořit geriatrii. 

Nabízí podporu mladých, i proti syndromu vyhoření, podpora vzdělávání na téma 

kognitivních poruch. To bude dobré v druhém kroku, v součinnosti s NAPAN. 

Dle návrhu Prim. Juraškové jsou v prvním roce spolupráce s NF Alzheimer prioritou 

geriatrické ambulance. Nyní je potřeba podpořit geriatrické ambulance a přípravu 

nových ambulantních kódů v geriatrii. Během příštího roku v plánu pilotní projekt.  

- Hodnocení stavu výživy geriatrem (Jurašková, Hrnčiariková, …, …) 

- Revize farmakoterapie geriatrem (Topinková, Vaňková, Petrová, Matějková) 

- Frailty syndrom (Vaňková, Topinková, Weber, …) 

- Case management v geriatrii (Rýznarová, Matějková, Šnajdrová, Vaňková) 

 

8. Navázána spolupráce s nově zřízenou sekcí Geriatrické kardiologie při České 

kardiologické společnosti s vazbou na Evropskou kardiologickou společnost 

- připraven blok kardiologických přednášek na gerontologickém kongresu HK, viz 

výše 

 

9. Informace o zahraničních aktivitách  

- EuGMS - MUDr. Vaňková:  

o kongres EuGMS v říjnu v Aténách, zve k aktivní účasti; bude i on-line 

o ECGI v rámci EuGMS podporuje lékaře v atestační přípravě a časně po 

atestaci 

o slaví 20 let od založení (bilancování: co se změnilo / co chceme)  

o MUDr. Vaňková pošle dotazník na téma deprescribing od SIG 

Pharmacotherapy EuGMS, až bude přeložený do češtiny 

o SIGs (asi 20 různých) - otevřené členství, možno se přihlásit 

- EAMA  - European Academy of Ageing - v r.2022 začne nový kurz EAMA, 

pozvání 



- UEMS – vzdělávání - prof. Topinková, prof. Weber – geriatrická atestace v ČR je 

kompatibilní s evropskými; evropská atestace má smysl tam, kde země nemají 

svou vlastní 

 

10. Informace z gerontopaliativy:  MUDr. Hrnčiariková:  

Proběhl Paliativní kongres v Plzni 17.9. : gerontopaliativní sekce MUDr. Kabelka, 

MUDr. Seget. 

Nadační fond Avast, Abacus – podpora edukace gerontopaliativy v domovech pro 

seniory 

Nový časopis paliativní medicíny - Syntex 

Vedoucí geriatrické sekce paliativní společnosti MUDr. Hrnčiariková 

Plán pozvat paliatry na Gerontologický kongres HK (na čtvrtek 9.12.) 

 

11. Informace z oblasti NAPAN: (MUDr. Matějková, MUDr. Šnajdrová, MUDr. 

Vaňková) 

- Připraven a podán projekt na tvorbu mezioborových doporučených postupů 

- v r. 2021 příprava projektu pro MZ ČR / EHP fondy,  

koordinuje ČLS JEP, garanti doc. Rusina, dr. Vaňková, podílí se nominovaní z 

výborů 

- Osmičlenný tým – dva geriatři, dva neurologové, dva psychiatři, dva praktičtí 

lékaři 

- Čeká se na rozhodnutí o podpoře projektu z EHP fondů 

- Plán připravit doporučené postupy včetně průchodu pacienta zdravotním 

systémem během 2022, následně v nich vzdělávat zdravotníky v 2023 

- Doporučený postup WHO na téma prevence demencí, překlad DP WHO, tvorbu 

české verze DP koordinuje doc. Čermáková – účast na tvorbě dvou členů Výboru 

ČGGS.  Výbor ČGGS projednal a vyjádřil souhlas s DP. 

 

12. Kongresy a semináře:  

- 18.9. proběhl Kongres primární péče a na něm workshop na téma demence 

(Matějková, Vaňková, Šnajdrová) Praha 

- 30.9. Spolupráce akutní a následné péče (MUDr. Bretšnajdrová), je potřeba školit 

sestry v DS např. v používání Midline 

- 2.10. seminář pro kaplany (Geriatrické syndromy – MUDr. Bretšnajdrová, 

Paliativa – prim. Boháčová 

- Pražské gerontologické dny „Život s demencí v nové době“, 6.-7. října 2021, 

Kongresové centrum Praha 

- Kongres Ambulantní diabetologie 21.-23.10.  Poděbrady (geriatrie pro 

diabetologii) 

- Společný seminář dopravních psychologů a lékařů – „Posuzování zdravotní a 

psychické způsobilosti k řízení vozidla“ , 7. listopadu 2021, Praha, Nemocnice na 

Homolce 

- Gerontologický kongres Hradec Králové 8.-9.12. viz výše 

- Kongres Psychiatrické společnosti v Mariánských lázních 12.-16.1.2023 



- Společný workshop mladých geriatrů a mladých praktiků – 22.1.2023, NMSKB 

Praha 

 

13. Informace z jednotlivých regionů- členů výboru 

- MUDr.Vaňková : Mladí geriatři – facebookovou skupinu spravuje MUDr. R. Kunc, 

                 přispívají MUDr. V. Mezera a další 

- geriatrické sestry jsou ve vyhlášce, ale fakticky neexistují – prim MUDr. Jurašková 

bude kontaktovat asociaci sester; je potřeba se podílet na vzdělávání sester 

- FN Motol – klinika geriatrie – přednosta prof MUDr. Kvapil, zástupce prim 

Nováková; je schválená dotace na rekonstrukci 

- vzniká nová geriatrická ambulance v Nemocnici na Slupi 

 

14. Na webové stránky ČGGS (informace posílat paní Štěpánkové) 

- vhodné doplnit odkazy na web jednotlivých pracovišť 

- termíny kongresů 

15. Vyúčtování za rok 2020 – MUDr. Petrová 

16. Opatření MZdČR – shrnutí aktuálních proticovidových opatření, diskuse o 3. dávce 

očkování  

17. Novinky v připravované úhradové vyhlášce 

 

 

 

 

Zapsala: Zuzana Šnajdrová 


