
 

Zápis výboru ČGGS  8.12. 2021 

Přítomni členové výboru (dle abecedy bez titulů):  Katarina Bielaková,  Milena Bretšnajdrová,  Dana 
Hrnčiariková,  Božena Jurašková,  Astrid Matějková,  Martina (Nováková) Salzmanová,  Zuzana 
Šnajdrová,  Eva Topinková,  Hana Vaňková,  Pavel Weber,  Jiří Zajíc 
 
Přítomni členové revizní komise:  Zuzana Boháčová,  Helena Kajtmanová,  Ingrid Rýznarová,  
Zdeňka Polzerová 
 
Čestní členové výboru ČGGS:  Doc. MUDr. Iva Holmerová 

Hosté: Ing. Jaroslav Duba 

Omluveni:  Milan Stolička, Renáta Petrová,  
 

1. Představení Ing. Jaroslava Duby -  OAKS Consulting s.r.o. 

- Ing. Duba představil firmu OAKS Consulting s.r.o.,  
- Nabízí pomoc v procesu dohodovacích řízení, nastavení nových výkonů a valorizací stávajících, v 
jednání poskytovatelů s pojišťovnami, bonifikačními programy.  
- Výbor ČGGS souhlasí s navázáním spolupráce se společností OAKS Consulting s.r.o. 
- Během ledna bude naplánována schůzka členů výboru s Ing. Dubou a konkretizována témata 
spolupráce.  
 

2. Spolupráce ČGGS na implementaci Koncepce domácí péče (MUDr. Jurašková) 

- Hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA informovala MUDr. Juraškovou,  že MZČR zahájilo práce 
související s implementací Koncepce domácí péče prostřednictvím Akčního plánu na léta 2021-2024 a 
žádá ČGGS o vyslovení souhlasu s účastí v pracovní skupině do 15.12.2021. 
- MUDr. Jurašková se vzájemnou spoluprací souhlasila a jednala s vedoucí pracovní skupiny Mgr. Lucií 
Jursíkovou Brožkovou ohledně spolupráce na naplňování specifického cíle  Změna 
dosavadního  systému hrazené  péče, návrhu nového úhradového modelu a implementace 
klasifikačního systému na principu jednoduchého škálování ošetřovatelských problémů.  
- Výbor ČGGS souhlasí s navázáním spolupráce, kde bude důležitá vzájemná podpora. 
- MUDr. Jurašková navrhuje delegovat tři členy výboru, aby se mohli o práci podělit.   
 
3. Aktuální situace NAPAN (Vaňková, Šnajdrová) 
1) Expertní skupina na MZČR se opět sešla on-line  22.11.2021 - pokračuje v práci 
2) Projekt  na přípravu konsensuálních mezioborových doporučených postupů byl schválen 
s podporou z EHP fondů.  Pracovní skupina má osm členů – všichni jsou delegováni výbory svých 
společností – za ČGGS Šnajdrová, Vaňková, dále dva neurologové, dva psychiatři, dva praktičtí lékaři.  
Aktivita 1: Během dvou let v celém osmičlenném týmu příprava doporučených postupů. Bude vítána 
spolupráce například mladých geriatrů při psaní rešerší ze zahraniční literatury.  
Aktivita 2: Průchod pacienta systémem (koordinátor MUDr. Šnajdrová)  

- Budou uspořádány schůzky s geriatry a ev. dalšími spolupracovníky ve všech krajích 
- Budou osloveni členové výboru s výzvou o pomoc při výběru kolegů z jejich regionu 
- V rámci aktivity bude řešena dostupnost odborných geriatrických ambulancí v regionech 
- Důležité bude zapojení mladých  kolegů  
- Prof Topinková navrhla poslat e-mailem výzvu všem členům ČGGS  
- Na web ČGGS jednak do aktualit a do záložky pro odborníky bude vytvořena záložka NAPAN 

se základními informacemi o projektu, výzvu k zapojení členů společnosti připraví Šnajdrová  
Aktivita 3: Vzdělávání zdravotníků v doporučených postupech v roce 2023 
 



4. Spolupráce s Českou paliativní společností (Hrnčiariková) 
- V rámci nadačního fondu Abakus se připravuje projekt k zastřešení paliativní péče pro 

domovy pro seniory 
- Garantem pracovní skupiny je MUDr Skálová, za geriatrickou sekci paliativní společnosti je do 

této pracovní skupiny nominovaná MUDr. Hrnčiariková  
- Projekt bude zahájen v Brně a Královéhradeckém kraji  
- Jednou z priorit je bránit paliatrizaci křehkých geriatrických pacientů.  

 
5. Příprava pilotního projektu na podporu  geriatrických ambulancí a přípravu nových 
ambulantních výkonů v geriatrii - spolupráce s Nadačním fondem Alzheimer (Jurašková, Vaňková) 

- Spolupráci nabídl Nadační fond Alzheimer, a jeho ředitelka mgr Kovandová  
- Dosud fond dotoval hlavně vzdělávání mladých neurologů, nyní chtějí podporovat i geriatrii  
- Předsedkyně Jurašková určila prioritu nejprve podpořit geriatrické ambulance, následně se 

zaměřit na vzdělávání jejich personálu dle doporučení NAPAN 
 
6. výsledky výběrových řízení   

- Prim. Nováková – před týdnem: Lůžka 005 Brno + Litvínov 
- MUDr. Šnajdrová – 21.10. Akutní geriatrická lůžka ve FN Motol ;  Vividus Bohemia – lůžka 005 ve 
Středočeském kraji 
 
7. plán rozpočtu ČGGS na rok 2022- odsouhlasení event. změny (Jurašková) 
Členské příspěvky stejné i plán rozpočtu na příští rok ponechány stejné jako v roce 2020. 
Financování časopisu ponecháno stejně jako 2020. 
Podporu přislíbila společnost Viatris  
Prim. Jurašková vyzvala znovu všechny členy výboru k aktivní spolupráci s event. sponzory 
 
8. noví členové ČGGS  

Přijato několik nových členů. Více zájemců ale poslalo přihlášky a nemají odpověď od ČGGS ani od 
ČLS JEP. Členové výboru, kteří o nich vědí zašlou MUDr. Juraškové konkrétní popis problematického 
přihlašování, resp. požádají dotčené kolegy, aby se předsedkyni ČGGS sami ozvali, aby mohl být 
problém odstraněn.  

9. Odborné akce a aktivity v roce 2021 

Webinář s klinickými farmaceuty  – téma Úskalí farmakoterapie pacientů v dlouhodobé péči,  
 MUDr. Jurašková   (9.6.2021) 
- Předatestační  Modul II. - termín konání 13. - 14. 9. 2021, místo konání LF MU Brno 
- FN Olomouc - Spolupráce geriatrie a následné péče – 30.9.2021, MUDr. Bretšnajdrová 
- 15. Kongres primární péče - 17. - 18. září 2021 
 Workshop na téma kognitivní poruchy (MUDr. Matějková, Vaňková, Šnajdrová)  
 Očkování seniorů (prof.Topinková) 
- Pražské gerontologické dny proběhly 6.-7. října 2021 
- Celostátní internistický kongres v Brně- říjen 2021, prof. Topinková, MUDr.. Jurašková 
 
10. Plán odborných akcí v roce 2022   

- Kurz výživa –  licence F016  neproběhlo  v prosinci 2021, nově tyto termíny 
Forsapi  - Hradec Králové 14.-16.2. +  4.-6.4.2022 
IPVZ Praha 23.- 25.2.2022  + 12.- 13.5.2022 
- Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof má zájem o spolupráci s ČGGS; prezentovat 
geriatrickou problematiku akutní medicíny v rámci vzdělávacích aktivit 
- MUDr. Vojtěch  Mezera přeložil článek o úkolech geriatrické emergency do obou časopisů, v plánu 
vzdělávací kurz pro emergency týmy, přednášky i od geriatrů 



- Gerontologický kongres v HK byl odložen z prosince 2021 na 27 a 28.4. 2022 , program zůstane 
stejný (v novém kongresovém centru, má se otvírat v dubnu) 
 - Lednový Společný workshop mladých geriatrů s mladými praktiky (NMSKB Praha) zatím odložen 
kvůli COVID situaci na neurčito, snad také jaro 2022 
- Pražské gerontologické dny 2022 
-  LF MU Brno konference podzim 2022 
-  Evropské sympózium klinické farmacie v Praze 19-21.10.2022   
(za ČGGS  Topinková, Vaňková, Holmerová) 
- další akce budou upřesněny - akce dávat na web ČGGS s odkazem na program, posílat členům ČGGS 
přes sekretářku paní Štěpánkovou 
 
11. Atestace 

Atestace v Plzni 30.11. 2021 absolvovaly dvě lékařky, obě s pochvalou. Obě měly i hezké atestační 
práce – vhodné zařadit do některého z nejbližších čísel časopisu GaG 

Atestace jaro 2022, LF  UK Hradec Králové 
Termíny předatestačních modulů budou zveřejněny na webu ČGGS (v sekci pro odborníky - aktuální 
atestační harmonogram, potřeba sjednotit) 
 
12. Různé 

- Liberec - zemřela naše milá kolegyně prim. MUDr. Alena Jiroudková, dlouholetá členka výboru 
ČGGS, děkujeme za vše, co pro obor geriatrie udělala 
- Vznikla nová geriatrická ambulance  MUDr. Eva Kašparová v Liberci 
- poděkování všem, kteří se věnovali dotazníku Deprescribing  
- jednostránkové články do Medical Tribune každých 14 dní – Geriatrie z různých úhlů pohledu; 
návrhy možno posílat prof. Kvapilovi  
- Brno – novým přednostou Kliniky interní Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství je 
  prof. MUDr. Ondřej Ludka (kardiolog z 1. Interní kliniky), prof Kubešová zůstává jako zástupce pro 
školství. V plánu vlastní JIP + nově nasmlouvaných 30 lůžek LNP (ještě ale nestojí).  
- Zlín – LDN v omezeném provozu, 2 oddělení transformovaná na COVIDová (včetně odd. akutní 
geriatrie) 
- Výbor ČGGS doporučuje očkování proti COVID 19, nikoliv však jako povinné s vazbou na věk (to by 
ještě zhoršilo roztříštění společnosti), vhodnější je lidi přesvědčovat 
 

 

Zapsala 8.12.2021    Zuzana Šnajdrová 

 
 
 
 

 


