
Zápis zasedání výboru 10.6.2020  - konferenční telefonický hovor 
 
Přítomni členové výboru (dle abecedy bez titulů): Zuzana Boháčová, Katarina Bielaková, Milena 

Bretšnajdrová, Dana Hrnčiariková, Božena Jurašková, Helena Kajtmanová, Astrid Matějková, Martina 

Nováková, Renáta Petrová, Zdeňka Polzerová, Ingrid Rýznarová, Milan Stolička, Zuzana Šnajdrová, 

Eva Topinková, Pavel Weber, Jiří Zajíc 

 

Omluveni: Hana Vaňková 
 
 

1. Informace o výběrovém řízení na MZ 4.6.  (Dr. Petrová) 

- projednáno 6 žádostí 

- ISCARE 20 lůžek 024- nutrice u chronicky nemocných s M. Crohn 

- Hloubětín gyn centrum – oš. lůžka po NIP a DIOP 

- Hradec Králové - oš lůžka k NIP a DIOP 

- Domov 3. věku  v předchozím zamítnuta lůžka 024, aktuálně žádali o 005 

- Hustopeče – žádost o převedení 90 lůžek 005 na 024  

- FN Brno 32 lůžek 024  
 

 

2. Zpráva o činnosti paliativní skupiny   (Dr. Petrová, Dr. Hrnčiariková, + Dr. Vaňková) 

- proběhlo jednání s MUDr. Kabelkou a geriatrickou sekcí společnosti paliativní medicíny 

- Dr. Kabelka chce rychle vypracovat doporučené postupy 

- diskutován syndrom geriatrické křehkosti – nepatří do paliativy  (bude na to téma další setkání) 

- poznámka: sdílený kód – nelze zaměňovat test křehkosti s indexem křehkosti 

 

 

3. AVAST (Dr. Petrová) 

- jednání o projektu paliativní péče v DS (zatím nikoliv pro DZR) 

- spolupracující se společností paliativní medicíny a jsou rádi za navázanou spolupráci s ČGGS 

- v projektu zatím chybí lékařská část 

- měl být spuštěn v červnu, kvůli COVID 19 bude až po prázdninách 

- v plánu další schůzka 23. 6. 2020 

- nutno vydefinovat klienty, o paliativním postupu musí rozhodovat lékař 

- snaha zainteresovat geriatry a VPL v terénu  

 

 

4. Pracovní skupina COVID 19 (Dr. Nováková) 

-  jednání infektologů, hygieniků, penumologů a geriatrů 

- doporučení – zavedená opatření nerozvolňovat 

- Dr Nováková poslala zápis členům výboru  

 

 

5. Pravomoci sester domácí péče (Dr. Matějková) 

-  2 roky chystaná nová koncepce Home care 

- zcela bez vazby na lékařské společnosti, oslovili jen společnost VPL – ti s návrhem koncepce  

nesouhlasili 

- 80 stránek týkajících se navýšení kompetencí sester – včetně ordinací léků, péče o diabetiky, 

vyšetření cév, neuropatie, dif dg bolesti na hrudi, bolestí břicha, hodnocení EKG  - takto je koncepce 

nepřijatelná 

- nutno celé přepracovat, uvést příklady 

- v plánu setkání u kulatého stolu – asociace sester, Home care, společnost VPL a ČGGS 

 

 

 



6. WHODAS 2,0 v geriatrii (prof Topinková) 

- jednání s ÚZIS, oddělení klinických klasifikací a DRG 

- snaha o zavedení mezinárodní klasifikace handicapů a disability do praxe a zapojit nejen RHB 

- klasifikace je ale velmi složitá, proto diskutována možnost využití jednodušších testů 

- v plánu pilotní projekt - otestování fyzioterapeuty využívané WHODAS 2,0 škály (s kódem 21612)  i 

pro geriatrii 

- zapojit 10 ambulancí, v každé otestovat 5-10 pacientů 

- možno poslat v papírové podobě, či přímo elektronicky a to anonymně 

- zájemci z ambulancí se nahlásí prof Topinkové do příštího týdne¨ 

- projekt poběží do září, pak analýza a breefing  

 

 

7. Časopis Geriatrie a Gerontologie (Dr. Jurašková) 

- nejbližší číslo časopisu je hotové 

- hlavním tématem COVID 19, ve spolupráci s imunology 

- poděkování autorům 

- nutno opravit medailonky autorů 

- příprava nové smlouvy s vydavatelem (v červnu ev přes prázdniny), ČLS  JEP má standardní 

smlouvu 

 

 

 

8. Kongresy (informace na web ČGGS) 

- XXV. Zlínský geriatrický den - 17. 9. 2020  

- 26. gerontologický kongres v Hradci Králové, 11. - 12. 11. 2020 

  

 

9. EUGMS  

- Dr. Vaňková průběžně posílala členům výboru vyjádření EUGMS ke COVID 19 

- kongres EUGMS bude v září on –line 

- stěžejní téma opět COVID 19 

- dnes uzávěrka abstrakt 

 

 

10. Jednání se společností pro farmakoterapii – setkání s předsedkyní 15.6. 

- vůle k jednání je  

- domluva ohledně kontroly medikace farmaceuty a geriatry – resp. výkonů a jejich kódování  

 

 

11.  Členská základna ČGGS – dopisem budou oslovena všechna zařízení následné péče 

 

 

12. Další zasedání výboru   

- 22. 9. 2020  Praha - Pivovarský Dům, zajistí prof Topinková 

- 11. 11. 2020  Hradec Králové  na Gerontologickém kongresu  

 
 
 
 
Zapsala:  Zuzana Šnajdrová 

 


