
Výbor ČGGS  27.4.2022 – Hradec Králové 

přítomni členové výboru (abecedně bez titulů): Katarina Bielaková, Dana Hrnčiariková, 

Martina Nováková, Astrid Matějková, Milan Stolička, Zuzana Šnajdrová, Eva Topinková, 

Hana Vaňková, Jiří Zajíc,  

on line: Božena Jurašková 

přítomni členové revizní komise: Zuzana Boháčová, Helena Kajtmanová, Zdeňka 

Polzerová, Ingrid Rýznarová 

 

omluveni:  Milena Bretšnajdrová, Renáta Petrová, Pavel Weber, 

hosté: Mgr. Šárka Kovandová- ředitelka Alzheimer NF- po celou dobu jednání;  

Doc. MUDr. Vilém Danzig PhD - ČKS ČLS JEP , prof MUDr. Jan Bultas, CSc 

 

Jednotlivé body jednání: 

1. návrh členů nové akreditační komise MZČR pro geriatrii - za výbor ČGGS 

2.spolupráce s klinickými farmaceuty – prof MUDr.Topinková 

Evropské sympozium - Klinická farmacie zaměřená na geriatrii mezinárodní kongres,- 

mezinárodní kongres 18.-19 října 2022-  návrh hodinového programu kongresu  

Národní sympozium klinické farmacie – EACPF a ČGGS, možnosti spolupráce v různých 

prostředích 

3. návrh na obsah a termín pracovního setkání výboru v červnu – MUDr. Jurašková 

4. Informace o výběrových řízeních na MZČR – postupně členové výboru, kteří se 

výběrových řízení účastnili 

5. informace o činnosti EUGMS - MUDr. Hanka Vaňková 

- kongres 28-30.9, ještě možno se přihlašovat, Londýn 

- informace v mailech průběžně 

- prosí o předávání info od členů konkrétních členů SIGů  

- poděkování za vyplnění dotazníkových aktivit, které proběhly 

6.  spolupráce s nadačním fondem Alzheimer – Mgr Kovandová, MUDr. Vaňková 

- pilotní projekt podporu geriatrických ambulancí - většina členů výboru je již zapojena, 

výzva k zapojení všech ambulancí 

- poděkování předsedkyně ČGGS MUDr. Juraškové za přípravu projektu Mgr Kovandové a 

MUDr. Vaňkové  

- NF Alzheimer – podporuje i aktivní účast na mezinárodních konferencích a publikační 

činnost. Žádný geriatr ještě nikdy o podporu nepožádal, mohou využít hlavně mladí kolegové. 

 

8. implementace NAPAN – MUDr. Šnajdrová 



- zahájeno turné regionálních setkání v jednotlivých krajích – zatím proběhlo v Liberci, ještě 

do prázdnin Brno a Zlín, pak postupně další Kraje, podrobné informace budou zaslány členům 

výboru e-mailem 

- příležitost k revizi seznamu kontaktů na geriatry a spolupracující další lékaře v jednotlivých 

krajích 

 

9. informace ohledně hospodaření za rok 2021 – MUDr. Polzerová 

- členská základna ČGGS roste 

- hospodaření je vyrovnané, (ale jedno číslo časopisu se doplácelo při změně vydavatele) 

- revizní zpráva uzavřená – brzy k odeslání 

 

10. Návrh předsedkyně ČGGS MUDr.Juraškové – velký gerontologický kongres jen jeden 

každý rok střídavě v různých městech (ne jenom Hradec Králové) – raději profilovat 

jednotlivá pracoviště 

11. Informace ohledně spolupráce s Domácí péčí 

- komise MZČR 

- mimo jiné důležité, aby existovala informovanost od sester domácí péče lékařům (např 

zpráva, jakými materiály ošetřují ránu u konkrétního pacienta) 

 

12. informace o  činnosti sekce geriatrické paliativní péče ČSPM – MUDr. Hrnčiariková 

- mezirezortni skupina 

- skupina mobilních hospiců – spolupráce domovů pro seniory s mobilními paiativními týmy 

- 24-25.9. celostátní konference paliativní medicíny v Ostravě 

 

13. plánované kongresy: 

--  XXXXIIVV..    BBRRNNĚĚNNSSKKÝÝ  GGEERRIIAATTRRIICCKKÝÝ  DDEENN  ++1144..  BBRRNNĚĚNNSSKKOO  --  BBRRAATTIISSLLAAVVSSKKÉÉ  

GGEERROONNTTOOLLOOGGIICCKKÉÉ  SSYYMMPPOOZZIIUUMM    14. 6. 2022 

14. projekt GENERACE – v rámci postgraduálního vzdělávání Diabetologů – konec května 

Praha, již proběhlo několik menších setkání v regionech 

- rozvoj spolupráce ČGGS a Českou diabetologickou společností 

 

14. Informace jednotlivých členů výboru o situaci v regionech 

15. Plán předatestačních kurzů a atestací z geriatrie na další období 

16. Spolupráce České kardiologické společnosti ČLS JEP s ČGGS 

- vznikla skupina geriatrické kardiologie, zatím ne celá sekce 

- na gerontologickém kongresu v HK jeden kardiologický blok, v Brně pak na kardiologickém 

kongresu geriatrický blok 



- projekt PARTNERSTVÍ – turné po českých městech – tři kardiologické přednášky 

(prevence, dg a terapie) + tři geriatrické přednášky  

- žádost o podporu výborů obou společností 

- předběžně již stanovená místa a termíny 

- cílová skupina praktici, internisté, geriatři, ambulantní kardiologové - cílem podpořit kvalitu 

péče o seniory 

 

 

zapsala Zuzana Šnajdrová 

27.4.2022 

 

 

 


