
Zápis č. 5
ze zasedání výboru a revizní komise ČGGS ČLS JEP,

které se konalo dne 7.12.2005

Přítomni:   prim. MUDr. Ivo Bureš, Jana Dvořáková, prim. MUDr. Lubomír Grepl, prim. MUDr. 
Alena Jiroudková, prim. MUDr. Jaroslav Müllner, prim. MUDr. Anna Nerádová, doc. 
MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., prim. MUDr. Helena Pomahačová, prim. MUDr. Jaroslav 
Přehnal, CSc., prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., doc. MUDr. Pavel Weber, CSc.

Omluveni: prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.,
as. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

Projednáno:

1. Výbor byl informován o průběhu plnění úkolů stanovených za období listopad 2005.
Nadále zůstávají tyto úkoly:

- Připojení odborného časopisu Česká geriatrická revue k časopisům, které by mohly usilovat o 
získání „Evropského“ impakt-faktoru (Eurofaktor). V tomto smyslu vést jednání i na půdě 
ČLS JEP. Průběžné informace podávat na schůzích výboru. 

Zajistí:  prim. MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc.

- Projednání problematiky udělování licencí pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve 
zdravotnických zařízeních pro obor geriatrie s ČLK. Závěry sdělit na nejbližším výboru. 

Zajistí: prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.

- Zpracování: 
• Standardů oddělení (lůžkových pracovišť) geriatrického profilu 
• Standardů geriatrické ambulance 

Zajistí: prim. MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc. 
• Návrhů změn, úprav a nových výkonů do sazebníku výkonů.

Zajistí: prim. MUDr. Alena Jiroudková 
• Definice geriatrického pacienta

Zajistí: as. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
• Definice geriatrického konsilia

Zajistí: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. a as. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
• Indikací přijetí pro pracoviště geriatrického profilu

Zajistí: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

- Pokračování v aktivitách při realizaci projektu postupného vzniku komunitních geriatrických 
center v některých vhodných lokalitách a územích v ČR. 

Zajistí: as. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. ve spolupráci s 
prim. MUDr. Jaroslavem Přehnalem, CSc.

- Provedení  kontroly  plateb  členských  příspěvků  podle  údajů  ČLS  v nejbližším  termínu. 
Projednání dalšího postupu na příští schůzi výboru

Zajistí: prim. MUDr. Lubomír Grepl, revizní komise ČGGS

- Pokračování diskuse o změně přístupu k jednotlivým akcím společnosti  v průběhu roku a 
stanovení výroční akce ČGGS. 

Výbor vzal zprávu o plnění úkolů i přehled dalších úkolů na vědomí. Na příští schůzi se výbor  k 
vrátí.

2. Prim. MUDr. Alena Jiroudková seznámila členy výboru s dopisem ředitelky sekretariátu ČLS JEP 
ve  věci  poskytování  slev  základního  členství,  kdy  se  od  roku  2005  poskytuje  sleva  na 
členský základní příspěvek  ženám na MD a od roku 2006 členům od 70 let. Výbor vzal informaci 
na vědomí. 

V této souvislosti výbor projednal otázku  výše členských příspěvků v roce 2006 a rozhodl 
následovně:
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- člen důchodce  150,- Kč
- člen pracující MUDr. a VŠ 300,- Kč
- člen pracující SŠ 150,- Kč
- do 30 let MUDr., VŠ, SŠ 150,- Kč
Výše členských příspěvků bude dle kategorií nahlášena na ČLS na základě žádosti. 
Aktualizace výboru ČGGS byla na ČLS zaslána v písemné formě.

3. Předseda společnosti MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc. seznámil členy výboru s materiálem MZČR: 
Třídící systém zdravotnických prostředků  pod pracovním názvem X7-kombi, který byl 
schválen v Komisi MZ pro účely úhrad zdravotnických prostředků a předán účastníkům jednání 
v elektronické formě jako databáze prostředků zdravotnické techniky, tzn. nový materiál MZČR, 
který by měl být dle pokynů  zpracován a zaslán na MZČR do 7.1.2006. Jde především o 
stanovení  indikace  konkrétních  zdravotnických  prostředků  ke  klinickému  stavu  pacienta  a 
preskripční omezení. 
Po diskusi výbor rozhodl, že ucelený materiál na základě podkladů členů výboru zpracuje prim. 
MUDr. Alena Jiroudková a po odsouhlasení výborem zašle na MZČR. do stanoveného termínu. 
 

4. Předseda  společnosti  MUDr.  Jaroslav  Přehnal,  CSc.  informoval  výbor  o  průběhu  procesu 
akreditace vzhledem k novým požadavkům EU, kdy by postgraduální příprava školence měla být 
garantována akreditovanými pracovišti. Z toho vyplývá  nutnost upravit stávající vzdělávací 
program oboru  geriatrie z roku  2005  a  stanovit  podmínky  pro  akreditaci  pracoviště 
nižšího a vyššího typu v souladu s požadavky nově upraveného vzdělávacího programu 
včetně výkonů požadovaných logbookem. Vzdělávací program schválený výborem musí 
být zaslán na MZČR do 28.2.2006.  Očekává se, že podrobnosti  pro žadatele o akreditaci 
budou zveřejněny v polovině roku 2006 tak, aby se jednotlivá pracoviště mohla na akreditaci 
připravit. Výbor vzal zprávu na vědomí.

5. Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., zástupce společnosti v EUGMS zpracovala a výboru předložila 
materiál, který bude součástí připravované informační brožury EUGMS. Jedná se o představení 
ČGGS. Materiál byl výborem odsouhlasen  a odeslán. Případné korektury provede prof. MUDr. 
Eva Topinková, CSc. 

6. Proběhly informace poveřených členů výboru a revizní komise ČGGS:  
Prim.  MUDr.  Alena  Jiroudková  seznámila  výbor  s výsledkem  hospodaření  společnosti. 
Hospodářský  výsledek  ČGGS  za  rok  2004  činí  29.456,-  Kč.  Stav  fondu  k 31.3.2005  je 
244 102,50 Kč. 
Prim.  MUDr.  Lubomír  Grepl  podal  informace  z  revizní  komise  ČGGS,  která  přezkoumala 
hospodaření a neshledala žádné nedostatky. Výbor vzal zprávu na vědomí.

 
Prim.  MUDr.  Ivo  Bureš  informoval  o  problematice  cenotvorby  a  preskripce  kognitiv,  kdy 
preskripce  se  nemění  a dochází  k  částečnému 10%  snížení  úhrady všech  kognitiv  včetně 
memantinu. Výbor vzal informaci na vědomí. 

7. Výbor  zhodnotil  průběh  odborné  akce  společnosti  –  XI.  Kongres  Hradec  Králové,  jehož 
organizátorkou je prim. MUDr. Božena Jurašková. Výbor se shodl na tom, že kongres byl akcí 
zdařilou,  úspěšnou a profesionálně připravenou jak po stránce odborné,  tak i  organizační,  a 
vyslovil prim. MUDr. Juraškové poděkování za tuto akci, která se koná pod záštitou ČGGS ČLS 
JEP. 

8. ČGGS  byla  požádána  o  garanci  odborného  bloku  I.  Celostátní  lékařské  konference 
„Bolest  je  všudypřítomná“,  konané  v  Liberci  ve  dnech  27.4.  –  29.4.2006.  Pořádají 
organizace: Česká lékařská akademie a Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP. Kongres 
se bude sestávat z plenárních přednášek, které shrnou základní poznatky o bolesti tak, jak jsou 
chápány jednotlivými obory a oblastmi medicíny a navazujících pracovních setkání - „workshopů“ 
(případně  kulatých  stolů),  kde  budou  odborníci  diskutovat  na  nastolené  téma.  Podrobné 
informace o kongresu jsou zveřejněny na  webové adrese: www.medical-academy.cz. Výbor 
jednomyslně odsouhlasil garanci odborného bloku této významné události a stanovil prof. MUDr. 
Evu Topinkovou jako odborného garanta za ČGGS. 

9. Výbor  stanovil  termín  řádného  zasedání     ve  středu  18.  ledna  2006     v     10:00  hod.   na 
Geriatrické klinice v Praze.
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Pracovní  den  ČGGS  proběhne  ve  středu  8.  února  2006  od  10:00  –  13:00  hod. 
v     Lékařském domě v     Praze  .  Výbor navrhl  téma  demografie a požádal as. MUDr. Zdeňka 
Kalvacha,  CSc.  o zajištění  organizace pracovního dne.  Předseda ČGGS prim. MUDr. Jaroslav 
Přehnal,  CSc. v tomto smyslu pana asistenta Kalvacha osloví.  Program pracovního dne bude 
všem  členům  rozeslán  v dostatečném  časovém  předstihu  a  bude  zveřejně  na  webových 
stránkách společnosti www.cggs.cz. Výbor vzal informaci na vědomí.

10.Různé:  
Doc.  MUDr.  Pavel  Weber,  CSc.  informoval  výbor  o  změně  termínu  konání  Brněnského 
geriatrického  dne  na  1.  březen  2006. Změna  bude  uvedena  na  webových  stránkách 
společnosti www.cggs.cz. Výbor vzal informaci na vědomí.

Výbor  rozhodl  o  ukončení  členství  dvou  členů  ČGGS,  kteří  po  dobu  2  let  neplatí  členské 
příspěvky a z jejichžkorespondenční adresy se dopisy opakovaně vracejí.

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. informovala výbor o jednání s doc. MUDr. Býmovou, na kterém 
bylo dohodnuto, že se  ČGGS bude podílet na tvorbě nových doporučených postupů pro 
praktické lékaře s tím, že u vhodných témat by měl být zahrnut i geriatrický aspekt. Výbor 
vzal informaci a na vědomí a souhlasí. 

Probíhají jednání a diskuse nad definitivním obsahem profesionální internetové prezentace ČGGS 
se společností  MeDitorial,  s.r.o. Jejich prezentace proběhne na některé z příštích výborových 
schůzí.

 MUDr.  Jaroslav Přehnal, CSc.    
                                                předseda ČGGS
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