
Zápis
ze zasedání výboru České gerontologické a geriatrické společnosti 

ČLS JEP, které se konalo dne 18. ledna 2006 
na Geriatrické klinice 1. LF UK a VFN Praha

Přítomni: prim. MUDr. Ivo Bureš, prim.MUDr. Lubomír Grepl,  prim. MUDr. Iva Holmerová, 
Ph.D., prim. MUDr. Alena Jiroudková, prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.,  as. MUDr. 
Zdeněk Kalvach, CSc., prim. MUDr. Jaroslav Müllner, prim. MUDr. Anna Neradová, prim. 
MUDr. Helena Pomahačová, prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Omluveni: Jana Dvořáková, doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.,  prim. MUDr. Jaroslav Přehnal, 
CSc., doc. MUDr. Pavel Weber, CSc.,  

Projednáno:

1) Průběh plnění úkolů za uplynulé období roku 2005.
V minulém roce proběhly tradiční akce České gerontologické a geriatrické společnosti pod 
záštitou  výboru  ČGGS.  Brněnský  geriatrický  den,  Pražské  gerontologické  dny,  Kongres 
gerontologie a geriatrie ve Zlíně, Ostravské gerontologické dny a Hradecký kongres. Všechny 
akce byly hojně navštíveny a jejich odborná úroveň byla velmi uspokojivá. Velmi dobrou 
odbornou úroveň měly také pracovní dny společnosti v Lékařském domě. 

2)  Informace o jednání  komise pro kategorizaci  při  ČLS JEP a dopis řediteli 
odboru farmacie MZ ČR.
Na jednání této komise byl za výbor ČGGS pozván prim. Bureš, který je výborem pověřen 
k jednání  o  lékové  politice.  Protože  se  prim.  Bureš  posledního  jednání  komise  nemohl 
zúčastnit, zastupovola ho prim. Holmerová. Na základě záznamu z jednání (prim. Holmerová) 
a došlého oficiálního záznamu (prim. Bureš), byl výbor seznámen s postupem projednávání 
návrhů  při  kategorizaci,  složením  kategorizační  komise  a  jejími  harmonogramy  a  další 
spoluprací  kategorizační  komise  s odbornými  společnostmi.  Oficiálním  zástupcem  ČGGS 
zůstává nadále prim. Bureš. 
Prim. Holmerová to potvrdí e-mailem prof. Švihovcovi. 
Novým ředitelem Odboru zdravotní péče a farmacie MZ ČR je MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., 
MBA. Novým náměstkem ministra zdravotnictví pro oblast zdravotní péče je MUDr. Antonín 
Pečenka. Uskutečnily se již první informativní schůzky s dr. Štrofem (prim. Holmerová) a dr. 
Pečenkou za přítomnosti  dr.  Vostřákové (prim.  Holmerová)  s tím,  že  budeme dle  potřeby 
problémy geriatrie a následné péče konzultovat. 

3)  Informace  o  návrhu  nových  výkonu  do  sazebníku  výkonů  a  dopis  řediteli 
odboru farmacie MZ ČR.
Prim.  Jiroudková  a  prof.  Topinková  vypracovaly  náplň  potenciálních  nových  výkonů  do 
sazebníku (geriatrická konference, funkční hodnocení atd.). Texty těchto návrhů tvoří přílohu 
zápisu výboru (příloha č. 2). Výbor diskutoval o tom, zda je cestou volby předložení nových 
výkonů či zda bychom měli spíše usilovat o rozšíření kompetencí k některým výkonům i na 
náš  obor  (dr.  Kalvach).  Dr.  Holmerová  navrhuje,  aby  výbor  vyzval  kolegy,  kteří  o  tuto 
problematiku mají zájem, k účasti na práci pracovní skupiny při výboru ČGGS, která by se 
touto  velmi  specifickou  a  důležitou  problematikou  zabývala,  připravila  podklady  a  vedla 



jednání směřující k prosazení nových výkonů do sazebníku či rozšíření pravomoci geriatrů 
vzhledem k jednotlivým výkonům. 

4) Diskuse výboru k nové lékové vyhlášce. 
Výbor  ČGGS  vzal  novou  lékovou  vyhlášku  na  vědomí  a  pozastavuje  se  nad  některými 
zjevnými nesrovnalostmi, které se v ní objevily (například u léčby Alzheimerovy choroby byl 
zvýhodněn memantin oproti inhibitorům acetylcholinesterázy). 

5) Diskuse výboru a schválení úprav Vzdělávacího programu oboru geriatrie dle 
návrhu Akreditační komise MZ ČR. 
Prof.  Topinková  předložila  materiály  akreditační  komise  pro  geriatrii  MZ   -  vzdělávací 
program v oboru geriatrie a požadavky na akreditovaná pracoviště (dvoustupňová akreditace) 
a  vysvětlila  podstatu  navrhovaných  změn  na  základě  doporučení  tajemníka  akreditační 
komise MZ prof. Škrhy. Po diskuzi a doplnění výbor souhlasí s předloženými materiály, které 
budou  neprodleně rozeslány  členům  výboru  k eventuelním  dalším  připomínkám 
s termínem do 25.1.2006. Následně  budou oba dokumenty zaslány na ČLK a MZ a budou 
tvořit přílohu zápisu (příloha č. 3). 

6) Vyjádření výboru k iniciativě Národní rady zdravotně postižených pro zlepšení 
znalostí zdravotníků i nemocnicního prostředí vůči pacientům s disabilitou.
Referuje as. Kalvach. Jedná se o užitečný materiál (příloha č. 4), který by měl výbor ČGGS 
podpořit. As. Kalvach navrhuje ještě mírnou změnu ve formulaci preambule. Výbor souhlasí, 
as. Kalvach bude v tomto smyslu jednat s Národní radou zdravotně postižených.

7) Projednání žádosti o garanci 10. Gerontologických dnů Ostrava. 
Referuje  prim.  Neradová,  odborný  garant  Gerontologických  dnů  Ostrava.  Výbor  ČGGS 
převezme záštitu nad touto konferencí, jejíž ročník je jubilejní.

8) Informace organizátorů o programu pracovního dne v únoru a březnu 2006.
 Program pracovního dne 8.února 2006  v Praze byl přiložen k pozvánce na zasedání výboru. 
Výbor ČGGS s programem souhlasí, koordinátorem akce je as. Kalvach. 
Brněnský geriatrický  den  pořádá  doc.  Weber  dne  1.  března,  který  se  na  dnešní  zasedání 
omlouvá. Programy pracovních dnů jsou zveřejněny na internetu.

9) Termín řádného zasedání výboru a revizní komise ČGGS byl stanoven na 
22. března 2006 Gerontologické centrum Praha 8 – oddělení Benákova 1100.



10) Varia
 Informace o udělování výjimky z     licenčního řádu. Referuje prof. Topinková  .
Představenstvo  ČLK  doporučilo  přezkoušení  MUDr.  L.  Loukové  před  oborovou  komisí 
vědecké  rady  ČLK  pro  obor  geriatrie  na  vlastní  žádost,  které  by  v   případě  úspěšného 
absolvování umožnilo udělení vyjímky z licenčního řádu k výkonu soukromé lékařské praxe, 
pro výkon funkce odborného zástupce v oboru geriatrie. Jako členové komise byli navrženi 
prim.  Forejtar,  prof.  Topinková  a  prim.  Bureš.  Tento  postup  je  v souladu  se  stavovským 
předpisem ČLK č. 11, par 7, odst. 7 a umožňuje vykonávat soukromou praxi a funkční místo 
v oboru geriatrie i lékařům, kteří nemají atestaci. Výbor vzal tuto informaci na vědomí.

Diskuse k     připravovaným akcím ČGGS.   
V návaznosti  na  návrh  as.  Kalvacha  na  předchozích  jednáních  výboru  otevírá  prim. 
Holmerová  znovu  diskusi  na  téma  výroční  konference  či  výroční  sjezd  společnosti. 
V současné době je již akcí, nad kterými přebírá výbor ČGGS záštitu relativně mnoho (ve 
srovnání  s jinými  většími  společnostmi).  Dále  se  množí  aktivity  různých  pořadatelů 
konferencí, kteří se snaží získat záštitu výboru či jeho členů, úsilí i efekt se tak tříští (letošní 
Pražské gerontologické dny musely být  posunuty,  protože časový odstup od nově vzniklé 
konference  v Karlových Varech,  pořádané  Domem techniky  Ostrava,  byl  příliš  malý).  Po 
diskusi se výbor ČGGS usnáší, že uspořádá poptávkové a později eventuálně výběrové řízení 
na organizátora akcí, které budou pořádány pod záštitou výboru. 

Členská základna ČGGS.
Prof. Topinková informuje o stavu členské základy ČGGS: k 17.lednu 2006 byl celkový počet 
členů společnosti 418. Přihlášených nových členů k 31.12.2005 bylo 15. Odhlášených nebo 
vyřazených členů k 31.12.2005 bylo 30. Počet těch členů, kteří dosud nezaplatili příspěvky 
byl 14, z toho 4 noví členové.
Počet lékařů s atestací z geriatrie k 31.12.2005 – 212 lékařů. Zařazených do oboru geriatrie 
k 31.12.2005 108 lékařů.

As. Kalvach informuje o setkání pracovní skupiny projektu Age friendly Health Care Centres, 
který je organizován úřadovnou WHO v ČR.  

11)  Představení  nabídky  na  profesionální  internetovou  prezentaci  ČGGS 
společností MeDitorial, s.r.o. 
MUDr.  Tomáš  Šebek  prezentuje  navrhovanou podobu  nových stránek  ČGGS.  Společnost 
MeDitorial zajistila financování stránek – výhradním sponzorem je firma Novartis. Po krátké 
diskusi  vyslovují  členové  výboru  souhlas  s tím,  aby  tvorba  stránek  ČGGS  byla  zadána 
společnosti  MeDitorial.  Členové  výboru  si  stránky  prohlédnou  na  adrese  společnosti 
http://cggs.meditorial.cz a  zásadní  připomínky  zašlou  do  týdne  od  jednání  výboru  prof. 
Topinkové nebo prim.Holmerové.

http://cggs.meditorial.cz/


Přílohy k zápisu:
1a) Zákon o sociálních službách – návrh zákonné normy ve znění před projednávání 
 Senátem PČR (prim. Holmerová)
1b) Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních 

službách (prim. Holmerová) 
2) Návrh na rozšíření výkonů sazebníku pro geriatrii (prim. Jiroudková, prof. Topinková)
3a) Vzdělávací program v oboru geriatrie-verze 26.1.2006 (prof. Topinková)
3b) Vzdělávací program v oboru geriatrie-tabulka-verze 26.1.2006  (prof. Topinková)
3c) Návrh koncepce tvorby sítě akreditovaných pracovišť pro specializační obor geriatrie-

verze 26.1.2006 (prof. Topinková)
4) „Desatero“z www.nrzp.cz (dr. Kalvach)
5) Plán akcí ČGGS na rok 2006

        Prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
        místopředsedkyně ČGGS ČLS JEP

http://www.nrzp.cz/

