
Zápis ze 3. zasedání výboru dne 11.listopadu 2008, Praha 2, salonek hotelu Esplanade 
(před počátkem tiskové konference) 
 
Přítomni - výbor:  prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. Milan Forejtar,  prim. MUDr. Iva 
Holmerová, Ph.D., prim. MUDr. Alena Jiroudková, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., prim. 
MUDr. Jaroslav Müllner,  prim. MUDr. Anna Neradová, prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., 
prim. MUDr. Zdeněk Záboj,  
 
Přítomni - revizní komise: prim. MUDr. Helena Pomahačová, prim MUDr. Ivana 
Doleželová, prim. MUDr. Lubomír Grepl,  
 
Omluveni: Prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., prim. 
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc. 
 
Úvodem byl schválen návrh programu jednání výboru, který se kromě dílčích organizačních 
záležitostí bude zabývat zejména postavením oboru geriatrie. 
 
 
1. Noví členové ČGGS: 
 
Výbor souhlasí s přijetím nových členů společnost: MUDr. Michaela Baumanová, Mgr. Hana 
Drábková, prim. MUDr. Marcel Frýbl, Jiřina Jirásková, r.s.,Mgr. Michaela Konvičná, 
JUDr.Daniela Bruthansová, MUDr. Rudolf Dorko ,MUDr. Vlasta Štastná, MUDr. Martin 
Bognár. 
Dále diskutována žádost o členství Bc.Milady Appeltové (Interna Co Chittussiho), 
předsedkyně ji osloví mailem ohledně motivace být členkou společnosti ( pozastavení členství 
v České asociaci sester). 
 
2. Sekretariát:  
 
Výbor souhlasí, aby předsedkyni a výboru pomáhala s organizačními a technickými 
záležitostmi  Mgr. Drábková z FN Hradec Králové. Výši úvazku i odměny s ní projedná prim 
Jiroudková a předsedkyně, bude schváleno na příštím výboru.  
 
 
3. Účast na výběrových řízeních na MZ dle zákona č 48/1997 Sb.  
Předsedkyně děkuje členům výboru, kteří se v tomto roce ochotně a bez nároku na úhradu 
těchto výběrových řízení účastnili. Ke konci roku zpracujeme přehled o této dobrovolné 
činnosti pro MZ (darem ČGGS).  
 
4. Webové stránky společnosti 
MUDr. Šebek z Meditorial nabízí, že bude pokračovat v provozování stránek, a to včetně 
nutného fundraisingu pro jejich finanční zajištění (firma Novartis). Výbor souhlasí.  
 
5. Akreditace vzdělávacích akcí 
Výbor souhlasí s tím, že by akce pořádané členy výboru měly být akreditovány bez průtahů. 
V tomto smyslu pověřuje předsedkyni a vědeckou sekretářku, aby tuto skutečnost projednaly 
s ČLS JEP. 
 
6. Komise MPSV k restrikcím 



Předsedkyně informuje, že ministr práce a sociálních věcí svolal pracovní skupinu 
k problematice restriktivních opatření, kam byla přizvána s ohledem na problematiku seniorů. 
13. listopadu se poprvé zúčastní zasedání této pracovní skupiny. 
 
7. Rada vlády pro problematiku seniorů a stárnutí populace 
Informují prim. Holmerová a dr. Kalvach, členové Rady. Národní plán přípravy na stárnutí je 
jistě přínosným dokumentem, problémem je však (jak tomu bylo už u minulého Programu) 
jeho realizace. Dr. Kalvach uvádí, že prestože se jedná o dobrý dokument, realizace je 
problematická, a to zejména proto, že je znemožňována dalšími vládními organizacemi 
(jmenovitě uvádí Radu vlády pro výzkum). Prim. Holmerová uvádí, že přestože například ad 
hoc pracovní skupina pro dlouhodobou péči předložila svá doporučení opakovaně, a to 
naposledy v červnu t.r., nedošlo nejen k zapracování těchto zásad do materiálů ani MZ ani 
MPSV, ale ani nebyli pověřeni pracovníci MZ či MPSV, kteří by se touto činností měli 
zabývat.  
 
8. Valencijský program výzkumu pro strárnutí. 
Výbor vyslovuje uznání Mgr. Petru Wijovi, Ph.D., tajemníkovi Rady pro problematiku 
seniorů a stárnutí populace, který domluvil s IAGG a zajistil překlad tohoto dokumentu  
Příloha zápisu 
 
V diskusi k Programu informuje Dr. Kalvach: že  společně s dr Holmerovou, Mgr. Lormanem 
usilovali na Radě vlády, aby se tato témata tohoto programu, respektovala i v rámci České 
republiky. Upozorňovali jsme na to, že je tu potenciál kvalifikovaných lidí, kteří dosud nemají 
dostatečnou základnu, akademické zázemí a podporu.  Tato snaha však narazila na naprosté 
principiální nepochopení Rady vlády pro výzkum.  
 
 
9. Evropský Summit „Age-related Diseases „ 
Prof. Topinková informuje o účasti na Evropském Summitu zaměřeném na specifickou 
nemocnost ve stáří, který proběhl v září ve Wroclavi za přítomnosti členů EP, ministrů a 
zástupců zemí předsedajících EU (ministr zdravotnictví Francie, Švédska, nám. ministra 
MUDr. Hellerová za ČR) s cílem upozornit na prioritu stárnutí, která by měla být prosazována 
v rámci EU. Finální dokument „European Silver Paper“ zatím ještě není k dispozici. 
 
 
10. Pozice geriatrie, stav atestací atd 
Prim. Jiroudková  konstatuje, že je třeba  problém řešit na politické úrovni. Dr. Kalvach 
zdůrazňuje, že největší problém vidí v servisních organizacích (Rada vlády pro výzkum), 
Konference děkanů a zástupců lékařských fakult v červnu konstatovala, že geriatrie není třeba 
ani jako nástavbového oboru (v tom ohledu se vyjádřil i ministr zdravotnictví na tiskové 
konferenci v září t.r.). Později sice přislíbil předsedkyni jednání k řešení této problematiky, 
ale poté byla jakákoli komunikace ze strany ministerstva zastavena (dopisem ze dne 20. října 
t.r.). Předsedkyně upozorňuje na skutečnost, že ohrožení oboru považuje za závažné, za 
odobrnou společnost obor vytrvale prosazujeme, ale je k tomu třeba ještě další podpory. Prof. 
Topinková konstatuje, že také akreditační komise i katedra geriatrie jednoznačně podporuje 
zachování geriatrie jako základního atestačního oboru, tak jako je tomu v ostatních 
evropských zemích.  Předsedkyně upozorňuje na skutečnost, že je třeba, aby se jednotlivá 
geriatrická pracoviště vzájemně podporovala, a to i na odborné a vědecké úrovni. Pokud tomu 
bude naopak, nemůže to našemu oboru přinést nic dobrého. Upozorňuje, že cílem společnosti 
je sice prosazování geriatrie a gerontologie, a to v širokém společenském kontextu. Dále 



bychom měli usilovat i o větší zapojení kvalifikovaných geriatrů v oborových radách, 
atestačních a oborových komisích.  
 
10. Vládní návrh snížení příspěvku na péči  
 
Vládou navrhované opatření, a to snížení příspěvku na péčí (nejnižší stupeň, který čerpají 
zejména senioři) považuje výbor ČGGS za problematické opatření, které postihne právě 
seniory. Výbor se domnívá, že argument, že senioři nenakupují v dostatečné míře za peníze 
příspěvku na péči služby, není v současné situaci adekvátní. Je všeobecně známo, že v České 
republice není rozvinuta potřebná síť terénních sociálních služeb a proto je nelze někde vůbec 
nakoupit.  
 
11. Širší zaměření společnosti než jen problematika geriatrické medicíny. 
Prim. Záboj konstatuje, že výbor ČGGS by se neměl omezovat pouze na problematiku 
zdravotní péče, ale zabývat se také sociální problematikou. Výbor s tímto názorem souhlasí. 
Předsedkyně informuje o tom, že je třeba podporovat činnost sociální (eventuálně sociálně-
právní sekce společnosti), která již byla v předchozích letech opakovaně schválena, nicméně 
zatím se neaktivizovala. Informuje, že o činnost této sekce má zájem nová členka společnosti 
paní JUDr. Bruthansová. Výbor souhlasí.  
 
12. Kongres v Hradci Králové 
Předsedkyně informuje, že další číslo Lékařských listů bude věnováno geriatrii, přpravovala 
je prim. Jurašková, která pozdravuje a omlouvá se za neúčast z vážných důvodů (akreditace 
nemocnice).  Zároveň zve členy výboru na kongres v Hradci Králové ve dnech 20. -21. 
listopadu t.r.. Na kongresu proběhne také pokřtění knížky Z. Kalvacha a spoluautorů: 
Geriatrické syndromy.  
 
13. Prosincový pracovní den v Praze 
Prof. Topinková informuje o programu  prosincového pracovního dne  
Příloha: program pracovního dne 
 
 
14. Program významných tuzemských i mezinárodních akcí s gerontologickou a 
geriatrickou problematikou 
Informuje prof. Topinková 
Příloha: program akcí na příští rok 
 
15. Ad členství v mezinárodních organizacích 
Výbor se vrací v diskusi k tomuto bodu z minulého jednání. Po diskusi se shoduje v názoru, 
že členství v EURAG je již spíše historickou záležitostí, a to z doby, kdy byla ČGGS 
prakticky jedinou iniciativou zabývající se problematikou seniorů. V současné době existuje 
již několik jiných organizací, pro něž je členství v EURAG relevantní, a to na rozdíl od 
ČGGS, která je společností odbornou, nikoli zájmovým sdružením seniorů. V tomto ohledu 
bude předsedkyně informovat jak Mgr. Lormana tak Ing. Steinovou, kteří se v minulosti na 
činnosti EURAG podíleli. Členský příspěvek již za  ČGGS nadále hrazen nebude.  
 
 
16. Konference v rámci českého předsednictví. 
Dr. Kalvach informuje, že se ve dnech 25. a 26. května uskuteční konference pořádaná 
úřadem paní ministryně Stehlíkové, poradcem Mgr. Lormanem. Konference bude věnována  



25- 26 květen  Mezinárodní konference EDAN  (Dignity, Abuse, Neglect).  
 
17. Kritická situace v personálním zajištění oboru 
Prim Záboj upozorňuje, že v současné době již schází v oboru nejen sestry ale i lékaři.  
 
18. Zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise: 
Informují  prim. Jiroudková, prim. Pomahačová, prim. Doleželová. Jak hospodářka tak i 
revizní komise se shodují v tom, že výbor hodpodařil velmi úsporně, veškeré činnosti byly 
prováděny dobrovolně ze strany členů výboru, kteří si hradili veškeré další náklady. Prim. 
Jiroudková zdůrazňuje, že výbor může hradit alespoň cestovní náklady členům výboru na 
zasedání výboru a na další důležitá jednání. Stejně tak je možné čerpat prostředky na činnost 
sekretariátu.  
 
19. Garantování odborných akcí s gerontologickou a geriatrickou problematikou 
Prim Neradová informuje o přesunu termínu Ostravských gerontologických dnů na září. 
Výbor konstatuje, že organizátor akce (Dům techniky Ostrava) tímto nerespektuje 
harmonogram společnosti, akce by časově kolidovala se Zlínským pracovním dnem. 
Výbor se usnáší na tom, že je třeba stanovit přesné podmínky pro pořádání akcí, které bude 
společnost garantovat. Materiál připraví prim Jurašková (předsedkyně ji bude informovat).  
 
 
V Praze 11. listopadu 2008                                  MUDr. Iva Holmerová, PhD. předsedkyně 


