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Zápis z porady členů výboru České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a 

revizní komise dne 19. listopadu v Hradci Králové (u příležitosti 15. celostátního 

gerontologického kongresu) 

 

přítomni: prim. MUDr. Milan Forejtar, doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., prim. MUDr. 

Alena Jiroudková, prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., prof. MUDr. Hana Kubešová, 

CSc.,  

 

omlouvají se: prim. MUDr. Ivo Bureš,  MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.,  prim. MUDr. Jaroslav 

Mullner,  prim. MUDr. Anna Neradová, prof. MUDr. Eva Topinková,  doc. MUDr. Pavel 

Weber, CSc.,  prim. MUDr. Zdeněk Záboj, doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc. 

 

1. Výbor NENÍ usnášeníschopný, proto je setkání považováno za pracovní poradu, program 

bude znovu projednán na letošním posledním, prosincovém zasedání. 

 

2. Předsedkyně informuje o setkání na půdě ČLK s předsedy odborných společností  

(3.listopad 2009), které inicioval prezident ČLK dr Kubek. Diskuse byla velmi málo 

konstruktivní, nicméně se zdá, že t.č. komora postrádá (a hledá) místo ve vzdělávání lékařů a 

postgraduální přípravě, nicméně tato je řízena ze strany MZ, které konzultuje odborné 

společnosti. Z jednání nevyplynulo, jaké výhody by měla změna systému navrhovaná ČLS. 

Předsedkyně informuje, že se diskuse neúčastnila, neboť nepovažovala za vhodné iniciativu 

komory tímto podporovat. ČLK byla první, kdo v loňském roce navrhoval zrušení oboru 

geriatrie, MZ za ministra Julínka tento názor převzalo a do seznamu základních odborností 

byla geriatrie znovu zařazena v tomto roce po výslovné intervenci místopředsedy vlády dr. 

Nečase (poté, co si předsedkyně ČGGS písemně stěžovala jak premiérovi, tak 

vicepremiérovi).  

 

Vcelku zajímavou informací z jednání bylo, že ČLK vydává závazná stanoviska, která mají 

závaznost i pro lékaře jiných oborů (kromě doporučení, která mají platnost obdobnou jako 

doporučení odborných společností). Tuto skutečnost by bylo možné využít pro zlepšení péče 

o seniory – projednat na příštím výboru.  

 

Z diskuse vyplývá otázka, kdo zastupuje ČGGS na jednání komory (ve strategických 

záměrech je tímto pověřen prim. Forejtar, který však o těchto jednáních nebyl přímo 

informován). Shoda v tom, že je nadále třeba zajistit komunikaci ČGGS a ČLK.  

Na příštím zasedání výboru bude informovat prim Forejtar. 

    

Přílohy 1a až 1g – materiály o jednání a z jednání mezi ČLK, ČLS JEP, kolegiem děkanů 

atd., které došly předsedkyni. 

 

3. V mezidobí (od posledního zasedání výboru):  

Předsedkyně vystavila doporučení prim. Pospíšilovi (rozvoj geriatrické péče v nemocnici 

Turnov) a prim Aszalayové (vykazování geriatrických kódů)  

Přílohy 2a a 2B,  

 

Předsedkyně se setkala s dr Knorovou zastupující Národní referenční centrum (NRC). NRC 

má zájem spolupracovat na přípravě standardů a doporučení. 
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4. Cena pro mladé geriatry 

Dr. Hrnčiariková a dr. Vaňková  si berou nadále na starost  zúřadování Ceny pro mladé 

geriatry, budou v tomto spolupracovat s dr. Kalvachem. 

 

5. Výkony v geriatrii a medicíně dlouhodobé péče – prim Doleželová – viz obsáhlý 

materiál registračních listů (není v příloze, můžeme zaslat) 

Prim. Doleželová zpracovala registrační listy pro výkony geriatrie, změny však nebyly přijaty 

pracovní skupinou. Výkony je třeba zkalkulovat a změny zdůvodnit, aby byly pro pracovní 

skupinu přijatelné – zajistí prim. Jurašková a prim Doleželová. 

 

V současné době se připravuje sazebník,  předložené změny výkonů však nebyly pracovní 

skupinou pro sazebník přijaty (předkládala a projednávala v září prim. Doleželová).  Prim. 

Jurašková informuje, že materiály prostudovala a že je potřeba výkony v geriatrii podložit 

daty, která se v současné době připravují.  

 

Předsedkyně zastává názor, že problematice výkonů a jejich řádné kalkulaci v geriatrii i 

medicíně dlouhodobé péče je zapotřebí se věnovat, což není momentálně v silách členů 

výboru. Navrhuje vytvořit pracovní skupinu  a přizvat do ní další kolegy (předsedkyně 

navrhuje: ředitelku LDN Nejdek, ředitelku LDN Dolní Rychnov, ředitele LDN Hořice prim. 

Adámka, ředitelku Nemocnice Městec Králové prim. Petrovou, přimáře LDN Vysoké Mýto 

dr Šalomona….). Tato skupina by spolupracovala s prim. Juraškovou a prim Doleželovou a 

připravila by kalkulace potřebných výkonů a účastnila by se jednání na MZ i VZP. Eventuální 

další návrhy Projednat na příštím zasedání výboru . 

 

7. Výukové programy v geriatrii a dlouhodobé péči – jak budou zajištěny –k diskusi na 

příštím výboru  

Kreditní systém pro vzdělávací akce – ČGGS je akreditující pracoviště 

prof Kubešová: zastává názor, aby akreditovaná centra, která budou školit, si zároveň své 

školence odskoušela, ČLK není akreditovaná v žádném oboru 

prim Forejtar – informuje o názoru komory, která má zájem vzdělávání zastřešovat 

Otázka, kdo zastupuje ČGGS na ČLK, když to byla ČLK, která navrhovala zrušení oboru 

geriatrie.  Prim Forejtar dostává od prof Topinkové informace z ČLK.  

Vzdělávací program  komory na webu –předsedkyně informuje o existenci tohoto programu, 

informaci poslala písemně také všem členům výboru.  

Předsedkyně informuje o výukovém programu medicina dlouhodobé péče (přílohy pod č 3), 

v současné době je společnost vyzvána k nominování členů akreditačních komisí, naší 

společnosti se týkají základní obor geriatrie a nástavbový obor medicína dlouhodobé péče. 

Nominace do akreditační komise geriatrie (prof Topinková, prof. Kubešová, doc. Weber, 

prim. Jurašková, prim. Bureš) i MDP (doc. Holmerová, dr. Bretšnajdrová,  dr. Čeledová, 

prim. Doleželová, dr. Kalvach, prim. Petrová,  viz příloha) budou  projednány na příštím 

zasedání výboru ČGGS. 

 

 

8. Doporučené postupy – geriatrie 

Viz také zápis z minulého výboru:  doc Býma nás oslovil ohledně doporučených postupů pro 

praktiky. Domluveno, že s ním bude jednat  prim Jurašková (oba jsou z Hradce Králové). Doc 

Býma spolupráci zřejmě urgoval a komunikoval s prof Topinkovou, viz také e-mail od prof 

Topinkové. Ve spolupraáci s praktiky je zapotřebí pokračovat.  Prof Topinková rozeslala 

členům výboru vypracovaný materiál doporučení k farmakoterapii ve stáří.  

Na příštím zasedání výboru bude informovat prof. Topinková a prim. Jurašková. 



Zápiz ze 4. zasedání výboru  a  RK ČGGS v roce 2009,  dne 19 listopadu.  

 3 

 

 

9. Organizace akcí společnosti 

Předsedkyně a prim Jurašková informují o jednání s agenturami ucházejícími se o 

pořadatelství akcí. Spolupráce s agenturou  Czech-in se zatím nejeví schůdně. Předsedkyně 

informuje, že se nyní ozvala a má zájem o setkání prof. Petříková z DTO Ostrava 

(Gerontologické dny Ostrava). 

 

10.  Senior tour 

Předsedkyně informuje o úspěšné akci Senior tour, kterou organizuje Jitka Hrabíková z ČTV, 

akci moderují Aleš Cibulka a Vladimír Hron, toto bylo prezentováno i v Toboganu a 

podobně. Akce je vedena pozitivně vůči stáří, informuje o službách v regionech, propojuje 

poskytovatele služeb a podobně. Poslední Senior tour spojila děti s dětského domova se 

seniory v Poděbradech.  

 

11. Oslovení europoslanců ohledně zájmové skupiny 

Předsedkyně informuje, že z popudu EUGMS oslovila europoslance ohledně zájmové skupiny 

o stáří a geriatrii 20. října. Z našich europoslanců odpověděli pouze 3:Milan Cabrnoch a 

Oldřich Vlasák potvrdili, že iniciativu podporují, Edvard Kožušník sdělil, že se angažuje 

v boji s byrokracíí (předsedkyně poděkovala, že alespoň odpověděl a popřála mu úspěch 

v boji s byrokracií). Ostatní europoslanci neodpověděli. Dále budeme jednat až se od EURAG 

(či z EP) dozvíme o složení této skupiny.  

 

12. Informace z IAGG, mezinárodní spolupráce 

Informace z IAGG (viz přílohy pod č.4), sekretariát IAGG změnil místo (nyní Francie), 

počíná si aktivněji, obnovuje iniciativu spolupracujících center, předsedkyně zaslala seznam 

všech zařízení z ČR, která projevila zájem o spolupráci s IAGG. 

 

Dále předsedkyně informuje o skutečnosti, že paní ředitelka Ponocná z ČLS JEP sdělila zatím 

neformálně, že ČLS JEP nebude mít od MZ již žádnou další podporu pro úhradu 

mezinárodních členství ve společnostech. Vzhledem k tomu, že ČGGS platí členství jak 

v EUGMS, UEMS i IAGG, bude napříště nepochybně důležité zvážit, jaká členství budou 

nadále podporována. V každém případě bude nutné, aby se hodnota do těchto společností 

vložená vrátila také ČGGS alespoň v informacích a mezinárodních kontaktech, možnostech 

pro mladé kolegy a podobně. 

 

13. Činnost sekretariátu 

Od října pracuje v sekretariátu Lenka Kopecká (financována z prostředků Hartmann Rico 

určených pro sekretariát). Předsedkyně se na ni bude snažit přenést chod sekretariátu, což 

dosud vykonávala výhradně ve svém volném čase, množství úkolů v současné době již není 

únosné.  

 

14. Komunikace s veřejností 

Před Vánoci oslovíme opět veřejnost ohledně seniorů i kvality péče o seniory a alokace 

prostředků na ni, pokud to ještě bude možné, zorganizujeme tiskovou konferenci nebo 

rozešleme tiskovou zprávu.  

 

15. Dignity for the Frail Old 

Informace o chystané konferenci o důstojnosti křehkých starých lidí (Dignity for the Frail 

Old) –  září 2. – 5. 2010. Konference se bude jednat v oblasti Solstrand u norského Bergenu, 
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počítá se s tím, že po této konferenci bude následovat další cca za další dva roky.  Program 

této konference se bude zabývat jednak lidskými právy s ohledem na křehké seniory v naší 

stárnoucí společnosti, otázkami důstojnosti křehkých starých lidí v životě i péči,  dále budou 

projednávány otázky související s kvalitou péče, a to včetně péče paliativní. Zvažuje se, že o 

pořádání další konference se bude ucházet Praha, v tomto ohledu oslovíme Život 90 (který 

pořádal konferenci s podobným tématem v rámci českého předsednictví). 

 

16. Česká geriatrická revue 

Stále pokračují jednání ohledně další budoucnosti České geriatrické revue, a to jak v redakční 

radě, tak ve spolupráci s vedoucí právní sekce ČGGS dr Bruthansovou. (návrh smlouvy 

přílohy č.5) 

 

17. Plán akcí 2010 

Plán odborných akcí zaslala prof Topinková (příloha 6). 

 

18. Přehled činnosti výboru 

Přehled (tabulku) činnosti výboru předkládá předsedkyně, a to s poděkováním jak členům 

výboru tak revizní komise za jejich „ukázněnou“ docházku, která byla narušena prakticky jen 

závažnými důvody a zdravotní situací některých členů. příloha č 7 

 

Za zápis Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 

 

 


