
Zápis z jednání výboru a revizní komise ČGGS dne 6.12.2012 
 

 

 

Přítomni: B. Jurašková, I. Holmerová, I. Rýznarová, J. Zajíc, H. Matějovská Kubešová 

Omluveni: P. Weber, I Bureš, E. Topinková, H.Pomahačová, M. Forejtar, A. Jiroušková, I. 

Doleželová, L. Kabelka, L. Grepl, M. Stolička 

Program: 

1. Časopis Geriatrie a gerontologie – projednání postupu na rok 2013 

2. Posouzení výše členského příspěvku pro rok 2013 

3. Hospodaření ČGGS v roce 2012 

4. Změny v členské základně – noví členové, zrušení členství, slevy na příspěvcích 

5. Zhodnocení atestačního vzdělávání 2012, plán 2013 

6. IAGG 2013 Seoul – počet přihlášených k aktivní účasti 

7. Aktivity ČGGS – MSMT, MZCR 

8. Termíny odborných akcí pořádaných ČGGS 2013 

9. Různé 

zpráva o kongresu klinické sekce IAGG 

zprávy I. Holmerové 

zprávy z jednání kategorizační komise – A. Jiroudková 

zpráva prim. Pomahačové  

výběrová řízení MZCR 

European Geriatric Medicine, IF 0,579 

 

 

 

ad 1)  Jednání se zúčastnil MUDr Hoffman – zástupce MF. Dohodnut systém, jaký byl u 

předchozí verze časopisu, tedy odpovědnost vždy jedné z redaktorek za jedno číslo v průběhu 

roku. Změna – garant čísla zajistí i recenze, k danému datu bude odevzdán příspěvek i 

s recenzí a náměty sponzorů – dle tématiky a léků či zdrav. materiálu 

Navrhovaná témata: 1. Farmakoterapie – prof. Topinková 

Fialová/Topinková nevhodná léčiva, racionální preskripce,  

NSA dr. Forejtová, Nová antitrombotika doc. Karetová, 

antidepresiva - dr Krombholz, Dr. Olejárová -léčba chondroprotektivy + další články zaslané 

na jiná témata. 

2. B. Jurašková – Akutní péče v geriatrii, příspěvky do 31.3. 

                                 3. I. Holmerová -                                       příspěvky do 31.7. 

                                 4. H. Matějovská Kubešová -                      příspěvky do 30.9. 

 

 

Dr Hoffman nabízí možnost využití struktury redakce k pořádání kongresů, edukačních akcí, 

vydávání monografií s příspěvky kongresů in extenzo 

Redakční rada byla rozšířena o doc. MUDr. Ivana Bartošoviče, CSc., člena Slovenské 

geriatrické a gerontologické společnosti. 



ad 2,3) rozpočet společnosti bude zatížen příspěvkem na IAGG Seoul pro přihlášené aktivní 

mladé účastníky 

Z pracoviště prof. Topinkové – schválen příspěvek dr. Fialové - již přijatý abstrakt.  

Výška příspěvku navržena ve hodnotě 15 000.- Kč na aktivního účastníka.  

Odměna pro p. Cahovou, která zajišťuje administrativní úkony a obhospodařuje webové 

stránky bude v obvyklé výši – 20 000,- za rok. 

ad 4) 1x požadována sleva 100.- Kč, 4x změna údajů, 4 noví členové, 16 zrušení členství – 

odsouhlaseno členy výboru, potvrzené přihlášky budou odeslány na sekretariát ČLS. 

ad 5) geriatrie v roce 2012 proběhly atestace podle původního plánu, tedy v květnu v Hradci 

Králové a v listopadu v Brně, organizace kurzů byla přizpůsobena počtu zájemců. Plán pro 

rok 2013 – atestace v jarním termínu budou v Praze, v podzimním termínu v Hradci Králové. 

Medicína dlouhodobé péče – organizace kurzů je zajištěna na III. LF ve spolupráci s IPVZ 

ad 6) Pro registrace, ubytování i letenky jsou nyní výhodnější ceny než budou v termínu 

bližších konání kongresu. Ti, kdo plánují do Seoulu jet, měli by si vše vyřídit ještě před 

koncem roku. Předpokládána podpora ČGGS cca 4 účastníkům. 

ad 7) Zatím nikdo z MZCR adresátů původních dopisů nereagoval - dopis o depresích a 

demencích panu ministru Hegerovi a dopis o prevenci hlavnímu hygienikovi.  

Ministr školství zareagoval na společný dopis naší společnosti, spolčenosti pro aterosklerózu 

a společnosti pro hypertenzi pozváním na MŠMT ke schůzce ohledně náplně výuky na ZŠ. 

Schůzka se uskutečnila 31.10., zástupci MŠMT chápali účel jednání, nicméně odkázali na 

existující vzdělávací program, kde je téma ochrana zdraví v rámci Občanské nauky. Je 

v kompetenci ředitelů škol, jak tento předmět naplnit a učit. Na 12.12. dohodnuta dvouhodina 

pro žáky 9. tříd na ZŠ Křtiny s cílem sledovat jejich reakci na sdělované informace ohledně 

prevence syndromů stáří.  

 

Ad 8) Brněnský geriatrický den – březen 2013 

Pražské gerontologické dny – květen 2013 

Zlínský geriatrický den – 6.9.2013 

Gerontologický kongres Hradec Králové –  28.-29.11. 2013 

 

Pracovní dny ČGGS – převaha členů výboru se vyjádřila pro pokračování tradice pracovních 

dnů ČGGS s navazující schůzí výboru společnosti. 

Otázka další spolupráce na organizaci Gerontologických dnů Ostrava – pořadatel – Dům 

techniky Ostrava – nutno dohodnout podmínky. 

Ad 9) Různé 

Prim Jiroudková – na jednáních se uhájilo, co se dalo, ale všeobecná tendence je ušetřit 

v systému. Naštěstí  to bude platit až od  r.14, takže se ještě leccos může změnit.Téměř na 

všechny pomůcky bude  doplatek a ty do 200 Kč.si musí pacienti sami platit. Rozhodně být  

nemocný bude problém hlavně ekonomický 

Kategorizační komise schválila (po přesvědčování prim. Jiroudkové) preskripci lůžek 

mechanických i elektrických, antidekubitních matrací a dále všechny druhy holí, sedaček, WC 

křesel a chodítek pro geriatry.  

Prim Pomahačová 

Pojišťovny posílají návrhy smluv , dle kterých by mohlo hrozit omezení péče v LDN 



(péče následná) a tlak na přesun části lůžek do péče dlouhodobé. V některých  

případech by to jistě bylo v pořádku, ale jde o neprůhlednost takového rozhodování 

pojišťoven.  

Dr Kabelka – zpráva o společném postupu gerontologie a paliativní péče v hodnocení 

křehkého geriatrického nemocného a časová optimalizace jeho zařazení do režimu paliativní 

péče. 

Dále: dle návrhu úhradové vyhlášky, který byl poslán k připomínkám, hrozí pokles 

úhrad následné lůžkové péče na úroveň roku 2011, bez zohlednění doplatků za lékaře a 

sestry. U nás by to konkrétně znamenalo pokles o 5% proti letošnímu roku.  To by 

mohlo mít negativní vliv na kvalitu poskytované péče. Snažím se připomínky 

uplatňovat přes AČMN. 

Dr Jurašková – zpráva o sestavení společných doporučení ČGGS a diabetologické 

společnosti, nyní proběhne připomínkové řízení. 

Nově probíhají přípravy společného doporučení ČGGS a České hematologické společnosti. 

Dr Holmerová -  námět spolupráce s lázeňskými zařízeními – po změně podmínek pro 

poskytování lázeňské péče nabízejí zařízení kapacity k preventivním aktivitám – i za podpory 

VZP. 

Zprávy z událostí evropských gerontologických společností – EUGMS Brusel – plány konání 

dalších kongresů, seminář ELTECA – Exchange of experience in Long Term Care. 

Jednání o hrazení výkonů v dlouhodobé péči – číslo geriatrie je 106, dlouhodobá péče bude 

116, zvažuje se „časový“ výkon současně s klinickým vyšetřením, případně signální kód. 

Návrh na vyslovení uznání ČGGS Dr Zdeňku Kalvachovi za dlouholeté publikační úsilí a 

zejména trilogii Gerontologie a geriatrie, Geriatrické syndromy a geriatrický pacient a Křehký 

pacient a primární péče. 

Poděkování účastníkům výběrových řízení – Dr Stolička, prim. Jiroudková 

 

Zapsala Matějovská Kubešová 


