
 

 

                          Zápis z jednání výboru ČGGS dne 7. 10. 2014 

 

Přítomni: Holmerová, Jiroudková, Záboj, Weber, Rýznarová, Grepl, Pomahačová, 

Topinková, Matějovská Kubešová 

Omluveni: Bureš, Jurašková, Stolička, Forejtar, Kabelka 

Neomluveni: Doležalová, Zajíc 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání výboru 

2. Zástupci pro pracovní skupinu následné a dlouhodobé péče 

3. Transparentní spolupráce 

4. Termíny atestací a předatestačních kurzů 

5. Jednání pracovní skupiny pro SZV 16.10. 

6. Různé 

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání výboru – přes léto nedošlo k žádným 

posunům v rozjednaných záležitostech, zprávy z jednání Rady vlády pro seniory 

2. Zástupci pro pracovní skupinu pro tvorbu Akčního plánu následné a 

dlouhodobé péče – pracovní skupina zatím dle údajů MZČR pracuje z omezeném 

složení, ostatní budou přizváni později, členové budou si mají zřídit googlovou 

adresu, pokud už ji nemají. Návrhy na členy rozšířené pracovní skupiny z výboru 

ČGGS – navržena byla doc. Holmerová, prim. Pomahačová, prim Forejtar, doc 

Holmerová podává informaci, že bude zařazena do skupiny jako zástupce České 

alzheimerovské společnosti, proběhlo hlasování, jako zástupce byla zvolena při. 

Pomahačová. 

3. Transparentní spolupráce – vyvíjena aktivita skupinou AIFP, týká se i časopisu 

G+G. Je nutno akceptovat, podobně postupují i známé časopisy zahraniční, od 

tohoto čísla budou součástí publikace článků i prohlášení autorů o nenávázání na 

farmaceutickou firmu 

4. Termíny atestací a předastestačních kurzů –  

jaro 2015 –           atestace -   Hradec Králové           14.5.-15. 5. 2015 

                             modul III -   Praha                          14. – 15. 4. 2015  

  

podzim 2015 -    atestace -    Brno                                3.- 4. 11. 2015  

                           modul I   -    Hradec Králové  5.10. - 9.10. 2015 

 

Informace doc. Holmerová – v předatestační přípavě pro medicínu dlouhodobé 

péče je aktuálně 6 lidí, k atestaci se připravují 2. 

 



5. Jednání pracovní skupiny pro SZV 16.10. – ve spolupráci se SVL vypracován 

návrh na výkon „Orientační vyšetření kognitivních funkcí“ v rámci snahy o časný 

záchyt vznikající kognitivní poruchy v rámci předcházení chyb v užívání medikace 

a předcházení následných zbytečných hospitalizací – využito bude 

Desetibodového testu a/nebo testu hodin. 

Připomínka – dr Záboj – pojmenovat nový výkon raději „Screeningové vyšetření 

kognitivních funkcí“- přijato bez připomínek. 

Doc Holmerová – navrhuje jako screeningový test MiniCOG – viz příloha, 

k němuž je vysloven souhlas k používání v ČR. Bude předloženo zástupcům SVL 

k vyjádření. 

 

6. Různé 

 

a) Zástupce ČGGS na kongresu LYMPHO – dr Jurašková 

b) Dopis MUDr Šnaidrové – DRG – zatím není úplně jasno o dalším postupu 

DRG, do doby nových pokynů zatím zůstává dosavadní možnost neopomíjet 

vykazování malnutrice, imobility a delirantních stavů. 

c) Zpráva revizní komise – byl sdělen současný stav konta, hospodaření během 

roku, bylo upozorněno na systém úhrady cestovních nákladů – je možno 

uhradit náklady ve výši ceny jízdenky veřejnou dopravou. 

d) Prim. MUDr. Jiroudková – informace o personálních změnách v liberecké 

nemocnici, i ve vedení následné péče. Oznamuje i změnu mailové adresy – 

jiroudkova.alena@seznam.cz 

e) Debata ohledně dalšího vývoje geriatrie – je málo zájemců mezi mladými 

lékaři, zhoršuje se stav hospitalizovaných nemocných, zhoršuje se dostupnost 

následné a dlouhodobé péče, starší nemocní jsou často rehospitalizováni. 

 

Zapsala Matějovská Kubešová 
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