
Zápis ze 3. zasedání výboru ČGGS -  Opava 12. květen 2016  

 

Přítomni: 

Členové výboru:  prim.  MUDr. Milan Forejtar,  prim. MUDr. Božena Jurašková,Ph.D. prim. MUDr. 

Martina Nováková, Ph.D., prim. MUDr. Renata Petrová, prim. MUDr. Ingrid Rýznarová, prim. MUDr. 

Milan Stolička, Ph.D., prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., prof. MUDr. Pavel Weber, CSc., MUDr. Jiří 

Zajíc 

Členové revizní komise: : prim. MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D., prim. MUDr. Michal Bilský 

 

Omluveni: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (zaslala podklady pro jednání), Ph.D.,  prim.MUDr. 

Katarina  Bielaková, Ph.D.,  prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., prim. Zdeněk Záboj, prim. MUDr. Ivo 

Bureš 

 

Program jednání 

1. Schválení zápisu z minulého setkání výboru v Praze 

2. Doc. Holmerová: informace o zařazení oboru geriatrie – situace setrvalá, geriatrie není v návrhu 

zákona jako základní obor. V připravované vyhlášce o nástavbových oborech ve znění, které došlo 

přes ČLS JEP, není ani gerontopsychiatrie, medicína dlouhodobé péče, paliativní medicína (jen 

algeziologie). Doc. Holmerová napsala dopis p. ministrovi ohledně dalšího osudu oboru, pan 

ministr zatím neodpověděl. Po obdržení odpovědi bude členy výboru informovat per rollam – 

příloha. Prof. MUDr. MUDr. Topinková konstatuje, že zdělávání probíhá prozatím dle 

vzdělávacího programu z roku 2011, další jednání ohledně zákona o vzdělávání a základních 

oborů  pravděpodobně  v září. Není jasné, jak bude ošetřeno přechodné období vzdělávání  již 

zařazených lékařů, pokud by geriatrie nebyla zařazena mezi základní obory. Návrh dát na web 

ČGGS informace ohledně nutné praxe k atestaci z geriatrie – dle aktuálně platného programu.  

Termíny Modulů I-III probíhají dle harmonogramu s rotováním pořádajících fakult vždy jeden 

modul za semestr. Na jaře 2016 proběhl Modul II v Brně, atestace v Praze. Vzhledem ke 

zvýšenému zájmu zařazených lékařů složit atestaci z geriatrie co možná nejdříve rozhodla 

specializační oborová rada (SOR), že v podzimním termínu se uskuteční výjimečně dva moduly: 

4.-5.10.2016  Modul I, LF Hradec Králové 

13.-14.10.2016  Modul III  1.LF Praha 

Další Modul II proběhne již  dle principu rotace na jaře 2017 na LF MU v Brně. Termíny 

vzdělávacích kurzů/Modulů i atestací pro rok 2017 budou vypsány na podzim. 

1.-2.11.2016 atestace z geriatrie LF Hradec Králové v souladu se stanoveným termínem 

MZ jmenovalo po více než roce přerušení činnosti nové členy Akreditační komise pro obor 

geriatrie MZ ČR, zasedání komise plánováno na  8. 6.2016. Je třeba řešit prodloužení akreditací 

pracovišť. Která již v průběhu loňského a letošního roku zaslala žádosti o reakreditace na MZ. 

3. Doc. Holmerová:   V Evropském parlamentu je nyní k podpisům písemné prohlášení 27/2016 o  

prioritě  evropského programu pro řešení problematiky demencí –  dosti pozitivních reakcí 



našich poslanců, komunikuje s nimi jak ona tak Česká alzheimerovská společnost ve snaze získat 

co největší podporu.  

 

4. Omezovací prostředky  - doc. Holmerová napsala náměstkům MZ ohledně nového metodického 

opatření týkajícího se omezovacích prostředků, zatím bez odpovědi. Předala taktéž podklady na 

MZ podklady Alzheimer Europe o omezovacích prostředcích u lidí s demencí. Zatím není 

odpověď, zda bylo zapracováno a metodický pokyn zdá se nezohledňuje geriatrické pacienty. 

 

5. Ad spolupráce se zastupiteli, dalšími institucemi, dále má o spolupráci zájem Veřejná 

ochránkyně práv, Doc. Holmerová se domnívá, že je to velmi potřebné. Reakce výboru:  Výbor se 

shodl na nezávislé spolupráci pouze k posouzení odborné kvality poskytované zdravotní péče, 

otazná  je frekvence poskytovaných konzultací vzhledem k vytíženosti členů výboru  

 

 

6. Mladí geriatři připravili otevřený dopis na podporu geriatrie, jednali s Mladými lékaři společně 

s prof. Vyzulou, předsedou zdravotního výboru.  

Prim. .Jurašková. Dopis bude zveřejněn v časopise Geriatrie a gerontologie  

7. Léková politika: referuje prim Stolička 

NOAK  – povolení předpisu  v  2. připomínkování geriatr vyřazen, reagováno nesouhlasným 

dopisem, tento bez odpovědi 

Diskuze nad povolením úpravy dávkování Pradaxy pro seniory 2x75 mg a její legislativní 

úzákonění  

Diskuze nad podhodnocením lékového paušálu na OD v následné péči, lékový paušál nebyl 

několik let upravován ačkoli pacienty užívají nákladnou medikaci (LWMH, antiparkinsonika, 

NOAK, , enterální výživu…) 

Zástupci ČGGS(prim Nováková,  dr. Petrová) připraví dopis a oslovíme  ZP,MZ ČR které vydává 

úhradovou vyhlášku  (možná využít i spolupráce  Asociace nemocnic k zařazení požadavku  

navýšení  úhradové vyhlášky ? ) 

8. Různé: 

-Vypracovat seznam členů výboru a dát email adresy a telefonické kontakty jednotlivým členům 

výboru 

-Návrh aby krajský garant pro geriatrii  zmapoval počty následných a geriatrických lůžek  ve svém 

kraji, počty lékařů geriatrů aktivně pracujících, otázka zda KÚ dají informace garantům, řada 

pracovišť je soukromá a nemá povinnost garantovi poskytnou informaci 

- správa webu ponechána  p. Cachové včetně finanční odměny, souhlas s finanční odměnou pro 

paní Karlovou za rozesílání materiálů mailem a administrativní podporu (pokladník a 

předsedkyně)  

-členové výboru na stránkách by měli prezentovat svá pracoviště, strukturu, spektrum výkonů 

-časopis- prim .  Jurašková vyzvala členy k aktivní účasti podílet se na vydávání časopisu, dát 

příspěvky, kazuistiky 



-prim. Jurašková pozvala na Geriatrický kongres do Hradce Králové , datum 20.+ 21. 10.2016, 

výzva k aktivní účasti, téma farmakoterapie 

Poděkování prim. Pomahačové za zastupování na VŘ 12. Května 

 Za zápis  prim Rýznarová 

 

 

 

 


