
Zápis z 5. jednání výboru ČGGS období 2015- 2019 při 
Celostátním geriatrickém kongresu v Hradci Králové dne 21. 
října 2016 

 

Přítomni:  

Výbor:  

prim. MUDr. Milan Forejtar, doc. MUDr. Iva Holmerová,Ph.D., prim. MUDr. Božena 
Jurašková, Ph.D., prim. MUDr. Renata Petrová, prim. MUDr. Ingrid Rýznarová, prof. MUDr. 
Eva Topinková,CSc., prof. MUDr. Pavel Weber,CSc., MUDr. Jiří Zajíc. 

 

Revizní komise: 

Prim. MUDr. Katarina Bielaková, Ph.D. 

Omlouvají se:  

Výbor: Prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. Ladislav Kabelka,Ph.D., prim. MUDr. Martina 
Nováková, prim. MUDr. Milan Stolička, Ph.D., prim. MUDr.Zdeněk Záboj. 

RK: Prim. MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D., prim. MUDr. Michal Bilský. 

 

1.Výbor se seznámil s návrhem  vyhlášky o kompetencích sester. 

 

2.  Kongres v Hradci – výbor velmi ocenil vysokou kvalitu celostátního kongresu v Hradci 
Králové, poděkoval hlavní organizátorce prim. MUDr. Boženě Juraškové, Ph.D. a jejímu 
týmu. 

3.  Zákon 108 – výbor považuje za uspokojivé, že současné znění zákona umožňuje sociální 
šetření v průběhu hospitalizace. Seznámil se s návrhem další novely zákona 108 definující 
ošetřovatelské ústavy, kde předkladatel zvažuje zajištění ošetřovatelské péče prostřednictvím 
agentur domácí péče. Toto řešení není přijatelné a výbor ČGGS doporučuje, aby zajištění 
ošetřovatelské péče v těchto zařízeních bylo garantováno vlastními zaměstnanci.  

4. Výběrového řízení  na poskytovatele lůžkové péče na Ministerstvu zdravotnictví se 
zúčastní za výbor ČGGS prim. MUDr. Renata Petrová. 

5. Diskutována potřeba oslovit nové zastupitele, a to zejména v krajích. Prim. Jurašková 
zdůrazňuje potřebu podporovat zejména rozvoj geriatrických ambulancí, které by měly 
představovat základnu oboru i spolupráce s praktickými lékaři.   

6. Prof. Topinková upozorňuje na skutečnost, že se geriatrie prakticky nevyskytuje 
v kurikulech výuky na lékařských fakultách, prakticky nikde není vyjmenována jako obor 
(kromě 1. lékařské fakulty).  Doc. Holmerová tuto skutečnost přednese na zasedání Rady 
vlády pro seniory a stárnutí populace.  



 

 

7. Termíny výborů na příští rok:  

18.leden 

5. duben  

Květen – zvážíme  akci v regionu  - Jižní Čechy – Západní Čechy – výjezd a seminář?  

Září – pravděpodobně bude spojense zlínským pracovním dnem, výjezd výboru na Moravu 

25. listopad  

 

8. Diskuse o akcích, které budou pořádány ve spolupráci s ČGGS. Hradecký kongres bude v 
listopadu 

 

Akce ČGGS: 

 

Brněnský geriatrický den –  březen   Prof Weber 

Září počátek– zlínský geriatrický den 

Pražské gerontologické dny  

Listopad – Hradecký kongres 

Prosinec Pražský pracovní den  Prof. Topinková 

 

9. vyplývající úkoly: 

Kalendář akcí ČGGS a ve spolupráci na příští rok-  bude rozeslán, až pořadatelé upřesní 
termíny akcí – prim. Jurašková a pořadatelé akcí.  

Doc. Holmerová osloví Radu vlády pro seniory – ohledně pregraduální výuky – provedeno 
20.11. pro zasedání Rady 24. listopadu 2016. 

Doc. Holmerová osloví nové zástupce krajů 

Prof. Topinková, doc. Holmerová – kognitivní test pro UZIS 

 

Za zápis: Iva Holmerová 


