
Zápis 8. zasedání České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS 
JEP v Hradci Králové dne 19. 10. 2017 
 
Přítomní členové výboru (dle abecedy): I. Bureš, M. Forejtar, I. Holmerová, B. 
Jurašková, M. Nováková, R. Petrová, I. Rýznarová, J. Zajíc    
Přítomní členové revizní komise: M. Bílský, M. Bretšnajdrová 
 
Omluveni: L. Kabelka, M. Stolička, E. Topinková, P. Weber, Z. Záboj (členové výboru) 
a K. Bielaková (revizní komise) 
 
Hosté: H. Pomahačová a Z. Polzerová  
 

1. Zápis z minulého jednání výboru 5. 4.2017 a program nynějšího 8. jednání 
výboru ČGGS s hosty a členy revizní komise 19.10.2017  - jednomyslně 
schváleno  

 
2. Předsedkyně poděkovala členům výboru, kteří se zúčastnili za ČGGS 

výběrových řízení na MZ či v regionech (R.Petrová,  I.Rýznarová,I. Bureš) 
 

3. Probíhají přednášky ve spolupráci se SVL dle předchozí dohody 
 

4. Jednání ohledně norských fondů na MZ 18. 10. t.r.– referuje R. Petrová, která se 
zúčastnila za ČGGS. Cílem bylo tematické zaměření výzev, výsledek dosud není 
znám. 

 
5. Ad DRG: M. Bretšnajdrová – informuje o jednání o DRG  - probíhá program 

restart DRG, poslala po předchozím pověření výborem připomínku dr. Pavlíkovi 
z Brna (hlavnímu koordinátorovi), že je třeba změnit financování geriatrických 
pacientů v nemocnicích. V podkladech FNOL byli vytipování finančně nároční 
geriatričtí pacienti a v požadovaném termínu byly ( 15. 10) byly podklady 
poslány  dr. Pavlíkovi s požadavkem či návrhem, aby byla geriatrie  v nemocnici 
financována obdobným způsobem  jako rehabilitace. Prim Rýznarová se podílí 
na tvorbě koderského materiálu. Obě kolegyně budou spolu v kontaktu na toto 
téma a budou informovat výbor, pokud bude třeba další součinnosti.   UZIS je 
v tomto ohledu vstřícný – plánuje funkční hodnocení na následné péči 

 
6. Prim. Polzerová informuje o posledních jednáních na  AČMN a úhradové 

vyhlášce: poslední návrh je úhrad je relativně příznivý pro následnou péči, byl 
zvýšen na 107%. Prim. Pomahačová konstatuje, že by tato úhrada měla stačit na 
navýšení mezd. Prim. Polzerová je členkou pracovní skupiny k následné a 
dlouhodobé péči související s Národním akčním plánem 8 (následná a 
dlouhodobá péče). Tato skupina pokračuje v činnosti, tvoří se kritéria přijetí do 
následné a dlouhodobé péče 

 
7. I. Holmerová informuje o jednání s MZ ohledně NAPAN (Národní akční plán- 

Alzheimerova nemoc a jiná onemocnění způsobující demenci. Jednání vyvolala 
Ing. Matějková, ředitelka odboru strategií na MZ. Zúčastnila se jej také nová 
koordinátorka plánu Mgr. Dostálová a další z MZ. Jednání bylo velmi vstřícné, 
zda se, že paní ředitelka bude tuto problematiku podporovat. Vytvoření alespoň 
částečného úvazku je také pozitivní změnou.  



 
8. Prim. Bureš upozorňuje, že vzniká problém s předepisováním pomůcek 

geriatrem  - 111 a další pojišťovny začínají striktně dodržovat zákon, žádost jde 
na RL, měla by být z RHB či ortopedického pracoviště – IČP musí být 
příslušného oddělení. Nesmí se tedy nyní nic psát (kromě klozetové křeslo a 
francouzských holí a několika drobností). Geriatričtí pacienti potřebují vozíky, 
chodítka, postele atd. Jednání se ujme za výbor prim. Petrová -  udělá přehled 
stávající situace a vyvolá jednání. Za vhodné považujeme informovat o této 
situaci také veřejnost, aby i z této strany vznikl potřebný tlak.  

 
9. Předsedkyně referuje, že ji L.Kabelka informoval na konferenci 

APSS(5.10.2017), že zvažuje další setrvání ve výboru s nímž se nyní názorově 
rozchází. Členové výboru konstatují, že neměli příležitost se s názory L. 
Kabelky seznámit, neboť se v tomto období jednání výboru nezúčastnil. Návrh 
na řešení byl jednoznačně přijat a doporučen i ze strany členů výboru. Budeme 
očekávat definitivní informaci ze strany L. Kabelky.  
 

10. Výbor kooptoval jednomyslně prim. Zdenu Polzerovou 
 

11. Problematika léků: běžnou agendu vyřizuje prim Stolička, který navrhl 
problematické položky konzultovat s členy výboru zabývajícími se danou 
problematikou.  

 
12. Informace z Akreditační komise, jejíž první jednání v novém složení proběhlo 

na MZ - staronovým předsedou je T. Richter (z VFN Praha), B. Jurašková je 
místopředsedou. Akreditační komise doporučila MZ zařadit do vzdělávacího 
programu v oboru vnitřního lékařství a všeobecné praktické lékařství povinnou 1 
měsíční praxi na geriatrických pracovištích. Výbor se s tímto návrhem 
ztotožňuje. Dále diskutuje o problematice postgraduálního vzdělávání. 
V souvislosti se vzděláváním se objevují mnohé nejasnosti (například nedávno 
vznesený návrh na rozšíření rotace atestací atd.) které nejsou uspokojivě řešeny.  

 
13. Novým přednostou KGM FN HK je prof. Bláha, který deklaroval spolupráci a 

podporu geriatrie a zúčastnil se kongresu poprvé jako člen čestného 
předsednictva. 

 
14. Prim. Nováková a Prim. Rýznarová se zúčastnily Gerontologických dnů 

Ostrava. Výbor diskutuje o možnosti opět navázat užší spolupráci s touto akcí, 
prim. Jurašková zdůrazňuje, že se jedná o velkou akci, která je zejména 
významná v širším ostravském regionu.  
 

15. I. Holmerová informuje o jednání s mgr. Maláčovou, ředitelkou odboru rodin 
politiky a stárnutí MPSV a mgr. Kňapovou 22. května 2017, kde poskytla 
vysvětlení, proč by v Národní strategii stárnutí měla být jako prioritní uvedena 
zejména geriatrie (dlouhodobá péče, paliativa a očkování proti pneumokokovi 
zařazeny do priorit jsou). Jednání bylo vstřícné a byly přislíbeny změny.  
 

16. I Holmerová dále informovala, že 23. května proběhla informační schůzka 
s pracovní skupinou reformy psychiatrie (MUDr. Pfeiffer, mgr. Polívková a 



dalšími zástupci MZ). Přestože je její součástí i gerontopsychiatrie, zájem o 
řešení problematiky demencí není v programu prioritou.  
 

17. Předsedkyně také opakovaně předávala ministerstvu připomínky k materiálu o 
omezovacích prostředcích. 
 

18. Výbor souhlasil s přijetím nových členů: MUDr. Korenčíaková Martina, 
Ostrava, MUDr. Molčanová Hana, FN Motol, MUDr. Hejná Julie, OLU Paseka, 
MUDr. Lukešová Jana, Liberec, MUDr. Charvátová Lenka, LDN Nemocnice 
Rakovník, MUDr. Janáčová Eva, ÚN Brno 
 

19. VARIA:  
 
- M.  Forejtar upozorňuje na stále problematičtější řešení sociální 

problematiky tzv. nepropustitelných pacientů. 
- I. Holmerová informuje o PhD studií dlouhověkosti na UK FHS – vypsání 

témat výzkumu díla Oskara Fischera a Arnolda Picka bude podpořeno 
dodatkovým stipendiem NF Alzheimer. 
 

 
 
Zápis: I. Holmerová, M.Bretšnajdrová 
 
 
  

 

 

 

 


