
Zápis z 10. jednání výboru  České gerontologické a geriatrické společnosti  

ve volebním období 2015-2019  

dne 21. února  - telekonference od 15:00 hodin 

 

Přítomni (dle abecedy): Ivo Bureš (místopředseda), Milan Forejtar, Iva Holmerová (předsedkyně), 
Martina Nováková (pokladník),  Zdena Polzerová, Ingrid Rýznarová (místopředsedkyně), Zdeněk 
Záboj.  

Jednání bylo usnášeníschopné. 

Host: Prim. MUDr. Tomáš Richter 

1. Prim. Richter, který je předsedou Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví pro obor 
geriatrie informoval o stávajících jednáních. 
V současné době není adekvátní příprava v geriatrii součástí ani jednoho z kmenů, na které 
obor navazuje (interna, všeobecné lékařství).  
Proto zahájila AK jednání s dalšími akreditačními komisemi. Jednání s internou proběhlo, bylo 
vstřícné, ale bez optimálního výsledku (zařazení geriatrie včetně praxe do interního kmene) 
Jednání s VL dosud neproběhlo, je problém zastihnout zástupce této AK. 
Výbor ČGGS je v naprosté shodě s AK, že je třeba posílit přípravu v geriatrii v rámci těchto 
kmenů. Tímto směrem budeme pokračovat v jednání.  
Předsedkyně ČGGS osloví předsedu AK VL MUDr. Štolfu a vyzve jej k jednání – e-mail odeslán.  
Dopis výboru ČGGS bude adresován MZd (Ing. Ivana Nováková – kmeny@mzcr.cz) – e-mail 
odeslán. 
Prim Richter informuje, že současná délka atestační přípravy v geriatrii je 4 roky (30 měsíců 
kmen a 18 měsíců geriatrie). 
Diskuse: ve vzdělávacím programu MzD je uvedeno 6 dnů geriatrie místo 6 měsíců – prim. 
Richter na to upozorní MZd. 
 

2. Členům výboru byl zaslán návrh zákona o léčivech, který je v současné době otevřený. Bez 
připomínek (technické změny týkající se lékáren) 

3. Nástavbové obory (vyhláška MZd) – připomínky ohledně klin výživy a intenzivní metabolické 
péče zaslány MZd a ĆLS JEP v požadovaném termínu.   

4. VŘ na MZd se zúčastní prim Bureš. 
5. MZd nás vyzvalo o nominaci zástupce do komise k dlouhodobé péči – per rollam delegována 

prim Bretšnajdrová. Bez námitek 
6. Web – v současné době jedná vědecká sekretářka prim. Jurašková o aktualizaci. 
7. Veřejná ochránkyně práv vydala zprávu k „LDN“ a následné a dlouhodobé zdravotní péči. Ta 

by měla být východiskem pro diskusi i o podmínkách zajištění následné a dlouhodobé péče. 
Předsedkyně ji v tomto smyslu zaslala e-mail. 

8. Prim. Polzerová informuje o činnosti skupiny následné péče na MZd, kde aktivně uplatňuje 
zásady kvalifikované geriatrické péče.  

Příští jednání: ve středu 14. března – bude upřesněno, zda osobní či telekonference. 

Úkoly: oslovení MZd a AK FL viz výše – Iva Holmerová. 

Materiály: rozeslány průběžně,  



Vzdělávací náplně – rozešle prim Richter 

Kalendář akcí aktualizuje prim. Jurašková  

 

Zápis: Iva Holmerová, schváleno výborem per rollam 7.3. 2018 

 

Pozn: do tohoto data došly odpovědi na výše uvedené dotazy: 

T. Richterovi potvrdilo MzD, že se jedná o chybu ve vzdělávacím programu, správně je 6 měsíců:e-
mailem 23.2.2018 

I. Holmerové odpověděla mgr. Pávková z MzD, že kmeny půjdou ještě do připomínkového řízení, kde 
můžeme podat připomínku (6.3.2018) 

Odpověděl také dr Štolfa s tím, že má o komunikaci s naší společností zájem a domluví se schůzka 
s předsedkyní ČGGS.  

 

 

 

 
 
 


