
Zápis z 11. jednání výboru České gerontologické a geriatrické společnosti ve 
volebním období 2015-2019 

 

Telekonference  dne  14. 3 . 2018 od 14 hodin  

 

Přítomni:  

Výbor: Milan Forejtar,  Iva Holmerová, Zdena Polzerová, Pavel Weber, Eva Topinková 

Revizní komise: Milena Bretšnajdrová 

Zápis a závěry budou schváleny per rollam do 21. 3 2018 

 

1. Jednání ohledně pomůcek: za výbor ĆGGS je vede a povede  Renata Petrová, která se 
zúčastní prvního jednání 19. března (koordinuje prof. Beneš). Dne  28 března  Renata 
nemůže, ani nikdo další z výboru (koná se Brněnský geriatrický den). Budeme hledat 
náhradu z řad bývalých členů výboru či mladých geriatrů (předsedkyně)  

2. Vzdělávání v geriatrii: viz minulý zápis, jednání s dr. Štolfou (předsedkyně) zatím e-
mailem, je otevřen diskusi, ale upozorňuje na složitou situaci jejich oboru. Zítra s ním 
bude mluvit i prof. Topinková.  

3. Body na jednání s náměstkyní MZd dr. Śtefflovou – na zítra domluveno předsedkyní. 
Tématy budou vzdělávání v geriatrii, posílení geriatrické gesce v následné i 
dlouhodobé péči, zastoupení oboru v rozhodujících výborech atd 
Zdá se, že následná péče je již koncipována lépe, uvádí i geriatrii. Dlouhodobá péče 
musí být připravena ve spolupráci s MPSV. U obou nutná uspokojivá kalkulace úhrad. 
Význam vzdělávání v geriatrii pre i post-graduálně. Interní kmen již obsahuje 6 měsíců 
geriatrie. Prof. Topinková uvádí, že většina zájemců o geriatrii absolvuje tento kmen. 
Praktici přicházejí spíše již kvalifikovaní a doplňují si geriatrii.  Prim. Polzerová 
upozorňuje, že lékaři v předatestační přípravě  na pracovištích následné péče  tráví 
z celkové doby 48 měsíců přípravy v kmeni i specializační části celkem 30 měsíců 
mimo mateřské pracoviště, a to jen  v případě, že je mateřské pracoviště 
akreditováno v geriatrii alespoň v I.  stupni. Jinak tráví celou dobu mimo mateřské 
pracoviště, které hradí náklady. Stejné je to i ostatních oborech následné péče – 
plicní, rehabilitace. Vyhláška týkající se specializací nelékařů - byla rozeslána členům 
výboru, ani per rollam ani nyní nejsou žádné připomínky.  

4. Předsedkyně upozorňuje na několik recentních článků a pořadů o kvalitě v následné 
péči. Diskuse: článek v MF vnímán některými pracovníky jako poškozující (prim. 
Polzerová), mnohde není vnímána realita v péči (prim. Forejtar, prof. Weber). 
Negativní obraz následné péče poškozuje zejména ty, kteří pracují dobře.  
Opatření: aktivnější komunikace, příprava TZ eventuálně TK. 

5. Předsedkyně informuje, že 20. ledna proběhlo velmi úspěšné setkání mladých 
geriatrů – organizovala dr. Zuzana Šnajdrová.  Za výbor a GEPA se zúčastnila prim. 



Jurašková. Prof. Topinková upozorňuje, že o setkání vyšel velmi pěkný článek 
v časopise Practicus, ale  do GaG (čísla, které editovala) nebyl žádný článek zaslán. 
Úkol: zaslat článek do nadcházejícího čísla GaG (prim. Juraškové) 

6. ČLS JEP má na webu Seznam doporučených postupů, které od roku 2002 nebyly 
aktualizovány, za naši společnost je tam dg. Kognitivních funkcí (prof. Topinková) . Je 
potřeba buď mírná aktualizace či stažení . Úkol: prof. Topinková bude aktualizovat či 
zařídí stažení doporučeného postupu.  

7. 6-7. dubna kongres Sekundární osteoporóza  (doc. Vyskočil) žádoucí by byla 
přednáška o frailty. Prof. Topinková ani doc. Holmerová nejsou v ČR, proto prof. 
Topinková domluvila přezentaci s dr. Berkovou. Úkol: předsedkyně bude informovat  
doc. Vyskočila, že na naši společnost bude přednášet dr. Berková a v budoucnu se 
budeme těšit na spolupráci třeba i rozsáhlejší, poprosíme však o dřívější informování  

8. Nyní probíhá geriatrický modul v HK, někteří frekventanti prim. Juraškové sdělili, že 
se přihlásili do ČGGS, ale nikdo se neozval, nedostávají časopis. Předsedkyně ověřila 
dosavadní běžný postup: Pokud napsali předsedkyni, paní Karlová obratem vyřídila a 
odepsala jim.  
Papírové přihlášky chodí nejprve na ČLS JEP a potom k nám. Vzhledem k tomu, že 
chodí normální poštou, může nastat zpoždění.   
Pokud noví členové nedostávají časopis, měli by se neprodleně ozvat a situaci 
budeme řešit s ČLS JEP.  
Navrhované opatření: 
- Domluvíme předávání přihlášek elektronicky  - mezi námi a ČLS JEP – aby 

nenastalo zpoždění. 
- Paní Karlová již řešila rozesílání časopisu členům ČGGS s ČLS JEP a vydavatelstvím. 

Ostatní členové podobné stížnosti nezaznamenali. 

 

 

 

 


