
Zápis zasedání výboru ČGGS 28.1.2020 
 

Přítomni členové výboru (dle abecedy bez titulů): Zuzana Boháčová, Milena Bretšnajdrová, Dana Hrnčiariková, 
Božena Jurašková, Helena Kajtmanová, Astrid Matějková, Martina Nováková, Zdeňka Polzerová, Ingrid 
Rýznarová, Milan Stolička, Zuzana Šnajdrová, Eva Topinková, Hana Vaňková, Pavel Weber, Jiří Zajíc 
 
Omluveni: Katarina Bielaková, Renáta Petrová, 
 
 
Jednotlivé body jednání: 
 

1. Prim. Jurašková iniciovala vzájemné představení jednotlivých členů výboru (během toho vyplynulo 

několik úkolů pro další jednání, viz níže) 
 
2. Prim.. Jurašková přednesla přehled odeslaných vyjádření ČGGS na jednotlivé novely zákonů  

- V návaznosti na diskusi o společném vyjádření společností k nemocniční paliativní péči se ve spolupráci 
s předsedou Dr. Slámou podařilo vypustit z dokumentu pojem syndrom geriatrické křehkosti (nepatří do věty o 
terminálních onemocněních). 
- Proběhla diskuse nad aktuálně komentovanou vyhláškou o e-receptech resp papírové formě receptů (dva léky 
na jeden recept shodně pro e-Rp i papírový Rp, léky na reálné tři měsíce) 
- Dr. Jurašková požádala přítomné, aby všechny připomínky posílali do týdne od doručení příslušného 

dokumentu.  
- Do konce března je dále potřeba navrhnout kolegy k ocenění ČLS-JEP.  
 

3. Výběrová řízení 13.2. Středočeský kraj – za výbor se zúčastní jednání Dr. Nováková 

6.2. DS Zity Kabátové - za výbor se zúčastní jednání Dr. Petrová, výbor doporučuje 
lůžka následné péče v DS neschválit pro nedostatečné personální, resp. odborné 
zajištění 

 
4. Delegáti ČGGS v NAPAN (Dr. Matějková, Dr. Šnajdrová, Dr. Vaňková)  

-informovali o jednáních na MZČR: Během 2019 proběhla tvorba expertní skupiny, analýza situace, formulování a 
výběr priorit, 2 workshopy s expertem WHO. Nyní je k dispozici komplexní dokument, který prochází procesem 
schválení. Prioritami pro fázi implementace jsou zejména vytvoření mezioborových doporučených postupů 
(konsenzuální, s oporou v evropských doporučených postupech) a nastavení sítě péče (dostupnost zdravotních a 
sociálních služeb, včetně vymezení rolí jednotlivých lékařských odborností a jejich potřebné dostupnosti). 
- Dr. Vaňková podala zprávu z jednání expertní skupiny zapojené do  Reformy péče o duševní zdraví. 
Připravuje se výzva pro multidisciplinární týmy duševního zdraví pro seniory (MTDZ). Expertní skupina i 

personální složení MTDZ týmu počítají se spoluprací psychiatra a geriatra v péči o seniory s duševním 
onemocněním. Na jaře bude vydána výzva MZ ČR na pilotní projekt tohoto multidisplinárního týmu, zapojit se 
může každé pracoviště naplňující odborná kritéria. 
- Dr. Šnajdrová referovala o jednání se zástupci Reformy o organizaci a financování dlouhodobé péče o 
polymorbidní pacienty, kde jedna z Dg je syndrom demence.  
Proběhla diskuse k těmto tématům.    
 

5. Dr. Vaňková sdělila aktuality z EuGMS  

- po volbách do Výboru ČGGS 2019  byla EuGMS informována Prim. Juraškovou a Dr.Vaňkovou o výsledku 
voleb, aktualizovány údaje na webu EuGMS  
- od 1.1.2020 se ujal své funkce nový president, Prof. Athanase Benetos. Volební období je dvouleté. S aktuálním 
presidentem spolupracuje Immediate Past President Prof. Martin a President Elect Prof.Sieber.  
- EuGMS koncem r.2019 založila novou iniciativu: Young Geriatricians Initiative.(YGI) a zadala členům Full board 
první úkoly v této souvislosti. V odpovědi Dr.Vaňková oslovila mladé geriatry, shromáždila, přeložila a předala 
jejich návrhy dle výzvy EuGMS. 
- Na výzvu k aktivnímu zapojení do mailing listu YGI mezi českými mladými geriatry reagoval Dr. Kunc (FN Plzeň)  
 

6.  Prof. Topinková podala zprávu o atestacích (ze SORu specializační oborové rady) 

- atestační komise rotuje mezi všemi fakultami Praha 1.LF-UK, 2.LF-UK, 3-LKF-UK, Hradec Králové, Plzeň,  
Olomouc, Brno (zatím bez Ostravy, plán je již připraven do 2027) 
- tím se na všech fakultách deklaruje, že geriatrie je atestační obor. Stejně tak lékařské fakulty mají úkol 
akreditovat vzdělávací moduly atestačních oborů včetně geriatrie. Proběhla diskuse k tématu. 
- termíny atestací 11.-12.5.2020 1.LF-UK Praha, 20.-21.10. Olomouc 
- Dr. Hrnčiariková za mladé geriatry žádá o častější konání předatestačních modulů. 
 

7. Prof Topinková referovala informace UEMS Geriatric Medicine Section,  
-  UEMS publikovala evropské doporučené požadavky pro předatestační přípravu (pro členské země EU). 
Vychází z britských požadavků. Jedná se doporučení nikoli povinnost. 
 

8. Prim. Jurašková porovnala existující výkony v sazebníku a vyzvala k podrobnější analýze  



-  referovala o jednáních na zvýšení počtu geriatrických ambulancí – dostupnost v regionech v každém okrese 

a v čase – dostatečné navýšení kapacity.  
- Byly diskutovány možnosti resp potřebnost geriatrických ambulancí – možno při LDN, při nemocnicích akutní 
péče i v terénu (např. v rámci poliklinik….)  
- V diskusi Dr. Jurašková zmiňuje model Gerontologického centra – komunitní služby pro seniory propojené 
kolem geriatrické ambulance a geriatrického lůžkového odd. 
 

9. Prof. Weber pozval přítomné na XXII brněnský geriatrický den resp 13. brněnsko – bratislavské 
gerontologické sympozium 18.3.2020. Aktivní účast možná ještě ve formě posteru.  

- Dr. Vaňková pošle znovu pozvávání mladým geriatrům 
- Na sympoziu proběhne další schůze výboru ČGGS od 14 h 
-Slovenský geriatrický den bude 21.-24.5. pozvánka bude umístěna i na stránkách ČGGS. Dohoda se 
slovenskými geriatry o vzájemném informování se o akcích.  
 

10. Gerontologický kongres v HK bude 11.-12.11. 2020 
 

11. Prim. Jurašková, Dr. Matějková informovaly o jednání a požadavcích předsedy SVL Doc. Býmy – nadále 
žádá o sdílení kódu 16120 ev jiné rozšíření screeningu demence v ordinacích VPL 01026 o další kódy. 
Další schůzka na to téma proběhne 21.2.  

 
12. Další číslo České geriatrie a gerontologie by mělo vyjít v květnu-červnu. Uzávěrka časopisu je na konci 

dubna.  
- projednání požadavků na obsahovou náplň časopisu společnost – orientace časopisu na klinické články, 
informace z Evropy, informace o kongresech (do nejbližšího čísla zpráva o lednovém Worskhopu mladých 
geriatrů a mladých praktiků a o březnovém Geriatrickém dni v Brně) 
- vhodné zařadit i odborné články jiných odborností v péči o seniory 
- časopis dostávají všichni členové ČGGS – většina lékaři, nyní jen cca 10 nelékařů (např lékárnící) 
- informace o změnách v nakladatelství MF pro náš časopis 
- nová smlouva je v jednání s MF i ČLP-JEP  
- bude nutné svolat redakční radu k setkávání nejméně 2x do roka, ev. upravit její složení (nejprve oslovit 
dosavadní členy) 
 

13. Projednání požadavků na obsahovou stránku webových stránek ČGGS 
-  Informace ke zveřejnění lze posílat přímo sekretářce ČGGS Aleně Štěpánkové. 
- Mimo jiné do budoucna vhodné doplnit: akreditovaná pracoviště a ambulance, koho edukujeme, kde 
přednášíme i mimo kongres, U3V pro veřejnost… 
 

14. Dr. Šnajdrová, Dr. Vaňková informovaly o Workshopu mladých geriatrů a mladých praktiků s podporou 
G4J, Geriatrics for Juniors 2020 a EAMA, European Academy of Medicine of Ageing. 

- Tématem byla „Spolupráce a compliance“, zvláště spolupráce VPL, geriatrů a dalších odborností v péči o 
pacienta se syndromem demence; dále pak úskalí farmakoterapie.  
- Proběhlo setkání účastníků ve skupinkách s předáním kontaktů, diskusí o aktivitách v regionu a v ČR a 
možnostech účastníků vložit do těchto aktivit svou energii, pojmenování a výběr témat na příští rok. 
- Další ročník proběhne v lednu 2021.  
- Z ankety uskutečněné během workshopu vyplynulo mimo jiné, že mladí praktici za vysokou prioritu považují 
potřebnost navýšení dostupnosti geriatrických ambulancí v prostoru i čase. Dr. Vaňková zpracuje anketu z akce. 
 

15. proběhla informace o  kongresu České internistické společnosti (18.-20.11) 
- Na kongresu je již tradičně geriatrický blok. Účast bývá kolem 200 lidí.  
 

16. Prim. Nováková informovala o předání funkce pokladníka Dr. Petrové. 
 

Příští zasedání výboru 18.3.2020 v Brně 


