
Zápis ze zasedání výboru a revizní komise 20. května, Praha kongresové centrum 
InGarden (v rámci Pražských gerontologických dnů) 
 
Přítomni: 
 
členové výboru: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. prim. MUDr. Alena Jiroudková, prim. 
MUDr. Božena Jurašková, PhD., MUDr. Zdenek Kalvach, Doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., 
CSc.,  prim. MUDr. Zdeněk Záboj,  prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.,  prim. MUDr. Helena 
Zavázalová, CSc.,  
členové revizní komise: prim. MUDr. Ivana Doleželová, 
 
Dále přítomni: 
JUDr. Daniela Bruthansová – sekce právní a sociální  
MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D., MUDr.Hana Vaňková 
 
 
Omlouvají se: 
Výbor: prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. Milan Forejtar,  prim. MUDr. prim. MUDr. 
Jaroslav Mullner,  prim. MUDr. Anna Neradová, prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.,  
revizní komise: MUDr. Lubomír Grepl, prim. MUDr. Helena Pomahačová 
 
Výbor je usnášeníschopný 
 
1. Kontrola a schválení zápisu z prvního zasedání výboru ČGGS 
 
2.  Členství ve společnosti 
 
Noví členové: 
MUDr. Dagmar Palasová, Oddělení nálsedné péče Bílovecká nemocnice, Bílovec 
MUDr. Jiří Zelenka, DOP-HC s.r.o., Dolní Rychnov 
MUDr. Vladimír Leman, Dolečovací a rehabilitační jednotka Nemocnice Pelhřimov 
MUDr. Hana Zástěrová, Fakultní Thomayerova nemocnice 
MUDr. Fathi Hedar, Svatava 
MUDr. Ingrid Slámová, FN Motol, Odd LDN 1 
MUDr. Věra Čechurová, Fakultní Thomayerova nemocnice 
Výbor ČGGS souhlasí s přijetím výše uvedených členů 
 
 
Členství ruší: 
MUDr. Helena Boháčová, Turnov 
MUDr. Tomáš Goláň, Vsetín 
 
Změny adresy : 
MUDr. Martina Malcová, MUDr. Renata Petrová 
 
Vrací se pošta: 
MUDr Tomáš Hála, Pardubice – zjistí prim. Bureš 
 
Žádost o snížení příspěvků 
 



MUDr. Vlasta Pejchalová, nepracující důchodce – od roku 2009 ČLS snižuje o 100 Kč 
MUDr Lovíšková Soňa 1 rok – pokračování mateřské  - výbor souhlasí se snížením příspěvku 
na 1 rok 
 
3. Pracovní den ve Zlíně 
 Doc Weber omlouvá prim Forejtara a vyřizuje vzkaz  - pozvání i k aktivní účasti  na pracovní 
den do Zlína s tématem paliativní péče:  
 
 
4. Výběrové řízení  
VŘ MZ 4.6.2009  zúčastní se  prim. Jiroudková. Předchozího jednání se zúčastnila prof. 
Topinková. 
 
5. Pracovní skupina k paliativní péči 
Obdrželi jsme výzvu ke spolupráci z České společnsoti anesteziologie, resuscitace a 
intenzivní medicíny ČLS JEP a České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP. 
(příloha 01). Za ČGGS se na činnosti skupiny budou podílet  prof. Kubešová a  prim 
Jurašková, dr Kalvach bude zastupovat společnost paliativní medicíny. 
 
 
6. Časopis  
Prim Jurašková  a prof. Topinková informují o situaci časopisu, který je dle vydavatele 
ztrátový. Předsedkyně uvádí, že dojednané kontakty na firmy s ohledem na inzerci nebyly 
nakonec využity. Prim Jurašková informuje o tom, že si redakce stěžovala na nedostatek 
inzerce a kritickou situaci ČGR. Opakovaně zjistila, že významné potenciální sponzory 
(Servier, Novartis) nikdo neoslovil. Prim Holmerová potvrzuje, že Pfizer potvrdil totéž.  
 
Prof Topinková konstatuje,  že časopis vychází 7. rokem je již v databázi RIV, má index 
Copernicus. V podstatě lze říci, že jsme byli s obsahem spokojeni. Došlo k několikeré změně 
redaktorů i manažerů inzerce.  Zjišťovala i situaci ostatních časopisů – došlo vesměs všude 
k tomu, že se časopisy dostaly do zhoršené ekonomické situace, byla provedena úsporná 
opatření, zhoršila se spokojenost. To platí i o ČGR.  
 
V roce 2009 se snížil počet výtisků z počtu 1100 na 600. Zhoršila se kvalita tisku, jen 
dvoubarevnost, proti tomu jsme nic nenamítali. Přesto se nepodařilo získat ani jednoho 
inzerenta pro první číslo a jen jednoho pro číslo druhé.  
 
Na minulém jednání v Brně se zástupci redakce domluvili se zástupci ČGGS, že budou 
upraveny smluvní vztahy tak, aby ČGGS byla vydavatelem časopisu a mohla se tak více 
aktivně podílet na získávání inzerce. Návrh smlouvy bude pravděpodobně předmětem jednání 
redakční rady časopisu, které bude následovat po jednání výboru.  
 
 
7.  Sazebník výkonů 
Informace VZP a pracovní skupiny k Sazebníku výkonů (příloha 02)  -  na jednání budou 
zastupovat naši společnost prim Doleželová a prim Jurašková. 
Prim Záboj navrhuje, aby byl znovu zařazen výkon geriatrická konference. 
Dále diskuse ke zvážení dalších výkonů k zařazení do sazebníku 
 



Prof.  Topinková navrhuje, abychom uvolnili některé testy do kompetencí sester, zhodnocení 
však musí provést lékař  (analogicky k EKG). 
 
Dle prim Záboje by se měla nárokovat častější frekvence vyšetření 
 
8. Kognitiva 
Předsedkyně informuje o současných jednáních se Kognitivní sekcí České neurologické 
společnosti a s gerontopsychiatrickou sekcí  Psychiatrické společnosti – bude vydáno 
společné stanovisko ohledně indikace kognitiv (odstranění diskriminativní hranice 20 bodů).  
Předsedkyně napíše stanovisko společnosti.  
ČGGS  
 
9. Spolupráce s americkou geriatrickou společností.  
Předsedkyně informuje, že obdržela mail a koresponduje s prof. George Kuchelem, který se 
stal „ambasadorem“ americké geriatrické společnosti pro naši společnost. Profesor Kuchel 
bude na podzim v Evropě, takže se snad podaří zorganizovat seminář, o kterém bychom 
v předstihu informovali.  
Prof . Topinková informuje, že prof. Kuchel již před několika lety navštívil Prahu i fakultu. 
 
10. Metodologický kurz   
Metodologický kurz proběhne ve dnech 1.6. – 5. 6 v Hradci Králové. Jedná se o analogický 
kurz jako byl  v Praze na Fakultě humanitních studií v minulých letech, statistika, studie, 
publikace v odborných časopisech Informace na www.gepa.cz. Přednášejí prof. Volicer a doc. 
Andel (Tampa, University of South Florida)  Pozvánky rozeslala předsedkyně také 
elektronicky. ( Příloha 03) 
 
 
11. Zábavně o stáří 
Předsedkyně informuje o pořadu, který hostuje v různých městech ČR a byl také uveden v ČT 
(pánové Hron a Cibulka). Má zlepšit informovanost o stáří a službách pro seniory. Pořádá jej 
slečna Hrabíková z ČT ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst a nadačním fondem Veselý 
senior.  
 
12. Stanovisko IAGG EUGMS o jednotkách intenzivní péče  
(příloha 04) 
 
 
13. Tisková konference 21. dubna 
21. dubna se uskutečnila další z tiskových konferencí ČGGS, opět hojně navštívená novináři.  
Materiály z TK 21 dubna  jsou na serveru www.geriatrie.cz.  
 
 
14. Vyslankyně v Bruselu 
Paní  MUDr. Marta Šimůnková, lékařka a žurnalistka, se nabídla ČGGS, že bude pomáhat 
v rámci svého pobytu v Bruselu.  
 
15. Navýšení koeficientu za vyšetření pacientů vyššího věku 
Prof Topinková informuje o tom, že ČIS pracuje na tom, aby se bodový koeficient za pacienty 
vyššího věku navýšil -  Bude o tomto jednat s ČIS ohledně koordinace postupu společností,  
 



16.  Mezinárodní aktivity 
Prof. Topinková informuje o mezinárodních odborných akcích.  Představuje EUGMS jako 
společnost zaměřenou na klinickou oblast, jejím cílem je pořádání kongresu, který by měl být 
vědecky i ekonomicky úspěšný. Předsedkyně poznamenává, že spolupráce s mezinárodními 
společnostmi byla již předmětem jednání několika předchozích výborů. ČGGS má v podstatě 
pouze tu „výhodu“, že platí dosti vysoké členské příspěvky, ale nemá o činnosti například 
EUGMS žádných informací, nemůže se tak prakticky podílet na jejích aktivitách. Navíc 
stránky jsou dostupné pouze pro registrované a většina informací tak není dostupná členům 
(platících) společností. Navrhuje, aby kromě delegovaného zástupce byl informován 
minimálně také předseda společnosti. Jedinou zprávou z EUGMS, kterou v poslední době 
předsedkyně obdržela je informace o uvolnění pozic ve výboru. Poznamenává však, že 
mezinárodní společnosti by měly být více o spolupráci a méně o funkcích. V tomto ohledu 
bude jednat se zástupci EUGMS, pokud budou na kongresu v Praze v následujícím týdnu.  
Prof Topinková navrhuje kandidaturu naší společnosti na pořádání kongresu 2013 
Doc Weber a prim  Jiroudková  se obávají hrozící finanční ztráty. Předsedkyně  považuje za 
nutnost zlepšení komunikace obou společností. Doc Weber považuje EUGMS za zásadně 
důležitou organizaci, která je relativně mladá, ale má velký potenciál. Je třeba se na její 
činnosti podílet.  
 
17.  Právní a sociální sekce 
Členové výboru vítají oživení právní a sociální sekce, která byla již před několika lety 
formálně založena, avšak nevyvíjela dosud činnost. Této aktivity se nyní ujímá paní  
JUDr. Daniela Bruthansová, která seznamuje členy výboru o předběžném plánu činnosti této 
sekce: 2x ročně semináře v Lékařském domě, orientace také na zdravotní sestry, a to zejména 
v sociální sféře. Akce mohou být akreditovány ČGGS (máme možnost vystavit souhlasné 
stanovisko) 
 
 
 
V Praze dne  20. května 2009   
 
Zápis: Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 
ověřili: přítomní členové výboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


