
2. zasedání výboru České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a revizní komise 

v Praze dne 6. ledna 2016 

 

Přítomni (dle abecedy):  

Výbor: prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. Milan Forejtar, doc. MUDr. Iva Holmerová,  Ph.D., prim. 

MUDr. Božena Jurašková, prim. MUDr. Martina Nováková, Ph.D., prim. MUDr. Renata Petrová, prim. 

MUDr. Ingrid Rýznarová, prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.,prim. MUDr. Zdeněk Záboj, MUDr. Jiří Zajíc 

Omluveni: prim. MUDr. Ladislav Kabelka, prim. MUDr. Milan Stolička, Ph.D., prof. MUDr. Pavel 

Weber, CSc. 

Revizní komise: prim. MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D., prim.MUDr. Katarina Bielaková, Ph.D. , 

prim. MUDr. Michal Bilský 

 

1. Schválen program zasedání výboru ČGGS 

 

2.  Schválen zápis z prvního jednání výboru ČGGS 

 

3. Diskuse k nově došlému materiálu – dopis ministryně práce a sociálních věcí a odpověď 

ministra zdravotnictví ohledně geriatrie jako základního oboru  a d iskuse  a stanovisko 

k situaci vzniklé již v minulém období, vypuštění geriatrie z přílohy návrhu zákona o odborné 

způsobilosti lékařů, tedy jejího faktického zrušení jako základního specializačního oboru. 

Z popudu Rady vlády pro stárnutí napsala ministryně práce a sociálních věcí ministrovi 

zdravotnictví dopis, ve kterém zdůrazňuje důležitost geriatrie. Krátce před jednáním jsme byli 

informováni o (de facto opět zamítavé) odpovědi ministra zdravotnictví.  K ní a celé současné 

situaci konstatuje výbor ČGGS následující: Geriatrie je jako základní obor zapotřebí proto, že 

je třeba vědecký rozvoj, implementace nových poznatků péče o geriatrické pacienty, rozvoj 

péče v nemocnicích,  akademické zázemí, vzdělávání odborníků jiných oborů.  Zmíněný 

modulový systém a možnost duální specializace v uspokojivém časovém horizontu mohou 

být přínosem, neřeší ale problém geriatrie jako oboru. Lze souhlasit  s názorem, že je vhodné 

rozšíření kompetencí praktických lékařů  o znalostí z geriatrie a managementu chronických 

onemocnění – toto reflektuje stávající nástavba medicíny dlouhodobé péče. Stávající situaci 

(současné znění přílohy zákona) považujeme s ohledem na obory, které zastupujeme za 

uspokojivou. 

 

4. Přehled vypracovaných a odeslaných materiálů, včetně materiálů odhlasovaných per rollam: 

předsedkyně děkuje členům výboru za průběžná stanoviska, která průběžně sumarizovala a 

předávala dále 

 

5. Informace jednotlivých členů výboru: 

Prim. Nováková převzala funkci pokladníka místo prof. Kubešové, která rezignovala na 

členství ve výboru, poplatek UEMS byl zaplacen. 

Prim. Petrová upozorňuje na problematiku geriatrických ambulancí, „stálý boj“ 

s pojišťovnami s ohledem na preskripce. 

Prim. Bureš informuje, že problematiku léků přebírá postupně prim. Stolička, jak bylo 

domluveno na minulém výboru, spolupracují spolu. 



Prim. Jurašková zdůrazňuje potřebu spolupráce s jinými obory. 

Prim. Bretšnajdrová zdůrazňuje nutnost geriatrického přístupu na všech úrovních péče 

Prim. Záboj konstatuje, že ČLK jako garant odbornosti by měla geriatrii podporovat 

Dr. Zajíc konstatuje, že Hradecko je nejstarším regionem, funkční výuka, naplněná kapacita 

U3V, geriatrie je zapotřebí, orgánová medicína nevidí celkově 

Prim. Rýznarová, prim. Bielaková, prim. Bílský – důležitost geriatrie v nemocniční péči i 

dalších službách, náplň činnosti geriatrického konziliáře  

Prof. Topinková informuje o materiálu UEMS (a dalších geriatrických společností a jejich 

součástí v Evropě), který argumentuje pro rozvoj geriatrie jako samostatného oboru. Materiál 

bude publikován v Geriatrii a Gerontologii.  

 

6. Informace od Sekce mladých geriatrů – Mladí geriatři budou kontaktovat „Mladé lékaře“ a 

s cílem získat také jejich podporu pro geriatrii. Chystají petici či otevřený dopis.  

 

7. Nacházející akce: Prezentace na připravované  tiskové konferenci  ČLS JEP a WHO   – 12. 

leden: ČGGS budou  zastupovat  prim. Jurašková a prim Bureš a podle časových možností 

prof. Topinková. Doc Holmerová připraví podklady k dlouhodobé péči. Květnové zasedání 

výboru v Opavě (koordinuje prim Rýznarová) 

 

8. Strategické spolupráce: oslovení poslanců a senátorů. Předsedkyně napíše dopis a vyzve je ke 

spolupráci a pravidelné komunikaci nad tématy souvisejícími se stárnutím a stářím a péčí o 

stárnoucí generací 

 

9. Došlé pozvánky: pozvánka na konferenci  APSS Demence  19.1 Praha Olšanka,   geriatrická 

paliativní péče Brno 28.4 2016. 

 

 

V Praze  6. ledna 2016 

Za zápis I. Holmerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


