
Zápis zasedání výboru 18.3.2020  - konferenční telefonický hovor 
 
Přítomni členové výboru (dle abecedy bez titulů): Zuzana Boháčová, Dana 
Hrnčiariková, Božena Jurašková, Helena Kajtmanová, Astrid Matějková, Martina 
Nováková, Renáta Petrová, Zdeňka Polzerová, Milan Stolička, Zuzana Šnajdrová, 
Eva Topinková, Hana Vaňková 
 
Přítomni čestní členové výboru: Ivo Bureš, Milan Forejtar, Iva Holmerová 
 
Omluveni: Katarina Bielaková, Milena Bretšnajdrová, Ingrid Rýznarová, Pavel Weber, 
Jiří Zajíc 
 
 
1. Informace o výsledcích připomínkových řízení  (Dr. Jurašková) 
- Návrh vyhlášky kterou se mění vyhláška č.  134/1998 Sb., kterou se vydává 
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami do 18.3. 
-Fakultativní VPŘ k novele zákona o zdravotních službách (zákon č. 372/2011 Sb.) 
do 18.3. 
-Fakultativní připomínkové řízení - Národní akční plán prevence sebevražd 2020 – 
2030 
 
2. Informace o výběrovém řízení na MZ -12.3. 2020 (Dr. Šnajdrová) 
- Následná lůžková péče (00024) pro území Středočeského kraje - na návrh Oblastní 
nemocnice Kladno a.s. 
- Dlouhodobá ošetřovatelská péče (00005) pro území pro území Pardubického kraje 
– na návrh společnosti Albertinum, OLÚ, Žamberk 
 
3. Přehled o počtu lékařů zařazených do oboru geriatrie a letošních atestacích 
(prof. Topinková) 
- Počet zařazených do oboru nelze zjistit z MZČR 
- Počty zařazených do oboru na jednotlivých fakultách za 2014-2020  45 až 50 lékařů  
- Počty prof Topinková pošle 
- K atestaci na 1.LF UK na květen 2020 přihlášeno 12 lékařů 
- Je odložen i předatestační kurz farmakoterapie 
- U některých přihlášených může být nutné řešit i přerušené praxe 
- Termín odevzdání atestačních prací (do začátku dubna) 
- Situaci bude nutné řešit individuálně 
 
4. Přehled o atestovaných geriatrech v jednotlivých regionech (Dr. Vaňková) 
- Seznam lékařů je veřejně dostupný na webu ČLK podle okresů 
- Celkem je uvedeno 250 geriatrů, ve 42 okresech je uveden více než 1 geriatr, ve 13 
okresech 1 geriatr, 21 okresů nemá geriatra v seznamu 
- Anonymizovaný seznam Dr. Vaňková pošle 
- V seznamu jsou ale jen ti, kteří doložili získání specializované způsobilosti v oboru 
na OS ČLK, nebo žádali o certifikát k výkonu soukromé praxe resp. licenci primáře 
v oboru 
- Tedy v seznamu chybí i aktivně praktikující geriatři, kteří nepovažovali za důležité 
tuto skutečnost sdělovat ČLK (možno je k tomu vyzvat, pokud o nich víme) 
- Naopak ze seznamu není možné zjistit, kdo v oboru případně nepracuje 
 



5. COVID 19 a starší lidé  
- Prohlášení EuGMS na téma COVID 19 – přeloženo, bude publikováno v češtině na 
webu ČGGS  (dr. Vaňková) 
- Potřeba rychle zpracovat výzvu za ČGGS, resp. vytvořit doporučené postupy pro 
diagnostiku a organizaci péče o seniory jakožto ohroženou skupinu 
- Vyjádření do MF dnes do zítřka 19.3. (Prim. Holmerová, Prim. Jurašková) 
 
6. NAPAN (Dr. Šnajdrová + Dr Vaňková)  
- Probíhá finalizace dokumentu pracovní skupinou 
- V brzké době bude dokument připraven k připomínkovému řízení 
- Od minulého zasedání výboru ČGGS jsme se podílely na formulování následujících 
opatření: Definovat plán péče o polymorbidní pacienty s kognitivní poruchou; 
Definovat plán péče pro pacienty s těžkým stadiem onemocnění demencí; 
Kategorizace pacienta s kognitivním deficitem jako podklad pro individualizaci a 
optimalizaci péče a její úhrady; Inventarizace a aktualizace kódů pro úhradu 
vyšetření kognitivních funkcí 
 
7. Aktuální informace o plánovaných multidisciplinárních týmech duševního 
zdraví v péči o pacienty se syndromem demence pacienty vyššího věku s duševním 
onemocněním – na jaře plánována výzva pro pilotní projekty, může být posunuto 
v souvislosti s covid-19. (Dr. Vaňková) 
 
8. Zpráva o jednání se společností VPL resp. doc. Býmou 
- VPL žádají dva kódy (MMSE a péče o pacienta s demencí) 
- Ve spolupráci s ČGGS bude vytvořen dodatek do současným doporučeným 
postupům  
- V jednáních nutno pokračovat 
 
9. Aktuální situace pokračování spolupráce MF při vydávání časopisu Geriatrie 
a gerontologie  
(prof Topinková, Prim. Jurašková) 
- nejbližší číslo bude zaplaceno ze stávajících peněz 
- prof Topinková vyřeší telefonicky s p. Koňaříkem (výkonný manager a grafik) 
- Prim. Jurašková připravuje další číslo – uzávěrka do konce května 
- v jednání vydávání ve spolupráci s MF  
 bude jednání s vedením MF ohledně aktualizace smlouvy 
 
10. Provedení podrobnější analýzy sazebníku výkonů   
(Prim. Jurašková, prof .Topinková, Dr. Matějková, Dr. Vaňková, Dr Šnajdrová) 
- Využít stávající kódy pro všechny geriatrické ambulance (doplnit smlouvy 
s pojišťovnou tam, kde některé kódy chybí) 
- Potřeba upravit text výkonu 16110  
- Časová dotace na geriatrické vyšetření je menší než na vyšetření interní (snaha o 
sjednocení k diskusi) 
- Projednat navýšení četnosti vykazování 16120 - nyní jen 1x za ¼ roku, u většiny 
pacientů potřeba častěji,  provádíme nejen MMSE, ale i další kognitivní testy (pro 
srovnání 29111 tedy specializovaný test v neurologii možno vykazovat i několikrát 
během jedné návštěvy), revize kódování kognitivních testů je jedním z opatření plánu 
NAPAN 
- Nasmlouvat další existující kódy kapitola 116 = medicína dlouhodobé péče 



- Doplnění analýzy stávajících kódů 35xxx a jejich racionální využití například pro 
mezioborové konzultace geriatra + psychiatra nebo neurologa 
- Podrobnější analýzu k uvedeným bodům ze stávajícího sazebníku výkonů dokončí 
a zašle Dr. Šnajdrová 
- Dr. Vaňková referovala plánované termíny jednání Pracovní skupiny k seznamu 
zdravotních výkonů 
- Dr. Matějková navrhuje nový kód pro amb.geriatry (pracovní název: posouzení 
specifik farmakoterapie) 
- Příprava nových kódů k projednání, k přípravě budou zformovány pracovní skupiny 
ČGGS  
 a) posouzení specifik farmakoterapie geriatrem  (Dr. Matějková,  prof. Topinková, …) 
 b) posouzení sy geriatrické křehkosti (prof. Topinková, …)  
 c) posouzení nutričního stavu (Dr.Jurašková, …) 
 
11. Schválení nových členů ČGGS, informace o zrušení členství (Dr. Jurašková) 
- zrušení členství MUDr. Jansová, MUDr. Dubravská 
- noví členové MUDr. Hana Kubátová FN Motol, MUDr. Barbora Čápková FN 
Olomouc, MUDr. Martina Ocelková  (FN Motol], MUDr. Pomocná      
 
12. Příští schůze výboru v HK nebo opět telekonference středa 10.6. 
 
 
 
Zapsala   Zuzana Šnajdrová 

 

 

 

 
 


