
Kandidátní listina 
1. MUDr. Katarina Bielaková, PhD, MHA 
Atestace: Vnitřní lékařství, Geriatrie 
Pracoviště: KIGOPL, FN Brno Bohunice 
Funkce na pracovišti: primář 
Co nabízím pro činnost 
ve výboru: 

Publikační činnost, Aktivní propagace geriatrie, Snaha o co nejvyšší počet atestovaných 
geriatrů na pracovišti 

 

2. MUDr. Zuzana Boháčová 
Atestace: Vnitřní lékařství I., geriatrie 
Pracoviště: Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 
Funkce na pracovišti: primářka 
Co nabízím pro činnost 
ve výboru: 

Spolupráce s ostatními odbornými společnostmi – ČS paliat. medicíny – rozvoj geriatrické 
paliat. medicíny 
Podpora mladých začínajících geriatrů, s podporou náboru do ČGGS 
Zvýšení prestiže geriatrů – osobní příklad, účast a pořádání gerontologických konferencí 
Výuka geriatrických témat 

 

3. Milena Bretšnajdrová MUDr., Ph.D. 
Atestace: Specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství, Geriatrie, Mediciny dlouhodobé 

péče. 
Kurz Paliativní medicíny 

Pracoviště: II. interní klinika gastroenterologická a geriatrická 
Funkce na pracovišti: Zástupce přednosty pro LP geriatrie. 
Co nabízím pro činnost 
ve výboru: 
 

Doposud jsem pracovala jako předseda revizní komise. 
Nabízím v rámci výboru zajištění spolupráce s ostatními lékařskými společnostmi. 
Prezentací s geriatrickou tématikou za účelem rozšíření medicínského pohledu na 
seniora, přístupu k seniorům, identifikace  geriatrických rizik  
Koordinaci geriatrické a dlouhodobé péče.    
Přispět ke sjednocení pregraduální  výuky v rámci ČR a podílet se na postgraduální 
výuce lékařů. 

 

4. MUDr. et mgr. Dana Hrnčiariková, Ph.D. 
Atestace: atestace Vnitřní lékařství I. stupeň 

atestace Geriatrie 
specializovaná způsobilost Vnitřní lékařství 
atestace Paliativní medicína 

Pracoviště: III. interní gerontometabolická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Funkce na pracovišti: zástupce vedoucího lékaře geriatrického oddělení 
Co nabízím pro činnost 
ve výboru: 
 

- rozvoj akutní geriatrie, podpora zakládání geriatrických ambulancí v regionech 
- organizace mladých geriatrů (pravidelná setkávání, přednášky, další vzdělávání) 
- vzájemná spolupráce a výměna zkušeností v oboru (akutní geriatrie x medicína 
dlouhodobé péče) i s příbuznými obory (paliativní medicína, vnitřní a praktické lékařství)  
- vzájemná podpora a spolupráce ve výzkumu v oblasti gerontologie a geriatrie na úrovni 
národní i mezinárodní (posílení role české geriatrie v zahraničí např. zapojením do 
pracovních skupin EuGMS, EAMA) 
- podpora publikační činnosti a dalšího vzdělávání (akreditace PGS z geriatrie, 
spolupráce při habilitacích) 
- podpora vzdělávání sester v geriatrii (geriatrický ELNEC) 

 



 

5. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D 
Atestace: geriatrie, gastroenterologie, vnitřní lékařství 
Pracoviště: III. interní gerontometablická klinika FN v HK  

LF UK v HK 
Funkce na pracovišti: 
 

III. interní gerontometabolická klinika-vedoucí ambulancí a poraden, LF UK - vedoucí 
subkatedry geriatrie, místopředseda  akreditační komise pro geriatrii, vědecký sekretář 
ČGGS, členka redakční rady časopisu Geriatrie a gerontologie 

Co nabízím pro činnost 
ve výboru: 
 

- spolupracovat s ostatními odbornými společnostmi- rozšíření spolupráce, ( společnost 
pro aterosklerózu, nefrologická společnost, kardiologická společnost, společnost 
rehabilitačních lékařů, společnost posudkového lékařství, společnosti klinické 
farmakologie, společností PEV  
- dokončit legislativu stran zřizování geriatrických ambulancí  
- pracovat na zvýšení prestiže geriatrů- konference, kongresy, podpora větší participace 
členů výboru na jednotlivých vzdělávacích akcích- i v otázce časopisu, webových stránek 
společnosti apod.  
- podpořit nabídku našeho hodnocení funkční zdatnosti pro účely posudkové služby a 
účely sociálního zabezpečení  
- podpořit multicentrické studie v oblasti farmakoterapie, v oblasti neurodegenerativních 
onemocnění a biomarkerů stárnutí  
- akcentace na nábor do ČGGS  
-podpora mladých, začínajících geriatrů  
-pregraduální i postgraduální výuka 

 

6. MUDr. Helena Kajtmanová 
Atestace: Interna, geriatrie 
Pracoviště: ONP Nemocnice Písek 
Funkce na pracovišti: primářka 
Co nabízím pro činnost 
ve výboru: 
 

V současné době nejsem schopna vyspecifikovat činnost, kterou bych mohla nabídnout, 
jsem připravena plnit úkoly a podílet se na rozvoji Geriatrické společnosti. Ráda bych 
více pracovala na regionálních problémech v jihočeském kraji. 

 

7. MUDr. Astrid Matějková  
Atestace: Geriatrie 

Všeobecné lékařství 
Pracoviště: Geriatrické centrum, Pardubická nemocnice 

Praktická lékařka pro dospělé, Pardubice 
Funkce na pracovišti: 
 

Lékařka 
Externí učitelka oboru geriatrie na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

Co nabízím pro činnost 
ve výboru: 
 

Ráda bych navázala na činnost dosavadního výboru, chtěla bych se podílet na další 
popularizaci oboru geriatrie nejen mezi laiky, ale chtěla bych pokračovat i v posilování 
povědomí o nezbytnosti oboru mezi mediky a kolegy zdravotníky.  
Nabízím pozici člověka, který by rád působil jako jeden ze spojovacích článků mezi 
geriatry a praktickými lékaři, tedy mezi obory, které jsou si blízké péčí o geriatrické 
pacienty a jejichž koordinace je právě pro geriatrické pacienty klíčová.  
Chtěla bych posílit vzdělávání praktiků a terénních služeb např. kurzy garantovanými 
Českou geriatrickou a gerontologickou společností. Za naprosto nezbytný považuji i další 
rozvoj geriatrických ambulancí. To vše by mělo pomoci v přebírání pacientů 
z nemocničního do domácího prostředí, kdy v současné době často pacienta po 
dlouhodobé a náročné léčbě předáváme „do neznáma“.    

 

8. MUDr. Martina Nováková  
Atestace: Vnitřní lékařství I. stupeň 

Vnitřní lékařství II. stupeň 
Geriatrie 

Pracoviště: Centrum následné péče FN Motol 
Funkce na pracovišti: primář 



Co nabízím pro činnost 
ve výboru: 

Zájem o rozvoj následné péče 
Pokladník  

9. MUDr. Renáta Petrová 
Atestace: geriatrie, interní lékařství, paliativní medicína, klinická výživa a metabolická péče 
Pracoviště: Soukromá geriatrická ambulance, Praha 4 

www.levandulovazahrada.cz 
Funkce na pracovišti: lékař 
Co nabízím pro činnost 
ve výboru: 

Zkušenosti a praxe ve všech segmentech zdravotní péče v oboru geriatrie a paliativní 
medicíny.  

 

10. MUDr. Polzerová Zdenka, MBA 
Atestace: Interna, pneumologie, geriatrie 
Pracoviště: OLÚ Paseka, p.o 
Funkce na pracovišti: Ředitelka, primářka oddělení následné péče (165 lůžek) 
Co nabízím pro činnost 
ve výboru: 
 

Zájem a aktivní přístup k tomu, co se řeší v geriatrii a následné a dlouhodobé péči v ČR, 
jsem členka Rady ANČR, a Revizní komise AČMN, v souvislosti s těmito funkcemi 
participuji v odborných komisích MZĆR – komise pro metodiku v následné a dlouhodobé 
péči, komise pro kvalitativní kritéria v následné  a dlouhodobé péči, členka komise pro 
řešení zdravotně- sociálního pomezí. V řešení této problematiky nabízím své zkušenosti 
s vedením zařízení následné a dlouhodobé péče s 472 lůžky ve spektru odborností  
následné péče (geriatrie + všeobecná), plicní, rehabilitace, dlouhodobé péče a sociální 
hospitalizace ve ZZ). OLÚ je akreditováno pro vzdělávání v geriatrii. 

 

11. MUDr. Ingrid Rýznarová 
Atestace: Interna I.st., Interna II.st., Geriatrie, 

Klinická výživa a intenzivní metabolická péče 
Pracoviště: Slezská nemocnice Opava 
Funkce na pracovišti: Primář Geriatrického a doléčovacího odd. 
Co nabízím pro činnost 
ve výboru: 

Prosazování geriatrie jako rovnocenného medicínského oboru v denní praxi 
DRG restart a úhrady za polymorbidní seniory 

 

12. MUDr. Milan Stolička, Ph.D. 
Atestace: Vnitřní lékařství, geriatrie, FBLR 
Pracoviště: FN Ostrava - LDN Klokočov 
Funkce na pracovišti: 
 

Primář 

Co nabízím pro činnost 
ve výboru: 
 

Doposud jsem ve výboru pracoval v oblasti komunikace výboru ČGGS se SÚKL, 
konkrétně s prof. Švihovcem. Hlavní oblastí mé činnosti je především sledování 
změn v oblasti preskribce konkrétních léčiv, zejména pak zachování možnosti 
preskribce léčiv geriatry nebo získání možnosti preskribce nových léčiv, které 
jsou v geriatrické ambulantní praxi předepisovány. 
V rámci výboru vidím svoji roli také jako představitele a zástupce tradičních LDN, 
které představují početnou skupinu geriatrických pracovišť. Prezentace 
aktuálních problémů týkající se zejména role následné péče, financování ze 
strany ZP, vztahy s jiným medicínskými obory a využívání služeb LDN těmito 
obory, informace o regionální situaci při poskytování následné péče v 
Moravskoslezském kraji. 
 
 

 

13. MUDr. Zuzana Šnajdrová 
Atestace: Specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství, Specializovaná způsobilost v oboru 

geriatrie  
Licence pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru geriatrie  

Pracoviště: Nemocníce Milosrdných sester sv. Karla Boromejského – Vlašská 36, Praha 1 
Funkce na pracovišti: 
 

Vedoucí lékařka geriatrické ambulance 
Lékařka interního oddělení 



Co nabízím pro činnost 
ve výboru: 
 

1. Aktivně prosazovat rozvoj akutní geriatrické péče a to jak lůžkové tak 
ambulantní. Tedy mimo jiné pokračovat ve snaze dosavadního výboru o 
zajištění provozu geriatrických ambulancí v každém okrese.  

2. Propagovat obor geriatrie mezi mladými lékaři a podporovat jejich vzdělávání.  
3. Předat v nejbližší době sekci mladých geriatrů další generaci – tedy opravdu 

mladým a nadále podporovat aktivitu sekce.  
4. Pokračovat v aktivní spolupráci geriatrů s praktickými lékaři a to jak na úrovni 

mladých, tak i zkušených lékařů. Spolupracovat s ostatními odbornými lékaři i 
dalšími odborníky z jiných rezortů v péči o křehké seniory.  

5. Prosazovat přípravu celé společnosti na rychlé stárnutí populace, tedy například 
zamezit dalšímu snižování počtu lůžek akutní i následné péče.  

6. Aktivní účast na jednáních a snaha o hladký průběh implementace plánu 
NAPAN. 

 

 

14. Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 
Atestace: Vnitřní lékařství 1. a 2. stupně, geriatrie 
Pracoviště: Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 
Funkce na pracovišti: Přednostka kliniky 
Co nabízím pro činnost 
ve výboru: 
 

Dlouholeté zkušenosti z práce ve výboru ČGGS a v oblasti pre- i postgraduálního 
vzdělávání na lékařských fakultách,  rozvoj mezinárodní spolupráce v rámci evropských 
geriatrických společností, podpora kontaktů a vědecké činnosti mladších kolegů, 
pokračovat  v práci na časopise Geriatrie a gerontologie. V rámci ČLS ve spolupráci s 
dalšími odbornými společnostmi pracovat na přípravě společných doporučených postupů 

 

 

15. MUDr. Hana Vaňková, Ph.D. 
Atestace: Geriatrie,  

Medicína dlouhodobé péče, všeobecné praktické lékařství  
Pracoviště: Gerontologické centrum   

a  3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
Funkce na pracovišti: 
 

Lékař se specializovanou způsobilostí 
Koordinátor výzkumných projektů 
Pregraduální a postgraduální vzdělávání v geriatrii 

Co nabízím pro činnost 
ve výboru: 
 

 Geriatrie - aktuální a atraktivní obor s oporou ve výzkumu a v evropské spolupráci. 
V ČGGS ČLS JEP se věnuji Sekci mladých geriatrů, podílím se na přípravě workshopů a 
setkání Sekce mladých geriatrů a dalších aktivitách, včetně zpětné vazby mladých 
geriatrů pro tvorbu aktuální podoby vzdělávacího programu v geriiatrii a zkušeností z 
jednání o novele zákona č.95/2004Sb  https://www.cggs.cz/sekce-mladych-geriatru  
Vize předání iniciativy v Sekci nové generaci, s podporou. 
V r. 2019 jsem byla výborem ČGGS ČLS JEP vyslána jako zástupce ČR pro jednání Full 
Board EuGMS (European Geriatric Medicine Society), účastním se EAMA  (European 
Academy for Medicine of Ageing). Ráda budu pokračovat s cílem přinášet a sdílet 
pozvání k evropské spolupráci, podporovat dobré jméno české geriatrie, sdílet evropskou 
inspiraci v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání. 
 Dostupnost kvalitní geriatrické péče, včetně akutní geriatrie a rozvoje geriatrických 

ambulancí v regionech  
 Aktivní rozvoj interdisciplinární spolupráce 
Aktuálně jsem zapojena v expertním týmu MZ ČR pro Národní plán Alzheimer. 
Spolupráce s dalšími odbornými společnostmi. Ráda budu pokračovat v této i 
navazujících aktivitách: nastavení sítě péče, interdisciplinární doporučené postupy.  

 

16. Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. 
Atestace: Vnitřní lékařství I. a II.st. 

Geriatrie 
Diabetologie 



Pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství 
LF MU a FN Brno 

Funkce na pracovišti: Vedoucí lékař ambulantní části kliniky 
Co nabízím pro činnost 
ve výboru: 
 

Za ČGGS rozvíjet spolupráci se slovenskými kolegy- SGGS (zvaní na odborné akce a 
vzájemná informovanost o nich,publikační a přednášková činnost, odborná spolupráce 
atp.). Dále pracovat jako člen UEMS a zastupovat v této organizaci ČGGS 

 

17. MUDr. Jiří Zajíc 
Atestace: geriatrie, interní lékařství I. st., interní lékařství II. st., kardiologie 
Pracoviště: III.interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Funkce na pracovišti: vedoucí lékař, JIP geriatrická 
Co nabízím pro činnost 
ve výboru: 

Zkušenosti s pregraduálním a postgraduálním vzděláváním, znalosti z oblasti akutní 
geriatrie 

 


