
Zápis ze 4. zasedání výboru a revizní komise ČGGS dne 10. prosince 2008, Praha, 
Lékařský dům 
 
 
Přítomní členové výboru: prim. MUDr. Ivo Bureš, Prim. MUDr. Milan Forejtar, prim. 
MUDr. Alena Jiroudková, prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.,  prof. MUDr. Hana 
Kubešová, prim. MUDr. Jaroslav Mullner, prim. MUDr. Anna Neradová, prof. MUDr. 
Eva Topinková, CSc., prim. MUDr. Zdeněk Záboj 
 
Přítomní členové revizní komise: prim. MUDr. Helena Pomahačová, prim. MUDr. 
Lubomír Grepl, prim. MUDr. Ivana Doleželová 
 
omluveni: doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., doc. MUDr. Helena Zavázalová 
 
 
1. Členství v mezinárodních společnostech: 
Členství v EURAG, viz minulý zápis. Vzhledem k tomu, že se nejedná o odbornou 
společnost ale spíše o seniorskou iniciativu, nebude ČGGS nadále členem.  Nadále bude 
ČGGS hradit členství v IAGG, UEMS a EUGMS. 
Členové výboru členství ve výše uvedených společnostech podporují, nicméně konstatují, 
že kromě platby příspěvků nemají o činnosti výše uvedených organizací mnoho dalších  
informací. Předsedkyně konstatuje, že tato skutečnost je velmi odlišná například od 
činnosti alzheimerovských organizací (jak Alzheimer Europe tak Alzheimer´s Disease 
International, které poskytují členským organizacím praktickou podporu a informační 
servis, materiály, které jsou využitelné a podobně). Členové výboru proto považují za 
důležité, aby o aktivitách výše uvedených společností byli také informováni a měli se na 
nich možnost podílet nejen oni, ale všichni členové společnosti, zejména pak mladí 
členové se zájmem o zahraniční spolupráci. Tato žádost je směrována zejména na  prof. 
Topinkovou, která je také předsedkyní klinické sekce IAGG Europe.  
 
2. Situace oboru geriatrie: 
Předsedkyně informuje o posledních signálech z Ministerstva zdravotnictví,  které 
zařazuje geriatrii do vyhlášky pravděpodobně jako certifikovaný kurz, a to přes 
opakované a všemožné intervence. Výbor zastává jednoznačný názor, že je zcela jasně 
třeba geriatrii považovat za základní obor jako dosud. Výbor se dále domnívá, že obor 
geriatrie by měl být prostupnější a specializace umožněna i odborníkům jiných oborů, o 
tom je však třeba jednat s MZ. Prim. Holmerová a prof. Kubešová osloví minstra 
zdravotnictví a náměstkyni Hellerovou. Předsedkyně osloví další významné politiky. 
Další členové výboru budou jednat s regionálními politiky dle možností. Obor je třeba 
prosazovat i ze strany katedry a akreditační komise (prof Topinková).  
 
3. Kvalifika ční vzdělávání:  
Prim. Záboj konstatuje, že je třeba aktualizovat informace členům o vzdělávání a o 
včasném získání kvalifikačních dokladů. Zajistí prof. Kubešová a doc Weber.  
 



Prof. Topinková připomíná, že dne 2. 4. 2009 uplyne zákonem stanovená lhůta 5-ti let 
pro přiznání specializované způsobilosti podle přechodného ustanovení zákona - § 44. 
Jedná se o přiznání specializované způsobilosti v oboru vnitřní lékařství pro lékaře 
(odpovídající dřívější atestaci II. stupně) , kteří mají složenou atestaci 1. stupně 
z vnitřního lékařství a doloží doplněnou praxi nebo atestaci 1. stupně a licenci ČLK 
vydanou před 17. 4. 2004. Další informace na webových stránkách MZČR. Po tomto datu 
bude možnost získat specializovanou způsobilost pouze řádným složením atestační 
zkoušky. 
 
Dále prof. Topinková a prof. Kubešová informují o novém způsobu financování 
kvalifikačního vzdělávání formou rezidenčních míst od roku 2009, která budou vypsána 
MZ ČR . Další podrobnosti v příloze. 
 
Příloha: prezentace – prof. Topinková 
Příloha: Informace pro členy – prof. Kubešová, doc. Weber 
 
4. Úhrady v následné péči 2009 
Dále diskutováno navýšení-nenavýšení úhrad v následné péči. Psychiatrickým léčebnám 
bude navýšeno 13%, ostatním léčebnám včetně LDN o 7%. Výbor konstatuje, že se jedná 
o  znevýhodnění léčeben pro dlouhodobě nemocné. V tomto ohledu bude informovat jak 
Ministerstvo tak Asociaci nemocnic a upozorní na to, že léčebny musejí mít srovnatelné 
podmínky (prim. Mullner).  
 
5. Pravidla pořádání akcí garantovaných společností 
Výbor se shodl na rámcových pravidlech pořádání akcí společnosti s tím,že zveřejněný 
program akcí na rok 2009 již nebude měněn. Za akce garantované společností budou 
považovány v roce 2010: Brněnský geriatrický den, Pražské gerontologické dny, Zlínský 
pracovní den a Hradecký kongres a pracovní dny v Lékařském domě v Praze 
(organizované společností ve spolupráci s neziskovými subjekty). Na těchto akcích 
se počítá s přítomností a aktivní účastí členů výboru. Jedna z těchto akcí bude vybrána 
jako výroční sjezd společnosti. Další akce pořádané profesionálními pořadateli kongresů 
budou považovány za regionální, garantování ze strany společnosti a účast členů výboru 
budou možné s tím, že pořadatel poskytne ČGGS 10% z registračních poplatků a uhradí 
náklady garantujícím členům výboru, pokud se akce zúčastní. Tato garance bude možná 
pouze za předpokladu dostatečné odborné kvality programu akce (projednání výborem).  
Toto rozhodnutí reaguje zejména na skutečnost, že se v současné době množí pořadatelé 
kongresů, kteří mají tendenci se zaštiťovat společností, ale akce jsou pořádány jako 
komerční s důrazem nikoli na odbornou kvalitu ale na masivní účast. Pouze pokud budou 
splněny výše uvedené podmínky, budou akce zařazeny do programu společnosti. Zajistí 
prim. Jurašková, prof. Topinková.  
Příloha: Pravidla organizování akcí ČGGS, prim. Jurašková 
 
6. Výsledky výběrového řízení IGA 
Prof. Kubešová informuje o tom, že výsledky výběrového řízení Interní grantové 
agentury na podporu výzkumu na rok 2008 byly zveřejněny teprve nyní. Například 
v kardiologické skupině jsou přidělené granty za desítky milionů. Výzkumný projekt 



KIGOPL byl zřejmě zaměněn (uveden společně s výzkumným projektem 2.LF UK 
V Praze) . 
 
7. Výroční kongres bude pořádán 19. a 20. března v Brně.  
Prof. Kubešová informuje o přípravě výročního kongresu, žádá členy výboru o účast 
v programu. 
 
 
V Praze 10. prosinec 2008                           MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., předsedkyně 
 
 


