
Zápis ze zasedání výboru 4. a 5. června,  
Aquapalace Čestlice, za laskavé podpory firmy Hartman, partnera ČGGS 
 
Přítomni dle abecedy: 
Výbor: prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. Milan Forejtar, doc. MUDr. Iva Holmerová, 
Ph.D., prim. MUDr. Alena Jiroudková, prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. prim. MUDr. 
Jaroslav Mullner, prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 
Revizní komise: Prim. MUDr. Helena Pomahačová 
Hosté: 
AK MDP. MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. Prim. MUDr. Renata Petrová, Prim. MUDr. 
Kateřina Soukupová,  
Konzultanti: MUDr. Jan Reban 
Pracovní skupiny: JUDr. Daniela Bruthansová, Mgr. Dana Vaňková 
 
1. Změny členské základny: 
 
Noví členové: 
 
MUDr. Bielaková Katarina, KIGOPL Brno 
MUDr. Bílský Michal, Frýdek-Místek (2x) 
MUDr. Langerová Anna, Clinicum Praha 
MUDr. Andrea Lebedová, Hodonín 
MUDr. Malá Areta, OLÚ Paseka 
MUDr. Malochová Pavla, Geriatrická klinika VFN Praha 
MUDr. Matějková Astrid, Geriatrické centrum Pardubice 
MUDr. Nováková Martina, Třebotov 
MUDr. Papáč Martin, ÚVN Praha 
MUDr. Rohlíková Markéta, Geriatrické centrum Pardubice 
Mgr. Dana Vaňková, KGM Hradec Králové 
MUDr. Gabriela Večeřová, Ostrava 
Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D., České Budějovice 
 
Žádosti o snížení členského příspěvku: 
MUDr. Zajícová Špinarová z důvodu MD na 2 roky 
PhDr. Hana Janečková, PhD - důchod 
 
 
Ukončení členství: 
O zrušení členství požádali: paní MUDr. Marie Raisiglová, paní Olga Šedková, pan MUDr. 
Lubomír Unčovský, pan MUDr. Aleš Vymětal. Zemřel: Pan MUDr. Ladislav Krejčík 
 
Členství zrušeno (byli jsme informováni členskou evidencí ČLS JEP) následujícím členům: 
Paní MUDr. Hana Fruhaufová, Pan MUDr. Ivo Jorg, paní Jana Michnová,  
Paní Hana Němcová, paní Vlasta Pejchalová, paní Eva Šimralová, paní MUDr. Zdena 
Švojgrová 
 
 
1. Schválení zápisu minulého zasedání.  
 
2. Situace časopisu, jednání s Ambit media – prim Jurašková, prof Topinková 



Příloha 2 
Odpoledne před zasedáním výboru proběhlo jednání výkonné redakční rady se zástupci Ambit 
media. Toto jednání proběhlo na základě dopisu ředitele Ambit media, který informoval o 
kritické finanční situaci časopisu, který byl převzat od ledna t.r. společností Ambit media od 
Medical Health World. Přestože jsme napomohli zajistit finanční situaci časopisu ve druhé 
polovině minulého roku s garancí do tohoto roku, toto s novým vydavatelem padlo. Jedná se 
zúčastnil pan Novotný, předseda představenstva a pan Kulhavý. Za ČGGS prof Topinková, 
prim. Jurašková, doc. Holmerová a dr. Bruthansová. Obě strany se domluvily na vůli 
spolupracovat a následujících krocích: Ambit media předloží návrh na právní uspořádání 
vztahů mezi oběma společnostmi ohledně vydávání časopisu. ČGGS má zájem získat (zpět) 
titul, práva na vydávání časopisu. Ambit media konstatuje, že hodnota časopisu je spíše 
minusová. Ambit media připraví návrh podmínek na předání časopisu (do 2 týdnů). Dále se 
budeme společně snažit získat prostředky na další číslo časopisu alespoň v tomto roce (první 
dvojčíslo), abychom zabránili ztrátě vědecké hodnoty časopisu, která byla budována po 7 let, 
takže je nyní časopis zařazen v pozitivním seznamu vědeckých časopisů Rady vlády pro 
výzkum a vývoj.  
 
3. koncepce geriatrie – poslední verze koncepce, sumarizace stavu, dopis OZP... doc 
Holmerová, prof Topinková– přílohy 3 
Přestože paní ministryně deklarovala podporu koncepci geriatrie, dosud se návrhy koncepce 
předložené naší odbornou společností nepodařilo dopracovat do podoby věstníku MZ či 
vyhlášky. Opakovaná jednání na MZ k tomuto výsledku nevedla. Toto pondělí bylo jednání 
na VZP (prof. Topinková, prim. Jurašková, doc. Holmerová), pracovníci VZP konstatovali, že 
naše názory ohledně geriatrie jsou víceméně konzistentní od první „Přehnalovy“ koncepce. 
Při tomto jednání jsme požádali VZP o pomoc při prosazování této koncepce.  
Prim. Jurašková bude informovat o geriatrii na expertním panelu pro dlouhodobou péči. Prim. 
Petrová informuje o tom, že VZP vydala pokyn nezřizovat ambulance při lůžkových 
odděleních LDN, VZP doporučuje tyto ambulance zřizovat jako samostatná zařízení.  
 
4 Vyhláška o personálním obsazení, prim Pomahačová, doc Holmerová, dr Kalvach. 
Proběhlo jednání na půdě ČLK koordinované dr Hermanem, návrh MZ byl velmi 
nadhodnocen v počtu zejména pracovníků nelékařů. Znovu byl zařazen lékař L3 na oddělení 
následné péče 00024, byl rozumně a konsensuálně redukován počet nelékařů v souladu 
s ostatními odděleními. Viz tabulka v příloze – doplnit  
 
Přílohy 4  
 
5. Dopis  ČLK ohledně standardů – přílohy 5  
 
 
6. diskriminace seniorů v institucích – dr Reban, doc Holmerová – přílohy 6 
Dr Reban hovoří o narůstajícím ageismu v naší společnosti ve smyslu xenofobie. Dopisem 
oslovil poslance ohledně regulačních poplatků, osobně sám je pro participaci, ale musí být 
rozumná (například úhrada hotelových služeb v nemocnici). Nicméně v domovech pro 
seniory je situace problematická, návštěva lékaře je indikována zdravotníkem z důvodu 
zdravotního stavu (nikoli na žádost pacienta, který toho není zpravidla schopen). Lidé v DpS 
mají zpravidla zcela jiné potřeby než lidé žijící doma, což se nezohledňuje z pohledu úhrad. 
Lékaři, kteří se starají o tato zařízení jsou penalizováni.  
 
7. stížnost prim Hanzlíkové na jednání interního oddělení – příloha 7 



Předsedkyně napíše dopis prim Hanzlíkové a vedení nemocnice Havířov. Z diskuse vyplývá, 
že tento problém je obecnější, odborná společnost by k tomuto problému měla zaujmout 
obecné stanovisko.  Doporučit, aby nemocnice postupovala podle vyhlášky o personálním a 
věcném vybavení dle typu lůžek.  
 
8. Vzdělávání v geriatrii a MDP – výhled pro zítřejší jednání 
Delegace vzdělávání na lékařské fakulty dosud velmi nejasná. Pokusíme se co nejvíce 
domluvit v zájmu vzdělávání v geriatrii a MDP.  
 
9. jednání se společností paliativní medicíny – prim. Doleželová 
 
 
10 VARIA 
Ad inf -  Komunike AČMN a ČLK  příloha 10 
SUKL – nootropika – dtto 
Prim. Forejtar – pozvánka a předběžný program Zlínského geriatrického dne 3. září 2010.  
Prim. Jurašková – informace o výročním geriatrickém kongresu, výzva k prezentacím – podat 
do konce června .  
Doc. Holmerová – poděkování za účast a krásné prezentace na PGD.  
 
 
11. EUGMS: s výborem EUGMS jsme v kontaktu, předsedkyně potvrdila účast prof 
Topinkové jako full board member a zájem účastnit se aktivit EUGMS. President prof Des O 
Neil potvrdil a pozval zástupce ČGGS (vice prezidenta prof Webera) na zasedání předsedů 
členských organizací v Dublinu. Úcast prof Webera bude hrazena ČGGS (viz zápis 
z minulého jednání). 
 
11 VZDĚLÁVÁNÍ - SOBOTA 
 
PŘÍLOHY 11 
 
Diskuse ke vzdělávacím programům 
 
Diskutován vztah a kompetence geriatrie a medicíny dlouhodobé péče. Konsensus je v tom, 
že pro akutní geriatrická oddělení je zapotřebí specialisty geriatra, pro služby dlouhodobé 
péče je adekvátní specializace v medicíně dlouhodobé péče. Pro následnou péči doporučuje 
výbor ČGGS (v případě převažujících geriatrických pacientů) specialistu geriatra.  
 
Dr. Reban navrhuje lepší věkové vymezení oboru geriatrie, diskutováno, zda by se nejednalo 
spíše o věkovou segregaci. Prim Jurašková uvádí, že definice polymorbiditou a 
komplikovaností je v praxi považována za dostačující.  
 
Diskuse k evidence based health care: prof Topinková uvádí, že geriatrie má lepší výsledky 
při pobytu v nemocnici než klasické hospitalizace na ostatních nemocničních odděleních.  
 
V diskusi je reflektován názor VZP (z posledního jednání se zástupci ČGGS), že geriatrie je 
oborem v podstatě superkonziliárním, který nepotřebuje vlastních lůžek, s tímto názorem 
nelze souhlasit. Diskutovány jednotlivé modely akutní geriatrické péče (například FN Hradec 
Králové, Gerontologické centrum Baťovy krajské nemocnice ve Zlíně, KIGOPL Brno, 
Geriatrická klinika VFN v Praze). 



 
Prim Petrová uvádí, že jako vedoucího oddělení DIOP nebyl ze strany VZP akceptován 
geriatr, VZP požadovala neurologa, internistu, chirurga či anesteziologa.  
 
Prof Topinková. Ke struktuře nákladu lůžkodne geriatrických oddělení, a to včetně oddělení 
následné péče. Častým fenoménem v mnoha zařízeních je skutečnost, že oddělení následné 
péče jsou v podstatě zisková, ale prostředky z nich jsou odváděny do jiných oddělení.  
 
 
 
Vzdělávací programy pro lékaře 
 
Geriatrie jako základní obor: Dle posledních informací z MZ byla zodpovědnost za 
zajištění vzdělávacích specializačních programů přenesena na lékařské fakulty, a to s platností 
od 1. července 2010 (tj za necelé 4 týdny). Od této doby budou LF zařazovat lékaře do oboru 
geriatrie. V současné době nemají fakulty akreditaci pro jednotlivé obory, to znamená, že na 
každé lékařské fakultě bude muset být ? 80. Předsedkyně navrhuje, zda by bylo možné se 
domluvit na koordinaci vzdělávání mezi jednotlivými fakultami(alespoň kurzy)... Prof 
Topinková navrhuje tuto diskusi posunout na dobu po prázdninách, kdy bude snad poněkud 
jasnější situace. Dr Čeledová považuje za pravděpodobné, že se fakulty domluví a každá 
nebude zajišťovat vše. Prof Topinková konstatuje, že domluva mezi fakultami je často 
problematická.  
 
Medicína dlouhodobé péče jako certifikovaný kurz:  Vzdělávání bude probíhat na 
jednotlivých akreditovaných pracovištích a v akreditovaných programech (dílčích kurzech).  
Důležitá akreditace, a to zejména pracovišť geriatrických.  
Bude rozeslána náplň i tabulka jako podklad k akreditaci.  
 
Akredita ční komise – t.č. jmenovány pro oba obory (GER a MDP). Ve vzdělávání v geriatrii 
se příliš nezměnilo, vzdělávací program i logbooky jsou v podstatě totožné. Otázkou zůstává, 
zda potřebujeme na znění náplně něco změnit. 
 
V současné době znovu diskuse ke vzdělávacím kmenům. Ten, kdo udělal kmen do konce 
loňského roku (ať postaru či ponovu) musí požádat do konce srpna a toto vzdělání mu bude 
započteno. Započítat lze pouze za předpokladu, že nebyl změněn základní obor.  
 
V současné době je ČGGS spokojena se stávající situací, kdy je GERIATRIE nástavbou 
na kmeny interny a všeobecného lékařství.  
 
Ad kmeny: 
 
V základním kmenu není geriatrie – jedná se pouze o 11 měsíců interny a 1 měsíc neurologie 
na akreditovaném pracovišti a jiné obory. Kmen nezahrnuje malé interní obory, prof 
Topinková tedy nepovažuje za schůdné, aby byla geriatrie zahrnuta do kmene, a to i z toho 
důvodu, že není dostatek akreditovaných pracovišť.  
 
Ad vlastní specializace: (vlastní specializační výcvik).  
Ad interna: V rámci této specializace mají internisté (zařazení ve specializaci povinně 1 měsíc 
geriatrie). 
 



Ad praktické lékařství: geriatrie není součástí specializačního programu praktického lékařství. 
Tato skutečnost je velmi problematická, protože praktičtí lékaři by měli mít znalost 
geriatrické problematiky. Navrhujeme vejít ve spolupráci se společnosti praktického 
všeobecného lékařství a jednat s nimi o zařazení geriatrie do jejich specializačního programu.  
Dopis společnosti napíší prof Topinková a prim Jurašková, domluví se s akreditační 
komisí všeobecného lékařství. 
 
Ad geriatrie: V současné době je akreditováno 19 pracovišť 
Vhodné by bylo dát seznam akreditovaných pracovišť na náš web a jako přílohu zápisu. 
 
 
Za zápis Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., předsedkyně ČGGS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


