
Zápis ze zasedání výboru ČGGS zde dne 14.3.2012 
 

 

Omluveni: Jurašková, Bureš, Jiroudková, Pomahačová, Holmerová, Zajíc 

 

Program: 1) Kontrola zápisu z 8.12.2011 

                2) Atestace 

                3) Pravidla ohodnocení akcí 

                4) Česká geriatrická revue 

                5) Žádost o ocenění knihy 

                6) Demence a deprese v primární péči – dopis ministrovi zdravotnictví 

                7) Prevence syndromů stáří – dopis hlavnímu hygienikovi 

                8) IAGG Seoul 

                9) Konference IAGG Praha srpen 2012 

                10) Spolupráce s Čs. společností paliativní mediciny 

              11) Dopis Grady 

              12) Spolupráce s organizací Světlo v diabetu 

              13) Konference Cheb 

              14) Různé 

 

ad 1) Kontrola zápisu z výboru dne 8.12.2011 – konstatováno, že všechny body byly 

naplněny. 

 

ad 2) Atestace – proběhnou v jarním termínu 23. a 24.5.2012  v Hradci Králové, MZČR 

dodalo pokyny pro organizaci – prof. Topinková seznámila přítomné s postupem organizace 

atestací v gesci lékařských fakult včetně rizik vyplývajících z limitovaného počtu lékařů 

v přípravě, a tudíž možné nerentability pořádaných povinných kurzů. V geriatrii se 

akreditovaná pracoviště dohodla na způsobu konání jak kurzů, tak i vlastních atestací. 

Otázkou zůstává systém organizace modulů v geriatrii, zda všechny tři najednou  během 6 dní 

těsně před atestací nebo postupně po dvoudenních blocích. 

 

3) Pravidla ohodnocení akcí – akce pořádané ČGGS spadají pod pravidla daná asociací pro 

celoživotní vzdělávání za 600 Kč. Je nutno splnit dané podmínky a dodržet pro žádost formu 

pozvánky – vzor bude rozeslán všem členům výboru. 

 

4) Česká geriatrická revue – spolupráce s Ambitmedia není  nadále možná. Další jednání 

probíhají s agenturou Solén- kalkulace 111 000 za číslo. Další jednání proběhlo dle pokynů 

ČLS s Mladou frontou – kalkulace 48 000 za číslo, navíc je k dispozici 12-14 členný tým pro 

inzerci, co zbude z inzerce po pokrytí nákladů na výrobu časopisu, dostane odborná 

společnost. Kdyby bylo na ČGGS předplatné, vzali by si jej a z prostředků zajištěných na 

inzerci by společnost dostala ½. Dodají technického redaktora. 

     

5) Žádost o ocenění knihy – Dr. Kalvach poslal svou novou knihu s námětem, zda by ČGGS 

případně ohodnotila knihu cenou ČGGS. Rozvinula se diskuze o systému udílení cen – tento 

systém zatím nebyl podrobněji rozpracován, v posledních letech byla vydáno více publikací 

sepsaných členy ČGGS a ocenění jim nebylo udělováno. Navíc dr. Kalvach v posledních 

letech spolupracuje s ČGGS zcela minimálně. Dr Kabelka sdělil přítomným, že práce dr. 

Kalvacha jsou velmi aktuální a reflektující situaci v praxi. Návrh na tajné hlasování o návrhu 

na cenu knize dr. Kalvacha nebyl přijat jako předčasný. Vzhledem k tomu, že publikace je 

určena především praktickým lékařům, bude žadateli doporučeno obrátit se s žádostí o 



udělení ceny na Společnost všeobecného lékařství. Členové ČGGS budou písemně 

upozorněni na existenci knihy – tato forma propagace je členy výboru považována za 

nejúčinnější. K otázce ocenění se výbor vrátí na příštím jednání, členové výboru se do té doby 

seznámí s knihou. 

 

6) Demence a deprese v primární péči – dopis ministrovi zdravotnictví vzhledem k závažnosti 

a významnému poddiagnostikování obou chorob v běžné populaci. Na navrženo zavedení 

testování na demenci a depresi jako součástí pravidelných preventivních prohlídek ve věku 

nad 65 let a sepsání společného doporučeného postupu ČGGS a SVL. Projednáno předběžně 

se skupinou smluvních praktiků LF MU a s doc Býmou – pozitivní stanovisko. K znění 

dopisu nebylo připomínek. 

 

 7) Prevence syndromů stáří – dopis hlavnímu hygienikovi – celopopulační záležitost, 

předběžně i projednána spolupráce s Mladou frontou vzhledem k jejímu potenciálu masového 

média. Ke znění dopisu nebylo připomínek. 

           

8) IAGG Seoul – hlavní téma – Digitální stárnutí – nové obzory pro zdravotní péči a aktivní 

stárnutí. Data – symposia do 31.5., abstrakta a přednášky do 31.10.2012. Návrh – úhrada 

nákladů na cestu mladým geriatriů s aktivní účastí, další návrh – úhrada části nákladů na cestu 

i členům výboru ČGGS. Zájemci se nahlásí předsedkyni, podle jejich počtu a 

předpokládaných  nákladů bude stanovena částka pro jednoho účastníka. 

 

9) prof. Topinková podala informaci o připravované konferenci IAGG 28.8. – 30.8. 2012 

v Praze v kongresovém centru U Hájků, již jsou v provozu webové stránky, možno se 

přihlašovat. 

 

10) Spolupráce s Čs. společností paliativní mediciny  - ČGGS byla dr Kabelkou vyzvána ke 

spolupráci na organizaci světového kongresu EAPC 2013 v Praze, v roce 2012 se koná 

seminář věnovaný péči o nemocné s demencí, zde již spolupráce s ČGGS dohodnuta. Dotaz, 

zda ČSPM má záměr pečovat o všechny nemocné s pokročilými stadii demence – odpověď 

dr. Kabelka – edukovat zdravotnickou veřejnost o paliativních přístupech u nemocných 

s demencí. 

 

11) Dopis Grady – ČGGS dostala výzvu nakladatelství Grada „ k zahájení jednání“ ohledně 

vydání stěžejní publikace našeho oboru. Členové výboru se shodli na skutečnosti, že 

v posledních několika letech vyšlo několik významných publikací, a tedy vydávání stěžejní 

publikace není t.č. pro ČGGS aktuální. 

 

12) Spolupráce s organizací Světlo v diabetu – nezisková organizace, které zbývají finance na 

uspořádání dvou sympozií pro nelékařské obory. Dopis projednán členy výboru a doporučeno 

obrátit se ohledně garance a některých témat na ČAS, která je jediná kompetentní garantovat 

akce pro nelékařské pracovníky. 

 

13) Konference Cheb – emeritní primář nemocnice Cheb se obrátil s prosbou o pomoc při 

zajištění edukační akce pro praktické lékaře a mladé internisty na téma specifika chorob ve 

stáří. Členové výboru doporučili jako vhodného přednášejícího paní primářku Soukupovou. 

 

14) Různé 

 



Změny členské základny – jedna nová členka, jedno zrušení členství, změna osobních údajů u 

jednoho člena. 

 

Žádost IGA MZ o kandidáty do oborových komisí IGA -  v současné době je ČGGS 

zastoupena v oborové komisi č. 6  - neurologie, psychiatrie, psychologická a sociální 

problematika - prof. Topinkovou. Ostatní členové výboru zváží svou případnou kandidaturu a 

oznámí předsedkyni do 28.3.2012. 

 

Doc. MUDr. Pavel Těšínský, vědecká sekretář SKVIMP poděkoval všem, kdo přispěli ke 

zdárnému průběhu kongresu SKVIMP v Hradci Králové 1.-3. března 2012. 

 

Požadavek – rozeslat členům výboru seznam členů ČGGS 

 

Prim. Stolička – připomínka ohledně praktických zkoušek atestací – měl by být s pacienty 

podepsán informovaný souhlas – odpověď prof. Topinková – jedná se o pacienty fakultních 

nemocnic, ti souhlas s výukovými aktivitami podepisují již při přijetí  

 

Prof. Topinková – informace od doc. Jarošové o zrušení pojmu geriatrická sestra ve vyhlášce. 

ČGGS je ochotna podpořit jednání kladným stanoviskem. 

 

Prof. Topinková – upozornění na mezinárodní akci ČSARIM 6.-7-6.2012 Perioperative Care 

– výzva členům ČGGS na participaci. 

 

Konec jednání 17.15 hod 

 

Zapsala Matějovská Kubešová 


