
Zápis ze 4. zasedání výboru ČGGS období 2015- 2019  

dne 14. září 2016 v Praze 

Omlouvají se: prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., prim. MUDr. Ladislav 
Kabelka,Ph.D., prim. MUDr. Ingrid Rýznarová, prim. MUDr. Milan Stolička, Ph.D., 

RK: Prim. MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D., prim. MUDr. Michal Bilský 

Přítomni:  

Výbor:  

Prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. Milan Forejtar,  doc. MUDr. Iva 
Holmerová,Ph.D.,prim. MUDr. Martina Nováková,  prim. MUDr. Renata Petrová, prof. 
MUDr. Eva Topinková, CSc., prof. MUDr. Pavel Weber,CSc., prim. MUDr.  Zdeněk 
Záboj, MUDr. Jiří Zajíc, 

Revizní komise: 

Prim. MUDr. Katarina Bielaková, Ph.D. 

Hosté: 

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D. (sekce mladších geriatrů) 

 

1. Rekapitulace a potvrzení podkladů, které byly odhlasovány od předchozího 
zasedání per rollam:  

E-mail prof. Svačiny, zda podpořit Společnost pro léčebné využití konopí – po 
konzultaci per rollam zasláno stanovisko, že ČGGS se nedomnívá, že by měla 
vzniknout společnost pro jeden typ farmakoterapie (24. květen) 

Návrh strategie e-health  –  výbor podporuje stanovisko prof. Šonky, předsedy 
neurologické společnosti. 

Návrh zákona o eutanazii – zaslán 1.6 připomínky do 6. 6 – byly zaslány doc. 
Holmerovou, ČLS se s jejím stanoviskem ztotožnila  a prezentovala je jako stanovisko 
celé ČLS JEP.  

Delegáti do UEMS – nadále potvrzeni prof. Topinková, prof. Weber 

Prim Jurašková : návrh na udělení  čestného členství ČGGS při příležitosti životního 
jubilea (bude předáno v Hradci Králové na výročním kongresu) 

Vyhláška o řízení motorových vozidel – vzata na vědomí.  

Přijetí nových členů: MUDr. Eva Kašparová, MUDr. Ludmila Graur, MUDr. Lucie 
Dolanská, MUDr. Jana Venclová, MUDr. Jakub Seget, MUDr. Irina Nilová, MUDr. Olga 
Janovská, MUDr. Marcela Šagátová, MUDr. Vít Rozsypálek 



 

2. Rozpočet po předběžném projednání s exekutivním výborem předkládá 
předsedkyně návrh na čerpání prostředků na provozní výdaje společnosti, a to 
následovně (již od tohoto roku): 

40 tis časopis (10 za každé číslo příslušnému zodpovědnému redaktorovi) zatím 
nebylo čerpáno 

Do 40 tis za jednání výboru, tj. čtyřikrát ročně pohoštění, cesty úhrada na požádání 
do úrovně veřejných dopravních prostředků. (čerpá se již v tomto roce) 

40 tis DPP ročně vypláceno 10 tis čtvrtletně paní Janě Karlové za administrativní 
pomoc, 20 tis vypláceno  10 tis pololetně paní Cahové za udržování webu (je již 
vypláceno v tomto roce). 

3. Časopis Geriatrie a gerontologie 

K časopisu podotýká prof. Topinková, že v současné době jsou tři stálé redaktorky a 
jedno číslo je po odchodu prof. Kubešové volné, otázkou je zvážit, kdo se čísla ujme. 
Prof. Topinková upozorňuje, že toto je třeba řešit s předstihem. Po diskusi 
domluveno, že prim. Nováková a prim. Bielaková se této role ujmou. Prof. Topinková 
připomíná, že je zapotřebí více kvalitních příspěvků z geriatrických pracovišť a také 
konstatuje, že se již dlouho nesešla redakční rada časopisu. Bylo by tedy dobré ji 
znovu svolat a domluvit se na edičním plánu a další vizi časopisu včetně jeho 
financování.  

 

4. Zákon o dalším vzdělávání  - referují doc Holmerová a dr. Vaňková 

Doc. Holmerová informuje o vytrvalé mediální komunikaci tohoto problému. Děkuji 
všem členům výboru, kteří se na této snaze podíleli. Obrátila se také e-mailem na 
poslance a senátory, a to v širším kontextu gerontologie. Mnoho z nich (a také 
europoslanci) vyjádřili o geriatrickou problematiku zájem a zájem o další komunikaci.  

Dr. Vaňková, dr. Hrnčiariková a dr. Šnajdrová jednaly za mladé geriatry  - místo 
původně zvažované petice byl koncipován otevřený dopis mladých geriatrů ministrovi 
zdravotnictví a výboru pro zdravotnictví PS Parlamentu ČR. Pod otevřeným dopisem 
bylo při odevzdání 460 podpisů lékařů a mediků. (pozn. ČGGS předtím získala 
podporu již ze strany společnostmi všeobecného lékařství a paliativní medicíny). 

Probíhala další jednání  - Mladí praktici vyjádřili zájem, aby geriatrie byla zachována 
jako možnost specializace i pro praktiky. Dále komunikováno s Mladými lékaři, kteří 
jsou partnerem pro oficiální jednání. V dubnu bylo setkání Mladých lékařů 
s předsedou výboru pro zdravotnictví, při té příležitosti byl předán dopis mladých 
geriatrů i atestantů. Jednání bylo pozitivní. Prof. Vyzula také reflektoval vysvětlení 
prof. Hegera, že kompatibilita oboru v rámci Evropy je podmíněna minimální délkou 
vzdělávacího programu v geriatrii, která je dva roky. V průběhu léta byl publikován 
tzv. komplexní pozměňovací návrh, který již geriatrii zahrnoval. 7. září proběhlo další 



jednání výboru, na kterém bylo navrženo zamítnutí návrhu poslance Brázdila (který 
vylučoval geriatrii) a doporučeno přijetí komplexního pozměňovacího návrhu. Toto 
bylo přijato včera (13. září). V současné době je tedy velká šance, že bude geriatrii 
dále zachována.  

V diskusi uvádí prof. Topinková, že navrhovaná legislativní změna zatím neobsahuje 
přechodná opatření a není tedy jasné, zda budou již zařazení lékaři absolvovat 
vzdělávací program podle dosud platného vzdělávacího programu (VP) a jejich 
kompatibilitě. Současný VP geriatrie je 4letý, navrhovaný pak bude oproti stávajícímu 
delší s kmenem prodlouženým na 30 měsíců a tedy celkem 4,5-5letý. Podle 
evropských doporučení UEMS je v současnosti minimální doba vzdělávání v geriatrii 4 
roky, většina zemí EU má však vzdělávání delší. UEMS zvažuje návrh VP nejméně 5 
let, zatím však nebylo toto doporučení odsouhlaseno. Výbor oceňuje podporu ze 
strany mladých geriatrů a rozhoduje, že bude napsán dopis s poděkování také spolku 
Mladí lékaři (připraví doc. Holmerová, dr. Vaňková) 

5. Odborné akce společnosti 

Zářijový geriatrický den ve Zlíně organizoval prim. Forejtar.  Za výbor se zúčastnili 
prof. Weber a prim. Záboj, dále byla přítomna prof. Kubešová. Akce byla velmi 
úspěšná, zúčastnilo se jí 260 účastníků. Prof. Weber velmi ocenil profesionální i 
odbornou organizaci pracovního dne, který proběhl  ve zlínském Academia centru.  

Z diskuse k odborným akcím společnosti vyplývá, že za tradiční akce ČGGS bychom 
měli považovat nadále: zlínské, pražské, hradecké, brněnské pracovní dny či 
konference. Letos byl velmi úspěšný také květnový pracovní den v Opavě, který 
organizovala prim. Rýznarová a který byl spojen se zasedáním výboru tak, aby se 
akce zúčastnila většina členů výboru.  

Pro další úvahu je větší podpora akcí v jiných regionech: Plzeňsko, Severní a Jižní 
Čechy.  

Jako problematická se jeví i nadále podpora čistě komerčních akcí (například 
Ostravské dny a akce organizovaná DTO v západočeském regionu.    

Z diskuse vyplývá důležitost podpory geriatrických akcí geriatricky nesaturovaných 
regionech a informuje ostatní členy výboru o situaci v Ústeckém kraji a 
západočeském regionu, kde je velmi málo geriatrů. Členové výboru konstatují, že se 
množí informace o nedostatečné kvalitě péče v mnoha nyní již bez geriatrické 
supervize vedených zařízeních. Členové výboru opakovaně řešili stížnosti na zařízení 
následné péče. Je zapotřebí intenzivnější spolupráce i s jinými obory a posílení 
geriatrického vlivu v péči o pacienty vyššího věku. Důležitá je zejména spolupráce 
s geriatry v regionech. (předsedkyně osloví po volbách zástupce krajů ohledně 
krajských geriatrů). 

Dalšími plánovanými akcemi jsou Pražské gerontologické dny (22. a 23. září) a 
Hradecký geriatrický kongres (20. a 21. října) 

 



6. Financování následné a dlouhodobé péče 

Diskuse k materiálu došlému od prim. Stoličky ohledně navýšení lékových paušálů 
pro následnou a dlouhodobou péči. Prim. Bureš konstatuje, že sice došlo k navýšení 
ošetřovatelského dne i paušálu, ale toto navýšení není dostačující. Prim. Forejtar 
upozorňuje na skutečnost, že zařízení v rámci nemocnice jsou financována dle 
vnitřních předpisů nemocnic, a to nezávisle na příjmech. Z diskuse vyplývá, že výbor 
potřebuje zmapovat situaci v následné a dlouhodobé péči. Pracovní skupina: prim. 
Petrová, prim. Stolička, prim. Nováková se tímto problémem bude zabývat. Za 
Gerontocentrum přispěje eventuálně Petr Procházka, který tuto problematiku nyní 
řešil ve své diplomové práci. Diskuse nad předloženými materiály proběhne na 
setkání pracovní skupiny v Hradci Králové v říjnu na geriatrickém kongresu 

7. Léková politika 

O této otázce stručně informuje prim. Bureš, který agendu léků a úhrad předává 
prim. Stoličkovi a je mu v tom nápomocen.  Prim. Stolička bude požádán o seznam 
léků a pomůcek, které již mají uvolnění preskripce pro geriatry a návrh na další 
jednání.  

Česká urologická společnost požaduje rozšíření indikací o „léčbu erektilní dysfunkce, 
nereagující na podání PDE5. Intrakavernózní aplikace. „ ČGGS podpořila  stanovisko 
urologů a souhlasila s rozšířením indikací.  ČGGS vznesly  v rámci zprávy SUKL cestou 
KPLK  ČLS JEP  požadavek o  uvolnění  preskripce  močových spasmolytik 
pro  geriatry. 

 

8. Spolupráce s UZIS 

Doc. Holmerová jednala s ředitelem UZIS doc. Duškem ohledně indikátorů a 
sledování výsledků následné a dlouhodobé péče. Shodli se v tom, že by bylo užitečné 
sledovat základní parametry soběstačnosti a kognitivního stavu. Po diskusi výbor 
navrhuje, aby byla soběstačnost sledována pomocí Barthel indexu. Pro kognitivní stav 
se nyní jeví MMSE jako problematický s ohledem na autorská práva. Výbor proto 
pověřuje doc. Holmerovou a prof. Topinkovou, aby situaci prošetřily a dojednaly 
s psychiatrickou a neurologickou společností (respektive sekcí kognitivní neurologie) 
a navrhly test vhodný pro sledování kognitivního stavu v dlouhodobé péči.  

9. Spolupráce s kanceláří VOP 

Doc. Holmerová informuje o dosavadní komunikaci s kanceláří Veřejné ochránkyně 
práv, která se týkala dosud hlavně problematiky péče o pacienty s demencí. Po 
diskusi doporučuje výbor tuto spolupráci rozšířit na vzájemnou výměnu informací o 
geriatrické problematice obecněji. Další komunikací s VOP pověřuje předsedkyni. 

10.  Omezovací prostředky 

Ministerstvo zdravotnictví připravuje vyhlášku o omezovacích prostředcích. Doc. 
Holmerová opakovaně upozorňovala na skutečnost, že je třeba věnovat pozornost 



specifické problematice křehkých geriatrických pacientů a pacientů s demencí. Zatím 
se nezdá, že by tyto skutečnosti byly zohledněny, přesto že opakovaně oslovovala MZ 
a předávala i materiály Alzheimer Europe.  Znovu tedy osloví Ministerstvo 
zdravotnictví ohledně této problematiky.  

11.  Ocenění společnosti 

Ocenění společnosti u příležitosti životního jubilea bude předáno prim. Juraškové 
v Hradci Králové. Výbor souhlasí s vytvořením zvláštního ocenění ČGGS (a předání 
prim. Juraškové a prim. Jiroudkové). Dále souhlasí výbor s udělením čestného 
členství prim. Zábojovi. 

 

 

Za zápis  I.Holmerová 


