
6. Zápis jednání výboru ČGGS  a RK ve volebním období 2015 - 2019:  

Telekonference dne 18. ledna 2017  

Přítomni 

Výbor: 

Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD., Prim. MUDr. Božena Jurašková, Prim. MUDr Ivo Bureš, PhD., Prof. 

MUDr. Eva Topinková, CSc., Prim. MUDr. Ingrid Rýznarová, Prim. MUDr. Milan Forejtar,  Prim .MUDr. 

Martina Nováková, , Prim. MUDr. Milan Stolička, PhD., Prim. MUDr. Zdeněk Záboj, Prof. MUDr .Pavel 

Weber, CSc., MUDr. Jiří Zajíc 

Revizní komise :  

Prim.MUDr. Kateřina Bielaková, PhD. 

Omluveni: 

Prim. MUDr.Ladislav Kabelka PhD., Prim.MUDr. Renata Petrová (výbor), Prim. MUDr. Milena 

Bretšnajdrová PhD, a prim. MUDr. Michal Bilský (revízní komise),  

1. Kontrola zápisu z minulého jednání výboru (05 zápis) 

 

2. Předsedkyně Prim. MUDr. Holmerová PhD., zrekapitulovala výsledky práce výboru v minulém 

roce v krátkém článku posledního čísla Geriatrie a gerontologie. Členům výboru byly zaslány 

tabulky – účast členů výboru a revizní komise na jednáních výboru. (účast na zasedáních) 

 

3. Témata pro AZV (místo IGA MZČR): doc. MUDr. Holmerová PhD., navrhla na Radě vlády pro 

seniory a stárnutí projednání problematiky výzkumu stárnutí. Upozornila na skutečnost, že ve 

výzvách AZV nejsou zahrnuta aktuální témata relevantní pro gerontologický výzkum. 

Zástupkyně MZ upozornila, že je možné jednak podávat projekty i mimo témata výzvy s tím, 

že je pak na odborné komisi, jak projekty posoudí. Doporučila však, aby se témata 

gerontologického a geriatrického výzkumu nejprve projednala s vedením AZV. Proto 

předsedkyně požádala členy výboru o návrhy témat per rollam 

 

Prof. MUDr. TopinkováCSc, navrhuje oslovit prof. MUDr.Sobotku,CSc., (člena grantové 

komise), prof. MUDr .Zadáka CSc., 

Vzhledem ke složité agendě a konkurenci v dalších oborech 

 

4. Termíny atestací modulů – referuje prof. Topinková (termíny atestací a modulů), termíny 

budou zveřejněny na webu ČGGS 

 

5. Předsedkyně ČGGS informuje o elektronických volbách možnost prostřednictvím ČLS JEP 

 

6. Předsedkyně ČGGS poděkovala za účast na výběrových řízeních za ČGGS: dvakrát prim. 

Petrová (MZ- lůžková péče), dále prof. Weber Jihomoravský kraj – ambulantní péče. 

 

Prof. Pavel Weber referuje zkušenosti z náhledu některých členů výběrové komise na obor 

geriatrie, snižování odbornosti ambulantního geriatra, nepochopení odborné náplně až 

dehonestace oboru 

 

Členové výboru oceňují postoj Prof. MUDr. Štěpána Svačiny,DrSc.,MBA, jeho kladný postoj k 

oboru  geriatrie 

 

7. Informace předsedkyně ČGGS: bulharští kolegové 18-19 květen Stara Zagora, klinické dny 

ČSPM 12. dubna  a 31.května (přílohy BULG a ČSPM). 

 



8. Výbor je informován o hospodaření společnosti – ve fondu zůstává 523 872,- Kč, v roce 2016 

nebyly čerpány ani některé plánované položky – úkol pro prim. Novákovou, pokladníka vrátit 

se k zápisu a dohlédnout na čerpání dle rozpočtu (DPP, časopis a administrativa) – jedná se o 

časopis, administrativu, web.  

 

Výbor souhlasí s odměnou pro koordinátory jednotlivých čísel časopisu 

 

9. Členové výboru diskutují k předloženému materiálu a připomínkám předložených předsedkyní 

ČGGS: Soubor materiálů o E-Health rozeslán ČLS JEP a dále všem členům výboru a RK, 

předsedkyně předkládá draft s připomínkami k projednání výborem. (E HEALTH připomínky 

ČGGS) 

Členové výboru vyjadřují svou obavu z netransparentnosti tohoto systému, vysoké rizikovosti 

zneužitelnosti dat 

 

10. Informace: Pozvánka na účast na jednání organizací podporujících seniory – předsedkyně 

poděkovala za pozvání, zdůraznila význam této iniciativy, nicméně ČGGS je spíše vědeckou a 

odbornou společností. 

 

11. Výbor schvaluje: Čestné členství MUDr. Kalvachovi – schváleno v listopadu per rollam, najít 

termín důstojného předání, taktéž bude předáno čestné členství prim. MUDr. Zdeňku Zábojovi 

návrh: v rámci Geriatrických dnů V Brně 

 

12. Výbor bere na vědomí zprávu revizní komise za rok 2015 (větší část roku funkční období 

předchozího výboru). 

 

13. V diskuzi doplněn program: Semináře domluvené se SVL – doplnění přednášejících 

(Semináře SVL a SVL CLS se jmeny) 

 

Doplněné osoby:  Karlovy Vary- dobrovolně se navrhla prim. Nováková,Liberec  návrh oslovit  

prim. Dr. Mikuleckou,Plzeň bude oslovena prim. Dr. Soukupová, Jihlava  návrh oslovit prim. 

Balnerovou, Litomyšl -prim.Dr. Bureš a prim. Dr.Jurašková, České Budějovice  návrh oslovit 

Dr.Waldhausera, Ústí nad Labem návrh oslovit Dr.Kozlovou 

 

14. Výbor souhlasí s přijetím nových členů v ČGGS: 

 

Přihlášky do společnosti : Mgr. Cyprianová Hana, MUDr. Gorušová Jana, MUDr. Gregorová 

Tereza, MUDr. Andrea Konopáčová, MUDr. Šimonová Monika) 

 

Odcházejí: prof. Oskar Andrýsek (zemřel), MUDr. Štefan Paška (ukončil praxi) 

 

ČLS JEP dále  hlásí zrušené členství u těchto členů: MUDr. Kubíková Helena, MUDr. Josef 

Pařenica, MUDr.Jaroslav Cacek, MUDr. Táňa Malinová 

 

Výbor pověřuje pokladníka k ověření slev z poplatků: seznam slev (celkem 26 záznamů)  

 

15. Výbor projednal návrh změny zákona o sociálních službách: ošetřovatelské domovy – 

předsedkyně napsala v rámci pracovní skupiny, že zajištění zdravotní péče v těchto 

zařízeních pouze formou domácí péče je naprosto nedostačující –bez odezvy. K projednání 

výboru zda je třeba přijmout další stanovisko. (4 wordovské soubory začínající OS DOMY) 

 

Prim.Dr.Stolička se ujme problematiky sociálních lůžek, bude výbor informovat o navrhované 

koncepci včetně financování za OD, personálních požadavcích 

 

Riziko vzniku vysokého počtu lůžek, nedostatku erudovaného personálu, nebezpečí 

outsourcingu ošetřovatelské péče, zajištění kvality a odborného dohledu 

 



 

16.  Guarant a potenciální IAGG kongres v Praze – členové výboru vyjádřili v principu souhlas, 

zástupce Guarantu se již neozval.  

 

17.  Aktualizace programu akcí ČGGS – prim. Jurašková 

 

18.  Příští termín řádného zasedání výboru – 5. duben v Praze 

 

19.  Diskuze k webovým stránkám  ČGGS 

Dohled nad stránkami vědecký sekretář ČGGS(prim. Jurašková) ve spolupráci s prim. 

Novákovou, aktivní pomoc všech členů výboru 

 

Nutná jejich pravidelná aktualizace, webové stránky musí být atraktivní pro zájemce o obor, 

kopírovat moderní informační trendy 

Členové výboru si ujasní strukturu stránek, při dalším jednání výboru bude projednáno, event. 

bude přizván současný správce web stránek 

 

 

Za zápis Dr. Ingrid Rýznarová 

 

 

 

Přiložena aktualizace   kontaktů členů výboru ČGGS: 

 iva.holmerova@gerontocentrum.cz 

juraskovabozena@seznam.cz 

ivo.bures@nemocnice-pardubice.cz 

topinkova.eva@vfn.cz 

ingrid.ryznarova@nemocnice.opava.cz 

martina.novakova@fnmotol.cz 

p.weber@fnbrno.cz 

zdenek.zaboj@fnol.cz 

ladislav.kabelka@paliativnimedicina.cz 

kalous.jz@seznam.cz 

forejtar@bnzlin.cz 

milan.stolicka@fno.cz 

petrovarenata@tiscali.cz 

milena.bretsnajdrova@fnol.cz 

michalbilsky@seznam.cz 

bielakovak@seznam.cz 

 
  

 

 

 


