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

v Praze (Úřadovna WHO, Praha 1 Rytířská) dne 5. dubna 2017 

 

Přítomni (abecedně bez titulů): 

Výbor 

Bureš, Forejtar, Holmerová, Nováková, Stolička, Topinková, Záboj, Zajíc 

Revizní komise 

Bielaková, Bretšnajdrová 

Omluveni (abecedně bez titulů): 

Jurašková, Kabelka, Petrová, Rýznarová, Weber  (výbor) , Bilský (revizní komise) 

 

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání výboru (06 - telekonference 18.1.2017), výbor je 

usnášení schopný počtem hlasů 8 ze 13.  

2. Dr. Ghaleb Mohammad – nový člen (výbor bere na vědomí) 

3. Geriatrie a gerontologie – časopis zatím není zařazen do databáze Scopus 

4. Webové stránky – potřebná je průběžná aktualizace webu. Byly získány kontakty                     

na lůžková zdravotnická zařízení  z některých krajů  (Pardubický, Královéhradecký…)                        

– prim.MUDr.Jurašková, PhD., prim.MUDr.Nováková.  Po kompletaci  kontaktů by bylo 

vhodné umístit je na web. 

5. Poskytování a  financování následné a LTC geriatrické péče (rada vlády) – usilovat                    

o alokaci příspěvku na péči po dobu pobytu klientů v lůžkovém zařízení následné geriatrické 

péče. 

6. NAP Alzheimer  (plnění) – bude k projednání v radě vlády. 

7. Národní expert pro AD – nadále bude Doc.MUDr.Holmerová, PhD. 

8. Výběrová řízení – pro účely výběrových řízení je potřebné vytvořit standardy (požadavky na 

geriatrická pracoviště – personální, stavebně-technické…) 

9. Společnost pro gerontologii – informace: předseda dr. Wija, místopředseda dr. Kalvach    – 

výbor bere na vědomí . 

10. Hospodářská komora – dr. Matoušek: kulaté stoly k péči o seniory (na programu následná 

dlouhodobá péče). 

11. Brněnský geriatrický den (8. březen) – poděkování pořadatelům. 

12. EUGMS Vídeň (7.-8.březen ) – podána informace. 



13. Proběhla schůze sekce Mladých geriatrů (1. duben): preskripce pomůcek, nutrice, farmaka, 

ambulance…). 

14. Lékový ústav – kliničtí farmaceuti  (preskripce v DD, DZR). V této oblasti je vhodná 

spolupráce s geriatry. 

15. Omezení preskripce přípravku Spasmed na URO/GYN. Snaha o uvolnění preskripce            

pro celou skupinu i na GER (prim.MUDr.Stolička, PhD.). 

16. Byla diskutována otázka ošetřovatelských domů, plateb (paušální platby), kategorizace 

odborných výkonů (4 kategorie), možnost zřizování LDN i v akutních zařízeních, požadavky 

na personální obsazení (novela zákona 108/2006 Sb)… 

17. Geriatrie - v současné době jako základní obor součástí novely zákona 95/2004 Sb., nyní  

zákon 67/2017 Sb., nutnost vytvořit indikátory kvality (obdobně jako má SAK), snaha            

o pokrytí regionů geriatrickými ambulancemi (optimálně 1 ambulance na 1 bývalý okres), 

jiný (specifický) režim v lůžkových zařízeních – cílení na funkční stav, soběstačnost, 

prognózu a plán, řešit kvalitu geriatrických pracovišť, koncepce geriatrie – stručná, 

publikovat v GaG 

18. Opatření o omezovacích prostředcích – lůžková péče je různá, síťová lůžka (vyhradit pouze 

pro obor psychiatrie), geriatrie – v souladu s doporučeními Alzehimer Europe.  Předsedkyně 

zašle v tomto smyslu připomínku na MZ.  

19. Spolupráce s WHO – MUDr. Šteflová, PhD., ředitelka pražské úřadovny WHO vítá spolupráci 

s ČGGS, protože mnoho témat je společných a důležitých, nabízí využití seminární 

místnosti.  

20. Zlínský den – 7.9.2017, MODUL III (Praha) – 11.-12.10.2017, Kongres HK – 19.-20.10.2017, 

další budou upřesněny 

21. Varia – diskuse k současné problematice geriatrie a koncepci geriatrie, kterou výbor znovu 

předloží k diskusi.  

 

Zápis: dr. Záboj, doc. Holmerová 

 

 

 

 


