
Zápis z 9. zasedání  výboru ČGGS dne 28. listopadu 2017 

 

Přítomni: I. Bureš, I. Holmerová, M. Nováková, R. Petrová, M. Stolička, E. Topinková, P. 
Weber, Z. Záboj,  

 

Revizní komise: M. Bretšnajdrová, M. Bílský 

 

Omluveni: K. Bielaková, M. Forejtar, B. Jurašková, Z. Polzerová, I. Rýznarová,  J. Zajíc  

 

1. Přijetí zápisu z minulého výboru v Hradci Králové a schválení programu jednání – 
jednomyslně. 

2. R. Petrová – provedla analýzu situace zdravotnických prostředků – viz e-mail. 
Domluvila kontakt s MUDr. Mikovou a MUDr. Šustkovou z VZP. Členové výboru 
souhlasí, že jednání je zapotřebí začít s VZP. 

3. I. Holmerová – otázka péče o lidi v domovech pro seniory.  R. Petrová referuje o svých 
zkušenostech s poskytováním péče v domovech. R. Petrová se zúčastní konference 
lékařů v domovech. M. Stolička: problém vidí v nedostatku zdravotních sester. Ve 
funkcích staničních sester mohou pracovat jakékoli sestry. E. Topinková uvádí, že 
domovy sociálních služeb nejsou v naší kompetenci, péči tam zajišťuje příslušný 
praktický lékař. Otázkou je, zda jako odborná společnost máme být advokátem 
zlepšení péče v těchto zařízeních. 
Můžeme například upozornit na problém kvality péče a navrhnout řešení. Další 
možností je vytvoření edukačního programu k povznesení této péče.  
Výbor souhlasí zejména s druhým návrhem. Předsedkyně je v kontaktu s APSS a bude 
v tomto ohledu dále jednat. R. Petrová na setkání lékařů v zařízeních nabídne 
spolupráci v oblasti edukace lékařů a sester v zařízeních.  
R. Petrová informuje, že některé DPS vyžadují k přijetí posudek psychiatra, ale názor 
geriatra neakceptují.  

4. L. Kabelka zaslal svou rezignaci i e-mailem všem členům výboru.  Výbor ji přijímá a 
děkuje L. Kabelkovi za dosavadní spolupráci. Potvrzuje kooptování Z. Polzerové.  

5. Milan Stolička  
6. Eva Topinková – informuje o iniciativě UEMS ke sladění vzdělávání 
7. Proběhla série přednášek pro SVL ČLS JEP dle předchozí domluvy. O geriatrické 

přednášky byl zájem. 
8. IPVZ katedra MDP organizovala CMP a gerontometabolický seminář, geriatrická 

katedra seminář hojení ran a urologie.  
9. Daniela Fialová organizuje pracovní skupinu geriatrické farmakoterapie (informují I. 

Holmerová a E. Topinková). Vítá spolupráci ČGGS. Výbor tuto iniciativu vítá a vyzývá 
D. Fialovou, aby napsala krátkou informaci do Geriatrie a gerontologie.  



10. Milan Stolička – informuje o změnách preskripce léků pro stres inkontinenci. Zašle 
seznam léků, kde byli geriatři zařazení mezi preskribující – příloha 

11. Plán zasedání výboru v roce 2018: 14. březen, 16. květen, 6. září, 8. listopad 
12. Plán akcí ČGGS – na web a členům výboru rozešle B. Jurašková 

 

Zápis Iva Holmerová 

  

Příloha k bodu č. 10 – od M. Stoličky:  

Ústav stanovuje úhradu výše uvedených léčivých přípravků s následujícími podmínkami 
úhrady:  

Léčivé přípravky indikované k léčbě dětí a dospělých (DITROPAN, UROXAL, MICTONETTEN):  

L/ GYN, PED, URN, GER, PRL  

P: Pacient s nasazenou léčbou tímto přípravkem musí být kontrolován v nejdéle 6 měsíčních 
intervalech.  

Léčivé přípravky indikované k léčbě dospělých (MICTONORM, UROFLOW, SPASMED, 
URAPLEX):  

L/ GYN, URN, GER, PRL  

P: Pacient s nasazenou léčbou tímto přípravkem musí být kontrolován v nejdéle 6 měsíčních 
intervalech. 

  

 

 

 


