
 Výbor 7.11.2018 v Hradci Králové během gerontologického kongresu 

nepřítomní-omluveni prim. MUDr.Ivo  Bureš, Doc. MUDr. Iva Holmerová Ph,D, prof. MUDr. Pavel 
Weber,CSc. 

přítomní- prim. MUDR.Božena Jurašková, Ph.D, prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., Prim. MUDr. 

Ingrid Rýznarová, Prim. MUDr. Martina Nováková, Prim. MUDr. Milan Forejtar, Prim. 
MUDr. Milan Stolička, Ph.D., MUDr. Jiří Zajíc, MUDr. Bretšnajdrová Milena, Ph.D., prim. 
MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MUDr. Michal Bílský, za " mladé geriatry"- MUDr. 
Vaňková Hana, Ph.D, MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D 

1. Zápis z minulého zasedání výboru ČGGS byl všemi přítomnými odsouhlasen 

2. K řešení aktuálních situací bylo odsouhlaseno zasedání výboru formou telekonference  

3. noví členové ČGGS-  byli jednomyslně přijati  

4. byl projednán návrh větší agitace k členství ve společnosti-  např. z řad lékařů začleněných do 
oboru geriatrie apod.  

5. cena " prim. MUDr.Jaroslava Přehnala, CSc. za  práci v oboru geriatrie a gerontologie" : v rámci 
ČGGS- členům ČGGS, ocenění budou mít zároveň "Přehnalovu přednášku".Kriteria a termín budou 
ještě přesně stanovena - odsouhlaseno členy výboru jednohlasně 

6. zhodnocení úspěšného  zlínského gerontologického kongresu 7.9.2018- bude na webových 
stránkách a v časopisu 

7. vyhodnocení Pražských gerontologických dnů- hodnoceno jako velmi úspěšná akce 

8. abstrakta z kongresů ČGGS budou na webových stránkách týden před kongresem 

9. informace prim. Novákové - o Motolském dnu následné péče- Téma- demence a 
neurodegenerativní onemocnění- zhodnocení akce, výborná odezva- 23.10.2018 

10. informace  ČGGS  o Ostravských gerontologických dnech 17.-18.10.-velmi dobré hodnocení akce 
účastníky 

11. jednotliví členové výboru informovali o účasti na akcích jiných společností- Internistický kongres v 
Brně ( přenášející- E. Topinková, B. Jurašková, K. Bielaková), diabetologické podzimní dny v Praze - 
přednášející B. Jurašková, virologické dny v HK- B. Jurašková, aktivní účast prim. Bretšnajdrové- 
kongres Urgentní medicíny Olomouc 

12.-  Mladí geriatři informují o pokračující spolupráci s mladými praktickými lékaři, účast členů výboru 
na regionálních akcích SVL 

13. informace o Evropském gerontologickém kongresu v Berlíně, za ČR 10 účastníků- referovala prof. 
E.Topinková 

14. informace prof. Topinkové o časopisu evropské geriatrické společnosti- nyní umožněna nově 
dostupnost pro všechny členy společnosti- možnost publikování, není ale indexace v Pub Medu 

15. v rámci EUGMS- existuje celá řada odborných skupin- urgentní medicína, paliativní péče apod. 



16. projednáváno zařazení kurzu paliativní medicíny a doporučené stáže na akutní geriatrické JIP, 
přizván prim.Richter- předseda akreditační komise, vyjasnění požadavku mladých geriatrů o doplnění 
do vzdělávacích programů, informovanost výboru ČGGS 

17. změna webových stránek ČGGS odsouhlasena přítomnými členy výboru - v gesci prim. Juraškové, 
Novákové, Rýznarové 

18. informace  výboru o vytvoření odborné skupiny následné péče při MZČR- určení kvalitativních 
kriterií poskytování péče, meziresortní skupina- paní doktorka napíše email 

19. Informace prim. MUDr.Zdenky  Polzerové, MBA  o aktivitách na MZČR: 

- 14.11.  proběhlo první setkání Komise pro stanovení kvalitativních kriterií pro následnou péči. 
Jednání v souvislosti  se snahou nastavit možná bonifikační kritéria  pro jednání o úhradách roku 
2020 v rámci dohodovacích řízení, která budou probíhat v roce 2019.  

-  probíhají jednání Meziresortní pracovní skupiny k řešení problematiky sociálně-zdravotního pomezí 
-  bude řešeno přípravou změnového zákona. Dále probíhají jednání  pracovní skupiny následné a 
dlouhodobé péče - problematiky plnění Akčního plánu č. 8 Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity 
následné, dlouhodobé a domácí péče , stanovení metodiky přechodu pacientů mezi jednotlivými typy 
péče 

Zápis: B. Jurašková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


