
Zápis z 15. jednání výboru  a revizní komise České gerontologické a 
geriatrické společnosti ČLS JEP, z.s. dne   19. června 2019 v Praze 

 

Přítomni členové výboru: prim. Bureš, prim. Forejtar, doc. Holmerová, prim. Jurašková, prim. 
Nováková, prim Polzerová, prim. Stolička, prof. Topinková 

Omluveni: prim. Petrová, prim. Rýznarová, prof. Weber, prim. Záboj, dr. Zajíc,  

Revizní komise: prim. Bretšnajdrová, prim. Bielaková 

 

1. Zápis 14. zasedání výboru po zapracování drobných připomínek schválen 
2. Příprava voleb: poštou bude rozeslán členům informační dopis a volební lístky,  informace 

o kandidátech budou dány na web. Volby zajistí volební komise ve složení: prim. Forejtar, 
předseda, doc. Holmerová a prim. Bureš, a to ve spolupráci se sekretariátem ČLS JEP.  

3. Prim Jurašková informuje, že vyřizování členství je zdlouhavé a noví členové si často 
stěžují, že nebyli zařazeni do seznamu.  Předsedkyně informuje, že se všechny přihlášky 
přicházejí z ČLS JEP poštou nikoli elektronicky, takže často dochází ke zpoždění v poště 
atd.  

4. Schváleni noví členové:  MUDr. Kamila Šablaturová, nemocnice Frýdek Místek, MUDr. 
Pavlo Lukianets, Krajská nemocnice Liberec, ONP, MUDr. Taisa Golanova, Krajská 
nemocnice Liberec ONP,  MUDr. Nina Molnárová, FN Hradec Králové, MUDr. Markéta 
Benišková, Nemocnice České Budějovice, ONP.  Členství končí:  MUDr. Jan Prokop 
Škoda z Krásné Lípy (končí členství dopisem), Alice Rosenfeldová (zemřela, informace 
z notářství). 

5. Výběrová řízení: na Středočeském kraji duben – geriatrická ambulance dr Danzigové, 
účast doc. Holmerová, MZ následná péče Třebotov, květen, účast prim. Nováková. 
Poděkování výboru za tuto činnost. 

6. Kurz geriatrie ČLK 11. května – bohatě navštívený zájem zejména z řad lékařů jiných 
oborů – cca 45 lidí (přednášející B. Jurašková, Z. Danzigová, M. Baumanová)  

7. Doc. Holmerová informuje, že se uskutečnil Společný pracovní den ČGGS a EUGMS  6. 
června,  80 účastníků – ohlas i v médiích. Medical Tribune chystá obsáhlou informaci. 

8. Atestace v Hradci proběhly úspěšně - informuje prim. Jurašková (další členové komise 
doc. Holmerová, prim. Bretšnajdrová).  Tato atestační komise se domnívá na základě 
zkušeností ze zkoušky, že je nutné je revidovat atestační otázky. Výbor souhlasí, bude 
vytvořena pracovní skupina, která připraví návrh změny otázek.  

9. Prof. Topinková informuje o atestacích a postgraduálním vzdělávání v geriatrii: 
10. Materiál k domácí péči byl zaslán z ČLS JEP – bez připomínek.  
11. Informace o akreditační komisi geriatrie 19. 6.2019, jejíž jednání proběhlo 19. 6. před 

jednáním výboru ČGGS – členové akreditační komise konstatovali, že požadavky tak, jak 
byly upravené Ministerstvem zdravotnictví negarantují adekvátní kvalitu péče (prim. 
Jurašková, prim. Stolička, prim. Bretšnajdrová, doc. Holmerová). Vzniká tak otázka, 
k čemu vlastně jednání akreditační komise jsou.  



12. Prim Jurašková  informuje o jednání pracovní skupiny k osteoporóze. Jaké testy bychom 
měli provádět u pacientů s rizikem pádů – námět k další odborné spolupráci obou 
společností.  

13. Diskuse ke kongresu EUGMS – možnosti registrace na stránkách. 
14. Prof. Topinková informuje o evropském kongresu IAGG další kongres v Evropě je v roce 

2023. mezitím je kongres v Buenos Aires. 
15. Prim. Stolička informuje o akreditovaných pracovištích v oboru, kterých je v současné 

době 21. 
16. Pro stáže v gerontopsychiatrii  nejsou pracoviště akreditovaná. Členové výboru vytipují 

možná pracoviště pro spolupráci – informaci pro výbor shrne prof. Topinková.  

 

Za zápis Iva Holmerová 

 

 

 


