Zápis č. 3
ze zasedání výboru a revizní komise ČGGS ČLS JEP,
které se konalo dne 15.6.2005
Přítomni:

Omluveni:

Jana Dvořáková, prim. MUDr. Lubomír Grepl, prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.,
prim. MUDr. Alena Jiroudková, prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., as. MUDr.
Zdeněk Kalvach, CSc., prim. MUDr. Jaroslav Müllner, prim. MUDr. Anna Nerádová,
doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., prim. MUDr. Helena Pomahačová, prim. MUDr.
Jaroslav Přehnal, CSc., prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., prim. MUDr. Zdeněk Záboj
prim. MUDr. Ivo Bureš, doc. MUDr. Pavel Weber, CSc.

Projednáno:

1. Prim. MUDr. Alena Jiroudková seznámila výbor společnosti s hospodařením ČGGS za
rok 2004. Výbor vzal zprávu na vědomí s tím, že pověřil prim. MUDr. Jiroudkovou, aby
zprávu o hospodaření zpracovala písemně a rozeslala ji všem členům výboru ČGGS.
Případné připomínky k materiálu bude možno uplatnit na příštím zasedání výboru a revizní
komise ČGGS.

2. Paní Jana Dvořáková informovala výbor o současném stavu legislativních prací na zákonu
o sociálních službách a zdravotnických zařízeních. Seznámila výbor s připomínkami
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Proběhla rozsáhlá diskuse k některým
ustanovením tohoto zákona, po které výbor konstatoval, že návrh zákona nepostihuje
v potřebné míře všechny změny čtvrtého stupně příspěvků na sociální péči a integruje
v sobě i rizika spojená s jeho přidělováním. Pokud bude vyžádáno stanovisko ČGGS
k tomuto návrhu zákona, bude přijato doporučení prim. MUDr. Holmerové, Ph.D. (na
základě předchozích zkušeností) k formulování připomínek věcně, spíše v obecné poloze
tak, aby se neřešila jednotlivá konkréta, nýbrž aby představovaly zdůvodněné požadavky
jako projev odborného názoru. Způsob rozdělení finančních příspěvků sám o sobě může
vést ke zvýšení tlaku na lůžko následné péče, nebudou-li nastavena jasná kritéria pro
udělování těchto příspěvků.

3. Stejná diskuse proběhla k návrhu koncepce zdravotnictví a k návrhu stabilizačních
opatření. Výbor konstatoval, že tyto materiály
demografický vývoj a potřebnou změnu struktury
zásadním problémem zdravotní a sociální legislativy je
která mohou přinést jednotlivé právní normy,
neprovázaností zdravotních a sociálních norem.

zásadním způsobem neodrážejí
služeb pro seniory. Shodl se, že
vzájemná neprovázanost. Pozitiva,
jsou degradována právě onou
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4. Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. seznámila výbor se stavem členské základny ČGGS ,

kdy počet členů v současné době je 472, neplatících a od plateb osvobozených členů je
67. Ke dni 31.5.2005 bylo přijato 5 nových členů a členství ukončilo 21 členů. V současné
době je v České republice 204 lékařů s atestací v oboru geriatrie. Výbor vzal
informaci na vědomí.

5. Prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. informovala výbor o nastalých změnách na Ministerstvu

zdravotnictví ČR, kdy prakticky došlo ke zrušení odboru zdravotně sociálního, který
byl převeden pod odbor léčebně preventivní péče. Výbor se shodl na tom, že tento postup
nelze považovat za přínosný, pokud se mají řešit problémy související s demografickým
vývojem v ČR, a má-li docházet ke koordinaci aktivit rezortu zdravotnictví a rezortu práce
a sociálních věcí. Výbor konstatoval, že touto organizační změnou došlo k zániku velmi
významného koordinovaného místa na ústředním orgánu státní správy. Výbor pověřil
Prim. MUDr. Jaroslava Přehnala, CSc., aby o stanovisku výboru ČGGS písemně informoval
ministryni zdravotnictví.

6. Výbor pověřil Prim. MUDr. Jaroslava Přehnala, CSc., aby písemně informoval ministryni

zdravotnictví ČR a ministra práce a sociálních věcí ČR o skutečnosti, že přibývá signálů
z praxe o projevech ageismu a nevhodného zacházení. Postrádání koordinace a
provázanosti v rámci legislativních norem má
mnohdy za následek protichůdnost
některých řešení.

7. Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. informovala výbor o prvním zasedání Ústřední

akreditační komise MZ ČR. Byli zvoleni zástupci oboru geriatrie pro společné zasedání
akreditačních komisí. Těmito zástupci jsou: Prof. MUDr. Eva Topinková, Csc. a Doc. MUDr.
Pavel Weber, CSc. Členy akreditační komise oboru geriatrie jsou: prof. MUDr. Eva
Topinková, CSc., doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Prim.
MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc., doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. Členové komise se sejdou
v průběhu prázdnin k přípravě podkladů pro společné zasedání akreditační komise oboru
geriatrie, které se uskuteční dne 26.9.2005. O závěrech z jednání bude výbor ČGGS
informován.

8. Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. informovala výbor o zasedání Evropské komise pro
vzdělávání (UEMS) a o aktivitách EUGMS (Kongres Madrid – říjen 2005, úloha ČR a platba
členských příspěvků). Výbor vzal zprávu na vědomí.

9. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. poukázala na problematiku udělování licencí pro výkon

funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnických zařízeních pro obor geriatrie, kdy
jsou udělovány licence dokonce bez atestace z oboru. Tuto problematiku řešil výbor ČGGS
již před rokem dopisem na VR ČLK dne 19.3.2005. Protože nedošlo k žádoucímu posunu,
pověřil výbor MUDr. Juraškovou, aby tuto záležitost projednala s ČLK a poté informovala
na zasedání výboru ČGGS.

10. As. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. navrhl, na základě předchozích informací a požadavků
MUDr. Boženy Juraškové, Ph.D., projednat žádost předsedy praktických lékařů o
společném postupu při edukaci z geriatrie. Výbor pověřil as. MUDr. Zdeňka Kalvacha,
CSc., aby zpracoval základní teze nosných a nejnaléhavějších témat, které rozešle všem
členům výboru k připomínkám. Po jejich zpracování by byl vytvořen konečný materiál pro
další využití v edukaci praktických lékařů z oboru geriatrie.
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11. As. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. informoval výbor o novém programu WHO: Age–

friendly Primary Health Care a předložil k posouzení příslušný materiál. Výbor se plně
s touto aktivitou WHO ztotožnil a souhlasí s tím, aby možnosti praktické realizace tohoto
projektu v ČR začaly být postupně zpracovávány za účasti širšího spektra zájemců tak,
aby základní referát o problému mohl být přednesen na odborném veletrhu HOSPIMedica
v září 2005.

12. As. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. informoval výbor o výsledcích z jednání s komisí
paliativní medicíny MZ ČR. Výbor vzal tuto zprávu na vědomí.

13. Výbor pověřil as. MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc. jednáním s Českou demografickou

společností o možnosti budoucí spolupráce ve smyslu spojení některé z celostátních akcí
ČDS v roce 2006 s pracovním dnem ČGGS.

14. Výbor pověřil Prim. MUDr. Jaroslava Přehnala, CSc., aby se opět po roce písemně obrátil
na VZP s dotazem, zda nedošlo ke změně podmínek a možností stran cíleného sledování
preskripce a spotřeby léčiv u pojištěnců vyšších věkových skupin.

15. Prim.

MUDr.
Iva
Holmerová,
Ph.D.
informovala
o
proběhlých
Pražských
gerontologických dnech, poděkovala všem přednášejícím i těm, kteří se podíleli na
zdárném průběhu této akce. Výbor se shodl na tom, Pražské gerontologické dny 2005
byly akcí mimořádně zdařilou, úspěšnou a profesionálně připravenou jak po stránce
odborné, tak i organizační, a vyslovil prim. MUDr. Holmerové, Ph.D. poděkování za tuto
akci, která se již tradičně koná pod záštitou ČGGS ČLS JEP.

16. Výbor odsouhlasil plán odborných akcí ČGGS a významných mezinárodních akcí na
2. pololetí 2005, kterými jsou:
 18th Congress of International Assocuational of Gerontology, Rio de Janeiro, 26.30.6.2005
 X. Kongres geriatrie a gerontologie Zlín, 7.-9.9.2005
 12th International Psychogeriatric Association Congress, 20.-24.9.2005
 HOSPIMedica Brno, 13.-16.9.2005
 X. Gerontologické dny Ostrava a Dny seniorů, 12.-14.10.2005
 XI. Celostátní kongres Hradec Králové, 23.-25.11.2005
 Pracovní den Praha, lékařský dům, 7.12.2005

17. Výbor projednal předběžný plán odborných akcí na rok 2006 a vyslovil s ním souhlas
s vědomím, že může dojít k některým dílčím úpravám v termínech.
zveřejněn na internetových stránkách společnosti.

Tento plán bude

18. Výbor stanovil termín příštího zasedání výboru a revizní komise ČCGS, které se

uskuteční dne 7.9.2005 v rámci konání X. kongresu geriatrie a gerontologie ve
Zlíně.

MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc., v.r.
předseda ČGGS
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