Zápis č. 4
ze zasedání výboru a revizní komise ČGGS ČLS JEP,
které se konalo dne 1.11.2005
Přítomni:

Jana Dvořáková, prim. MUDr. Lubomír Grepl, prim. MUDr. Alena Jiroudková, as.
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., prim. MUDr. Helena
Pomahačová, prim. MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc., prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.,
doc. MUDr. Pavel Weber, CSc.

Omluveni:

prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., prim. MUDr. Božena
Jurašková, Ph.D., prim. MUDr. Jaroslav Müllner, prim. MUDr. Anna Nerádová, prim.
MUDr. Zdeněk Záboj

Projednáno:
1. Proběhla kontrola plnění úkolů stanovených výborem společnosti za období červen – říjen
2005 s těmito závěry:
- Prim. MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc.: zaslal dopis na VZP stran cíleného sledování
preskripce a spotřeby léčiv u pojištěnců vyšších věkových skupin. Vyjádření VZP zní, že
z důvodu vysoké časové náročnosti, kterou by si vyžádalo zpracování rozsáhlých
datových souborů a vzhledem k personálním možnostem pojišťovny se preskripce podle
jednotlivých věkových kategorií v pravidelných statistikách nesleduje. Korespondence
doložena. Výbor vzal informaci na vědomí. Úkol splněn.
- Prim. MUDr. Alena Jiroudková: zaslala zprávu o hospodaření členům revizní komise, kteří
ji vzali na vědomí. Úkol splněn.
- MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.: projednala problematiku udělování licencí pro výkon
funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnických zařízeních pro obor geriatrie s ČLK.
Závěry z jednání budou sděleny na nejbližším výboru.
- As. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.: s dalšími členy výboru zpracoval a na výboru předložil
materiál: „Pojetí geriatrického pacienta a komplexní geriatrické hodnocení pro praktické
lékaře“. Proběhla oponentura, po které výbor zpracovaný materiál odsouhlasil k publikaci.
Úkol splněn.

2. Prim. MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc. seznámil členy výboru se závěry ze zasedání Akreditační

komise MZČR (AK MZČR) pro obor geriatrie a s požadavky na akreditaci školících pracovišť
(AP). AK MZČR oboru geriatrie je tvořena těmito členy: MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc., prof.
MUDr. Eva Topinková, CSc., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., doc. MUDr. Pavel Weber, CSc.,
doc. MUDr. Milan Pospíšil, CSc., doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. Na prvním zasedání byl zvolen
předseda, kterým se stal MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc., místopředsedkyní byla zvolena prof.
MUDr. Eva Topinková, CSc.
Prim. MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc. zpracoval a po schválení geriatrickou komisí odeslal
v požadovaném termínu tajemníkovi AK MZČR, prof. MUDr. Janu Škrhovi, CSc. Návrh
koncepce tvorby sítě akreditovaných pracovišť pro specializační obor geriatrie,
požadavky na akreditovaná pracoviště specializačního oboru geriatrie a Dotazník k
žádosti o udělení statutu akreditovaného pracoviště v oboru geriatrie. Současně
připravil na toto téma úvodník, který pro širší informování členské základny bude zveřejněn
v posledním letošním čísle časopisu Česká geriatrická revue.

3.

Výbor projednal otázku vzdělávání a atestace z oboru geriatrie v přechodném období. Množí
se dotazy z terénu vzhledem k tomu, že při vzniku nových nemocnic či jiných zařízení
následné péče nastává problém smluvního vztahu s VZP v případě je-li vedoucí pracovník
vybaven pouze licencí nikoli diplomem o absolvování atestace z oboru geriatrie. Zdá se, že
jde konečně o správný přístup i ze strany plátců, totiž že specializační průprava při výkonu
povolání se dokládá především potvrzením o absolvované atestaci a nijak jinak. Byly ovšem
diskutovány možnosti, kterak situaci pracovníkům, kteří jsou již delší dobu zaměstnáni
v zařízeních následné péče, usnadnit. Po analýze současných právních možností dospěl výbor
k závěru, že není možné podmínky pro složení atestace z oboru geriatrie obcházet. Funkční
licence již nejsou možné, neboť nediskutujeme o funkční způsobilosti, ale o specializační
způsobilosti. U internistů s II. atestací ve vlastním oboru můžeme započíst pouze 6 měsíců
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interny. Absolvování neurologie, rehabilitace a psychiatrie, pakliže doloží, že praxi absolvovali
ve svých nemocnicích nebo ve zdravotnických zařízeních dříve, je možno započíst do
specializační průpravy obor geriatrie pouze v požadovaném rozsahu povinné praxe (tj. 1 nebo
2 měsíce).
4. Odpověď VZP stran cíleného sledování preskripce a spotřeby léčiv u pojištěnců vyšších
věkových skupin citoval prim. MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc. (viz bod 1. – kontrola plnění
úkolů).

5. Prim. MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc. seznámil výbor s žádostí ředitelky odboru sociální péče a
zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy o doporučení odborníků za ČGGS pro práci ve
výběrových komisích výběrových řízení na uzavření smluvního vztahu se zdravotními
pojišťovnami o poskytování a úhradě zdravotní péče dle zákona č. 48/1997 Sb. v platném
znění. Doporučeny byly prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. a prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.,
což výbor jednomyslně odsouhlasil.

6. Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. seznámila výbor s činností redakční rady odborného časopisu
Česká geriatrická revue a s redakčním plánem na rok 2006. Výbor vzal zprávu na vědomí a
vyjádřil poděkování prof. MUDr. Evě Topinkové, CSc. a všem členům redakční rady za jejich
práci na časopise, jehož odborná úroveň je vysoce hodnocena. V této souvislosti prim. MUDr.
Jaroslav Přehnal, CSc. informoval o možnosti připojit odborný časopis Česká geriatrická revue
k časopisům, které by mohly usilovat o získání „Evropského“ impakt-faktoru (Eurofaktor). V
tomto smyslu uložil výbor prim. MUDr. Přehnalovi, CSc. vést jednání i na půdě ČLS JEP s tím,
že o závěrech bude průběžně informovat na schůzích výboru.

7. Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. informovala o probíhajícím projektu 1. LF UK „Vzdělávání
lékařů primární péče v geritrii“ s mezinárodní grantovou podporou, na kterém participují
zástupci ČGGS, SVL a kateder IPVZ. Cílem je ověření a následné systémové zařazení geriatrie
do předatestační přípravy praktických lékařů i do jejich kontinuálního vzdělávání a dosažení
společného konsensu obou odborných společností v této oblasti. Výbor vzal zprávu na vědomí
a uložil informovat výbor o průběhu projektu.

8. Materiály pro edukaci praktických lékařů „Pojetí geriatrického pacienta a komplexní
geriatrické hodnocení pro praktické lékaře“ předložil as. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. se
spoluautory výboru (viz bod 1. – kontrola plnění úkolů).

9. Byla otevřena diskuse o vyhovění mnoha požadavkům z našich pracovišť v případě možnosti
vycházet ze základních materiálů společnosti (mimo koncepci), které by usnadnily diskusi
s plátci i se zřizovateli. Proto výbor uložil zpracovat
prim. MUDr. Přehnalovi, CSc.
 Standardy oddělení (lůžkových pracovišť) geriatrického profilu
 Standardy geriatrické ambulance
prim. MUDr. Jiroudkové
 Návrhy změn, úprav a nových výkonů do sazebníku výkonů.
as. MUDr. Kalvachovi, CSc.
 Definici geriatrického pacienta
prof. MUDr. Topinkové, CSc. a as. MUDr. Kalvachovi, CSc.
 Definici geriatrického konsilia
prof. MUDr. Topinkové, CSc.
 Indikace přijetí pro pracoviště geriatrického profilu
V této souvislosti výbor projednal žádost lékařky LDN v Praze – Řepy o odborné stanovisko a
podporu k jednání se zdravotními pojišťovnami ve věci navázání smluvního vztahu v oboru
ambulantní geriatrie ve spádovém území, kde podobné zdravotnické zařízení dosud není k
dispozici. Výbor vyjádřil podporu žádosti a to v souladu se schválenou koncepcí oboru
geriatrie.

10. As. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. informoval výbor o přípravných fázích realizace projektu
postupného vzniku komunitních geriatrických center v některých vhodných lokalitách a
územích v ČR, k němuž probíhají jednání na nejrůznějších úrovních. Výbor považuje toto
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téma za více než nosné a uložil as. MUDr. Kalvachovi, CSc. pokračovat v těchto aktivitách ve
spolupráci s prim. MUDr. Přehnalem, CSc.

11. Prim. MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc. informoval o zasedání geriatrické sekce UEMS, kterého se

zúčastnil dne 17.9.2005 v Alkmaaru. Řešeny byly otázky postgraduálního vzdělávání lékařů,
zkušenosti s akreditací pracovišť a vzdělávání v oboru. Nutnosti vycházející z evropských
požadavků již byly zapracovány do našich vlastních požadavků na akreditovaná pracoviště
oboru geriatrie. Výbor vzal zprávu na vědomí.

12. Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. informovala o zasedání výboru Evropské společnosti

geriatrické medicíny (EUGMS) dne 22.10.2005, kterého se jako zástupce ČGGS zúčastnila. Ve
spolupráci s prim. MUDr. Přehnalem, CSc., prim. MUDr. Holmerovou, Ph.D. a prim. MUDr.
Burešem připravila materiály pro kandidaturu ČGGS na organizaci evropského kongresu
EUGMS v srpnu 2006. Na zasedání dále byla projednávána situace ve tvorbě EUGMS
Guidelines pro geriatrické pacienty (Diabetes mellitus publikován v roce 2004, v přípravě je
problematika synkopy a nutrice), otázky vzdělávání, příprava informační brožury EUGMS
(podklady za ČGGS zpracuje prof. MUDr. Topinková, CSc.). V příštím roce se očekává aktivní
účast členů ČGGS na kongresu v Ženevě (termín konání viz bod 15). Výbor vzal zprávu na
vědomí.

13. Prim. MUDr. Alena Jiroudková seznámila výbor s hospodařením společnosti. Prim. MUDr.
Lubomír Grepl sdělil, že zpráva o hospodaření byla zaslána revizní komisi ČGGS, která ji
projednala a vzala na vědomí s tím, že nebyly shledány žádné nedostatky. Vzhledem ke
zvyšujícímu se počtu neplatičů provede revizní komise kontrolu platby členských příspěvků
podle údajů ČLS v nejbližším termínu a projedná další postup na schůzi výboru.

14. Výbor zhodnotil průběh odborných akcí společnosti, kterými byly - X. Kongres geriatrie a
gerontologie Zlín, HOSPIMedica Brno, X. Gerontologické dny Ostrava a Dny seniorů, Geriatrie
na XII. výročním kongresu České internistické společnosti ČLS JEP. V této souvislosti proběhla
diskuse o změně a přístupu k jednotlivým akcím v průběhu roku. Bylo navrženo, aby se jedna
z akcí stala hlavní, nosnou a výroční akcí ČGGS, přičemž místa konání je možné rok od roku
obměňovat. Ostatní akce nechť probíhají dle stanoveného plánu s garancí či jinou formou
podpory ČGGS a pod její záštitou. Představa podpory je taková, aby společnost nabídla
organizátorům akcí renomované přednášející a vhodná témata příslušné akce. Diskuse nebyla
ukončena a bude pokračovat na příštím řádném zasedání výboru tak, aby se s realizací
započalo v termínu co nejkratším.

15. Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. seznámila členy výboru s plánem odborných akcí ČGGS a
významných mezinárodních akcí na rok 2006, který je nyní dokončován a bude
zveřejněn na webových stránkách společnosti do konce listopadu 2005.

16. Pracovní den ČGGS proběhne ve středu 7. prosince 2005 od 10:00 – 13:00

hod.v Lékařském domě v Praze. Tématem 1. části programu jsou novinky v léčbě diabetes
mellitus v roce 2005, 2. část bude věnována aktualitám a novinkám v oblasti specializačního
vzdělávání v oboru, informacím o zdravotnických prostředcích, projednána bude problematika
úhrad následné péče, výstupy i dopady proběhlých auditů v zařízeních následné péče a
výhledy do roku 2006. Program pracovního dne bude všem členům rozeslán v dostatečném
časovém předstihu.

17. Řádné zasedání výboru a revizní komise ČCGS se uskuteční při příležitosti konání
pracovního dne společnosti ve středu 7. prosince 2005 po jeho ukončení. Předpokládaná
doba trvání výborové schůze je 3 hodiny. Prim. MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc. požádal členy
výboru a revizní komise ČGGS, aby si tento čas zohlednili ve svém programu a schůze se
zúčastnili.

18. Výbor byl seznámen a vzal na vědomí nabídky partnerské spolupráce při organizování
odborných akcí. Nabídky budou uloženy na sekretariátu ČGGS.

19. Představení nabídky na profesionální internetovou prezentaci ČGGS společností MeDitorial,
s.r.o. je pro předem omluvenou neúčast zástupce této společnosti odloženo na některou
z příštích výborových schůzí.
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MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc.
předseda ČGGS
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