Zápis
ze zasedání výboru České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP
a revizní komise a krajských koordinátorů, které se konalo
dne 22. března 2006 na Geriatrické klinice 1LF a VFN Praha
Přítomni:
výbor ČGGS: prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.,
prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. Alena Jiroudková, as. MUDr. Zdeněk
Kalvach, CSc., Jana Dvořáková, prim. MUDr. Jaroslav Müllner, prim. MUDr.
Božena Jurašková, Ph.D.
revizní komise ČGGS:
prim. MUDr. Lubomír Grepl, doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., prim. MUDr.
Helena Pomahačová
krajští koordinátoři:
prim. MUDr. Eva Balnerová (Vysočina)
Omluvení členové výboru ČGGS:
doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., prim. MUDr. Anna Neradová

Jednání dle schváleného programu:
1. Dopis Nemocnice Ledeč-Háj zaslaný jednatelem MUDr. Vratislavem Kaniokem prim.
MUDr. Jaroslavu Přehnalovi, CSc. V dopise je uvedeno, že nemocnice považuje snahu o
krácení plateb VZP za neodpovídající a chce se proti ní bránit. Cituji: „Po celou dobu
existence vyhlášky 134/1998 a nyní 101/2002 se snažíme plně respektovat minimální
personální vybavení a personál spíše překračujeme. V roce chyběl 1 lékař A2. Kvalitního
lékaře je velmi obtížné sehnat. Na základě tohoto deficitu nám hrozí, že úhrada bude
dokonce nižší než 1,0. Po přepočtu na dosaženou obložnost máme přebytek zdrav.
personálu celkově 6,7 osob, překračujeme o 0,24 lékařeA1, překračujeme SZP PSS, SZP a
vysoce překračujeme NZP a PZP. U A2 chybí 0,68 úvazku, což je 40,4% a toto má být
klíčem krácení. Navíc při porovnání s ošetřovatelskými lůžky, kde je profil pacientů
obdobný, jsou požadavky na úvazky lékařů u těchto lůžek výrazně nižší, ale cena úhrady
je stejná. Tímto faktem je zcela popřena argumentace dopisu ředitelky VZP, který jsme
obdrželi.“
Výbor se domnívá, že s tímto problémem se v současné době setkává mnoho zařízení tzv.
následné péče. Předepsané personální obsazení jednotlivých oddělení by mělo být
nástrojem ke zlepšení kvality péče jednotlivých oddělení a nikoli výhradně podkladem pro
sankce, jak je tomu dosud vůči zařízením následné péče. Výbor zdůrazňuje, že správné
personální obsazení odpovídající vyhlášce musí být prosazováno ve všech smluvních
zařízeních a nikoli pouze v tzv. následné péči. Stanovisko výboru bylo dále formulováno
v materiálech zaslaných MZ ČR, které tvoří přílohu zápisu (viz bod 5,6).
2. Dopis Nemocnice Ostrov, MUDr. Karel Balabán, náměstek pro řízení zdravotního úseku.
Nemocnice žádající prim. MUDr. Jaroslava Přehnala, CSc. o odborný geriatrický posudek
chorobopisů, které jsou předmětem sporu. Prim. Holmerová telefonovala nám.Balabánovi
neprodleně po obdržení dopisu od sekretářky prim. Přehnala (17.2.2006) a informovala ho
v jaké věci jedná. Jmenovaný neměl čas na jednání a zpět již nezavolal.
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3. Dopis Biomedica Praha, Ing. Andersová, týkající se možnosti účasti na odborných
akcích. Předáno paní Hořákovou ze Zlína. Prim.Holmerová bude Ing. Andersovou
informovat o jednotlivých akcích a jejich kontaktních osobách.
4. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravuje věcný podklad k návrhu
prováděcího právního předpisu k zákonu o sociálních službách. Překládaný návrh
materiálu by měl stanovit vymezení jednotlivých úkonů a způsob jejich hodnocení pro
účely určení stupně závislosti v souvislosti s poskytováním příspěvku na péči. MPSV se
obrací na výbor ČGGS s žádostí o stanovisko.
Výbor ČGGS po diskusi zastává stanovisko, že materiál je velmi pečlivě zpracován a
velmi dobře je použitelný pro praxi. Otázka začlenění objektivního posouzení
kognitivních funkcí do celkového vyšetření pro tyto účely je ještě předmětem další
diskuse a spolupráce s pracovní skupinou MPSV (prim. Holmerová) (příloha č. 1).
5. Podklady pro náměstka Pečenku:
Prim. Holmerová jednala s náměstkem MUDr. A. Pečenkou o současné problematice
gerontologie a o potřebě prosazení koncepce geriatrie. Předané materiály jsou v příloze
zápisu (příloha č. 2).
6. Dalším předaným materiálem je také upozornění na závažné systémové nedostatky v péči
o geriatrické pacienty v souvislosti s platnými vyhláškami a regulačními opatřeními VZP
(příloha č. 3).
7. Odměna pro paní Michaelu Hořákovou, sekretářku prim. MUDr. Jaroslava Přehnala, CSc.
Prim. Holmerová referuje, že paní Hořáková byla velmi nápomocna v době po smrti prim.
Přehnala a de facto tak zajistila plynulost činnosti výboru, pomáhala s přípravou agendy
atd. Výbor jí tímto vyjadřuje své poděkování a souhlasí s úhradou za odpracované hodiny.
Pověřuje prim. Jiroudkovou, aby v tomto ohledu jednala.
8. Atestační komise pro geriatrii:
Prof. Topinková informovala výbor, že až do současnosti neobdrželi členové atestační
komise navržení naší odbornou společností již v únoru 2005 jmenovací dekret od MZ. Po
její urgenci na MZ obdrželi jmenovací dekret již všichni navržení členové (prof.
Topinková, doc. Neuwirth, prim. Bureš, prim. Holmerová, prof. Kubešová, doc.
Weber, as. Kalvach, prim. Záboj, za ČLK prim. Forejtar, za IPVZ as. Doleželová). Výbor
dále navrhuje, aby do atestační komise byla navržena také as. Jurašková tak, aby byla
zastoupena v atestační komisi i nově ustavená subkatedra geriatrie LF HK. V tomto
smyslu osloví prof. Topinková MZ.
9. Česká geriatrická revue:
Vedoucí redaktorka prof. Topinková informovala výbor o obsahu prvního čísla (bylo
distribuováno u příležitosti brněnského pracovního dne). Poděkovala všem členům
výboru, kteří se aktivně podíleli na uctění památky zemřelého prim. Přehnala v tomto
čísle. Další čísla jsou připravována podle redakčního plánu. Vzhledem k tomu, že někteří
členové společnosti neobdrželi výtisky poštou , byla do redakce zaslána aktualizovaná
databáze členů. Prosíme všechny členy, aby při změně adresy informovali ČLS.
Aktualizace probíhá kvartálně.
10. Zprávy z mezinárodních společností:
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Kongres EUGMS se bude konat ve dnech 23.-26.8.2006. Výbor podporuje účast
českých geriatrů na této akci. Aktivní účast (abstrakt) s termínem do 30.4.2006 na
adrese www.eugms.org.
IAG - Evropská oblast. Zástupce ČGGS v IAG, prof. Topinková, informovala o
kongresu Klinické sekce, který se konal v únoru 2006. Na kongresu bylo více než 10
účastníků z ČR (aktivně prof. Sobotka, prof. Topinková). Zprávu o kongresu připraví
do příštího čísla ČGR prof. Topinková.
Došlo ke změně názvu IAG, která se přejmenovala na IAGG (International
Association of Gerontology and Geriatrics, www.iagg.com.br)
Výbor obdržel kondolence k úmrtí předsedy od mezinárodních společností (prezidenta
IAGG, UEMS, SGGS), které tlumočila prof. Topinková.
EURAG - informace o významných akcích EURAG poskytla prof. Topinková, paní
Jana Dvořáková nabídla aktivní zapojení do problematiky EURAG, které bylo
výborem jednoznačně podpořeno.

11. Odborné akce společnosti a akce pořádané ve spolupráci s ČGGS v roce 2006:
- Pracovní den březen, Brno - informoval doc. Weber. Akce byla i v letošním roce
hojně navštívená, zájem odborné veřejnosti o tuto problematiku zjevně roste. Výbor
vyslovil poděkování doc.Weberovi za přípravu této zdařilé akce.
- Pracovní den 12.duben, Praha - informace prof. Topinková, program je umístěn na
webových stránkách.
- Karlovarské gerontologické dny pořádá DTO v hotelu Thermal ve dnech 26. a 27.
dubna 2006. Zájem o tuto v pořadí první akci v západočeském regionu roste.
- 1. celostátní lékařský kongres "Bolest je všudypřítomná" se uskuteční ve dnech 27.29. dubna 2006, (sekce "bolest ve stáří", odborný garant prof. Topinková).
- Pražské gerontologické dny: 10. ročník Pražských gerontologických dnů se
uskuteční ve dnech 31. května, 1. a 2. června 2006 na Fakultě tělesné výchovy a
sportu UK v Praze. Program PGD a přihlášky na www.alzheimer.cz.
- Pracovní den září, Zlín. V letošním roce se uskuteční jednodenní pracovní den 14.
září, koordinuje prim. Forejtar. Na návrh prof. Topinkové se souhlasem výboru byl
prim. Forejtar přizván ke spolupráci s výborem jako zástupce Zlínského regionu tak,
aby nedošlo k přerušení kontaktů po úmrtí předsedy.
- X. Gerontologické dny Ostrava se konají 11.-13. října .2006, koordinátor prim.
Nerádová.
- 1.-4. listopadu 2006 se uskuteční Výroční kongres České internistické společnosti
se sekcí "geriatrie" v Brně, (odborný garant prof. Kubešová, Topinková).
- 8.-11.listopadu 2006 se uskuteční Výroční kongres SVL v Karlových Varech s
prezentací Doporučeného postupu s tématem geriatrie.
12. Webové stránky společnosti www.cggs.cz. Nová podoba stránek byla hodnocena kladně
jak členy výboru tak dalšími členy společnosti. S převzetím staré domény souvisejí
problémy s fonty - na webových stránkách společnosti je postup k jeho odstranění.
Návštěvnost stránek se zvýšila, za měsíc březen více než 250 návštěvníků, shlédnuto
téměř 3000 stránek. Webmasterem byl za výbor jmenován doc. Weber, požadavky na
aktualizaci webových stránek budou zasílány doc. Weberovi a v kopii prim. Holmerové a
prof. Topinkové. Programy a pozvánky na akce společnosti event. i abstrakta prosím
jednotlivé koordinátory zasílat přímo na adresu správce stránek MUDr. Šebka fy
Meditorial a v kopii výše uvedeným členům. Další informace budou cestou webmastera
projednány na výboru (event. i elektronickou formou).
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13. Bod programu vypuštěn.
14. Problematika zdravotně sociálních lůžek event. sociálních hospitalizací. Diskuse
výboru k této problematice, která dosud není řešena a v současné době se zdá, že její
řešení nepovažují zodpovědná ministerstva za prioritu. Výbor bude v tomto ohledu dále
jednat.
15. Vzkaz od prim Neradové:
„Bohužel se schůze výboru v tomto termínu nemohu z osobních důvodů zúčastnit. Prosím
o zařazení do programu informace o konání X. Gerontologických dnů Ostrava ve dnech
11.-13.10.2006. Byla bych ráda, kdyby jste se všichni těchto dnů zúčastnili. Mimo tyto
dny slavíme také 30. let LDN v Ostravě-Radvanicích. Děkuji za pochopení a s přáním
krásného dne A. Neradová.“
Výbor děkuje za pozvání, GDO jsou jednou z klíčových akcí ČGGS, dle možností se
všichni členové výboru akce zúčastní.
16. Paní Eva Přehnalová telefonicky potvrdila prim. Holmerové, že souhlasí s tím, aby se
výroční přednáška a cena pro mladé geriatry pojmenovaly jménem prim. MUDr.
Jaroslava Přehanal, CSc., předsedy naší společnosti.
Výbor ČGGS vyjadřuje paní Evě Přehnalové své poděkování.
Přílohy k zápisu:
1) MPSV - návrh materiálu k zákonu o sociálních službách
2) Materiál ČGGS předložený MZČR o koncepci geriatrie
3) Materiál ČGGS předložený MZČR o péči o geriatrické pacienty

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
vědecká sekretářka ČGGS ČLS JEP

Prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
místopředsedkyně ČGGS ČLS JEP
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