Na program jednání výboru ČGGS ČLS JEP 13 září 2007 v Luhačovicích
Přítomni - výbor: prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. Milan Forejtar, prim. MUDr. Iva
Holmerová, Ph.D., prim. MUDr. Alena Jiroudková, prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.,
prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., prim. MUDr. Anna Neradová, prof. MUDr. Eva
Topinková,CSc.,doc.MUDr. Pavel Weber, CSc.
Přítomni – revizní komise: as.MUDr. Ivana Doležalová, prim. MUDr. Luboš Grepl
Omlouvají se: as.MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., prim. MUDr. Jaroslav Mullner, prim.
MUDr. Helena Pomahačová, prim. MUDr. Zdeněk Záboj, doc. MUDr. Helena Zavázalová,
CSc.

1. členská základna – přijata přihláška paní Vrlové, Zlín.
Nadále bude v činnosti pokračovat sekretářka paní Plocková, geriatrická klinika Praha, dále i
sekretářka paní Karlová, Gerontocentrum
Elektronicky se vykoresponduje výše odměn oběma.
2. Výbor projekdnal a schválil „Doporučení ČGGS“ ohledně inkontinence, oslovování,
mediálního obrazu stáří, eutanazie. Bylo doporučeno další šíření těchto materiálů – viz příloha
3. Dále byla výborem diskutována potřeba adekvátní kvalifikace ředitelů a vedoucích
pracovníků sociálních zařízení. V této otázce budou vedena jednání se zástupci MPSV (prim.
Holmerová, as. Kalvach na Radě vlády pro otázky seniorů, další členové dle možností i
v rámci krajů). Výbor považuje za vhodné například magisterské studium „dlouhodobá péče
v gerontologii“ a jako přechodné opatření doplňující (rekvalifikační) dvousemestrální kurz a
praxe v příslušných službách (5 let).

4. Nadační fond „Veselý senior“ nabídl možnost financování projektů jednotlivých zařízení
pro seniory, v současné době se projednávají projekty, výběrové řízení bude ukončeno do
konce listopadu.
5. Výbor se zabýval problematikou kvality péče zejména v zařízeních dlouhodobé péče.
Předsedkyně informuje o tom, že opakovaně předkládala Ministerstvu zdravotnictví námitky
ke kvalitě péče a potřebě diferencovaných geriatrických služeb v intencích koncepce geriatrie.
Výbor souhlasí s tím, že je nadále třeba se zabývat otázkami kvality péče v geriatrických a
gerontologických zařízeních, aktualizovat koncepci oboru a standardy péče tak, aby byly
akceptovány také ze strany MZ a pojišťoven.
6. Úkoly a cíle ČGGS na toto volební období byly rozeslány elektronicky a v krátké době
budou zaslány členům i poštou.
7. Předsedkyně opakovaně upomínala členy ČGGS o zaslání e-mailových adres, v současné
době jich máme cca 100 a jejich počet postupně narůstá, takže budeme moci většinu materiálů
zasílat zájemcům v elektronické podobě.

8. Výbor diskutoval k dotazu prim. Juraškové ohledně edukačních seminářů pro praktiky.
V tomto ohledu budou probíhat další jednání výboru ČGGS s vedením SVL. Prof Topinková
informuje, že doporučený postup „geriatrie“ byl vytištěn a byl rozeslán praktickým lékařům.
9. Rozpočet a akce na příští rok: prim. Jiroudková žádá členy výboru a pořadatele akcí ČGGS,
aby jí urychleně předali případný rozpočet pro ČLS JEP.
Brno, PGD, Zlín, Ostrava, Hradec – nerozpočtované akce
Prim Jurašková vypracuje pravidla organizování akcí, které se budou konat ve spolupráci či
pod záštitou ČGGS.
Prof Topinková vypracuje plán akcí na příští rok: Upozornění pořadatelům akcí, aby včas
nahlásili prof Topinkové termín konání akcí.
ČLS JEP bude žádat o příspěvek na úhradu členství v mezinárodních společnostech. Prim
Jiroudková upozorňuje na potřebu včasného vyúčtování dle pravidel ČLS JEP.
10. Prim. Holmerová informuje o jednáních na MPSV (ohledně role geriatrů při posuzování
soběstačnosti seniorů, spolupráci s posudkovými lékaři, dlouhodobé péči), VZP (geriatrie,
následná péče), MZ ČR (následná péče). Ministerstvo práce a sociálních věcí má zájem na
spolupráci s odbornou společností, jednotlivé postupy budeme vzájmně konzultovat.
Ministerstvo zdravotnictví počítá s tím, že v jednotlivých legislativních dokumentech bude
více respektována koncepce geriatrie a diferencované geriatrické péče.
11. Prof. Topinková a prim Holmerová se v minulém týdnu zúčastnily tzv. redakční rady MZ
pro vzdělávací programy. Ředitelka odobru VaV Mgr. E. Prošková zdůraznila potřebu
zařazení oboru geriatrie do výuky ostatních oborů. Geriatrie by měla být podle dohody místo
povinné doplňkové praxe součástí povinné praxe (1 měsíc).
Z dalších 80 oborů vytipujeme další, u nichž se domníváme, že by v rámci předatestační
přípravy měly mít zařazenu edukaci v geriatrii.
12. Prim. Jurašková informuje o přípravě Výročního kongresu v Hradci Králové, kde zároveň
proběhne zasedání výboru ČGGS a redakční rady České geriatrické revue, termín: 22. – 24.
listopadu. Prim. Jurašková jednala s odbornými společnostmi vnitřního lékařství a
praktického lékařství, aby participovaly nejen na účasti ale také na programu.
Prim Jurašková upozorňuje, že je třeba pomoci také ze strany členů výboru, a to jak aktivní
účastí tak předsednictvím či získáním přednášejících.
Informace jsou na www.gepa.cz, prim. Jurašková žádá, aby se členové výboru ozvali co
nejdříve.
První den bude večírek pro všechny účastníky, před ním proběhne schůze výboru a redakční
rady časopisu
Přehnalova přednáška – výbor souhlasí s návrhem prim. Holmerové a prim. Juraškové, aby
v tomto roce přednesl Přehnalovu přednášku (v Hradci Králové) doc Neuwirth.
Přehnalova cena – v tomto roce ještě udělena nebude.
Dr. Kalvach zpracuje kritéria pro udělení Přehnalovy ceny a zašle je členům výboru
13. Česká geriatrická revue, informace o způsobu recenzování, který bude i nadále anonymní,
u každého článku budou dva recenzenti. Prof Topinková žádá větší aktivitu ze strany členů
redakční rady. Prof Kubešová se stala výkonnou redaktorkou. Do budoucna bude mít každá
z výkonných redaktorek a šéfredaktorka na starosti jedno číslo časopisu v roce. Třetí číslo
tohoto roku je již zlomeno, další v přípravě vcelku kompletní. Redakční plán na příští rok je
rámcově připraven. Doc Weber připomíná, že je třeba vyzvat zejména mladší kolegy

k publikování v časopise. V dalším období bude kladen důraz na to, aby časopis zveřejňoval
původní práce a výsledky výzkumů.
Prim Jurašková navrhuje, aby bylo několik čísel časopisu předáno vždy členům výboru, aby
tito s nimi mohli dále pracovat a získávat publikace.
Dále informuje o tom, že se redakční rada domluvila na tom, že se uskuteční dotazníková
akce o časopise, které články se líbí atd.
14. Doc Weber informuje o spolupráci se správci webových stránek společnosti a o
problémech, které ji v poslední době provázely (zejména nepružná aktualizace).
15. Předsedkyně děkuje členům výboru ČGGS a revizní komise za účast při výběrových
řízeních na Ministerstvu zdravotnictví.
16.Prim. Neradová informuje o nadcházející akci ČGGS (10. – 12. říjen 2007) Ostravské
gerontologické dny.
17. Prof. Topinková informuje o mezinárodních akcích společnosti. Výbor blahopřeje prof.
Topinkové ke zvolení předsedkyní klinické sekce IAGG-EURO.

Za zápis: prim. Holmerová, prim. Jurašková

