Zápis ze zasedání výboru a revizní komise v Hradci Králové dne 22. listopadu 2007
Přítomni:
Výbor: prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. Milan Forejtar, prim. MUDr. Iva Holmerová,
Ph.D., prim.MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., prof. MUDr.
Hana Kubešová, CSc., prim. MUDr. Jaroslav Mullner, prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.,
prim. MUDr. Zdeněk Záboj
Revizní komise: as. MUDr. Ivana Doleželová, prim. MUDr. Lubomír Grepl, prim. MUDr.
Helena Pomahačová
Omluveni: prim. MUDr. Alena Jiroudková, prim. MUDr. Anna Neradová, Doc MUDr. Pavel
Weber, CSc., Doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.,

1. Současná situace LDN, financování, stížnosti na kvalitu péče
Výbor konstatuje neuspokojivou situaci v organizaci a financování následné péče. Konstatuje,
že není respektována koncepce geriatrie. Naléhavě varuje před nediferencovanou následnou
péčí. Znovu zdůrazňuje potřebu respektovat doporučené standardy geriatrické péče. Je
potřebné zajistit dostatečnou síť geriatrických pracovišť včetně ambulancí. Toto by mělo být
prioritou následujícího období. Výbor bude v tomto ohledu jednat s Ministerstvem
zdravotnictví. Ohledně výsledků jednání budeme členy společnosti průběžně informovat.
2. Regionální konzultanti
ČLS JEP požádala odborné společnosti o zaslání seznamu regionálních konzultantů našeho
oboru.

3. Informace o návštěvách ombudsmana
Pracovníci Kanceláře Veřejného ochránce práv uskutečnili kontrolní návštěvy v
některých zařízeních sociálních služeb. Výbor považuje tato zjištění za závažná a shoduje se
v tom, že v zařízeních sociálních služeb je třeba dořešit zejména kvalitu ošetřovatelské péče.
V tomto ohledu bude výbor jednat s MPSV a zdravotními pojišťovnami. Zápis z návštěv
ombudsmana lze nalézt na stránkách www.ochrance.cz.
4.Pracovní den Praha v prosinci 2007 a kongres ČLS JEP v dubnu 2008
Prof Topinková informuje o pracovním dni v prosinci s tématem inkontinence a o Kongresu
ČLS JEP v roce 2008, který bude kongresem pro praktiky a geriatry a uskuteční se místo
pracovního dne v dubnu. Tématem bude preventivní gerontologie, mezi vyzvanými
přednášejícími budou prof. Topinková a prim. Holmerová.

5. Výběrová řízení
Předsedkyně prim. Holmerová děkuje členům výboru za účast ve výběrových řízeních na MZ
ČR.
3.10.07
Středočeský kraj - prim. Holmerová
10.10.07
Olomoucký kraj - prim. Jiroudková
23+24.10.07
Moravskoslezský kraj – prim. Pomahačová
14.11.07
Pardubický kraj – prim. Jiroudková
ZZ Rakovník doc Weber
Za zápis: prim. Holmerová, prim. Jurašková

