Zápis ze zasedání výboru a revizní komise České gerontologické a geriatrické
společnosti v Geriatrickém a rehabilitačním centru Kladno dne 11. června 2008
(pozvání prim. MUDr. Heleny Pomahačové)
Přítomní (dle abecedy) členové výboru: prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. Iva
Holmerová, Ph.D., prim. MUDr. Alena Jiroudková, prim. MUDr. Jaroslav Mullner, prim.
MUDr. Anna Neradová, prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., doc.MUDr. Pavel Weber, prim.
MUDr. Zdeněk Záboj
omluveni: prim. MUDr. Milan Forejtar, prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., MUDr.
Zdeněk Kalvach, CSc., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.
Přítomní členové revizní komise: as. MUDr. Ivana Doleželová, prim. MUDr. Helena
Pomahačová
omluven: MUDr. Luboš Grepl
1. Návštěva Geriatrického centra Kladno
Před zasedáním výboru se členové výboru a revizní komise seznámili s činností Geriatrického
a rehabilitačního centra Kladno, po zařízení je provedla ředitelka centra prim. MUDr. Helena
Pomahačová a pozdravili se s majitelkou zařízení paní MUDr. Volfovou.
2. Zápis z minulého jednání
Zápis byl zveřejněn na webu společnosti a v tištěné formě (po zapracování připomínek členů
výboru) byl rozeslán všem členům společnosti společně se druhým číslem České geriatrické
revue
3. Čestné členství společnosti paní MUDr. Daně Tučkové za celoživotní přínos oboru
Čestné členství MUDr. Daně Tučkové: většina členů výboru vyjádřila již předchozím emailem souhlas s návrhem předsedkyně, aby bylo uděleno čestné členství naší společnosti
paní MUDr. Daně Tučkové, a to za dlouholetou činnost v naší společnosti a v jejím výboru a
také za příkladné poskytování geriatrické péče a dobrovolnou činnost pro poskytovatele
sociálních služeb lidem vyššího věku (poděkování tlumočeno v průběhu Pražských
gerontologických dnů).
4. Čestná členství obecně
V diskusi diskutován dosavadní způsob udělování čestných členství. ČLS JEP potvrdila, že
čestné členství organizační složky společnosti je výhradně záležitostí organizační složky,
tedy naší odborné společnosti. Vzhledem k tomu, že dlouholetí členové výboru si nejsou jisti
svou informovaností o udělení některých čestných členství v průběhu předchozích volebních
období, kdy již působili jako členové výboru, usnáší se výbor na potřebě transparentnějšího
procesu udílení čestných členství (zásadně jde o projednání výborem a o záznam v zápise).
Dále se usnáší na tom, aby tato členství nebyla již nadále udělována členům k nižším
životním výročím (pokud jsou k jubileu udělována), než je dovršení 60. narozenin. Nicméně i
přes tyto výhrady se výbor usnáší, že bude respektovat rozhodnutí, která již vešla v platnost, a
tedy platnost současného seznamu členů včetně čestných členů.
5. Jednání členů výboru
Prim. Mullner a předsedkyně informují o současných jednáních na MZ s odborem zdravotní
péče ohledně přípravy vyhlášky o minimálních požadavcích na personální a věcné vybavení.
Výbor ČGGS považuje navrhovanou diferenciaci následné a dlouhodobé péče za přínosnou,
nicméně vyjadřuje obavy, aby byly tyto segmenty péče dostatečně financovány a

diferencovány tak, aby bylo možné poskytovat kvalitní služby. Za pozitivní považujeme, že
byl nově definován geriatrický stacionář. Oddělení zdravotní akutní a následné geriatrické
péče a dlouhodobé geriatrické péče je potřeba definovat (v intencích minimálních
personálních a věcných požadavků) srovnatelně s ostatními obory.
Prim. Holmerová a prof. Kubešová jednaly s náměstkyní ministra zdravotnictví MUDr.
Hellerovou, dospěly ke shodě, že je potřeba rozvoj geriatrie a diferencovaných geriatrických
služeb podporovat.
Dotazník pro Ministerstvo zdravotnictví (elektronicky rozesláno členům výboru) vyplnily
prof Kubešová, prim Jiroudková a prim Holmerová.
Prim. Holmerová a Prof. Kubešová informují o jednáních s ministrem práce a sociálních věcí
o problematice péče o seniory, zdravotně sociální péče a geriatrie.
Dále jednaly prim. Holmerová a prim Neradová s Mgr. Žárským, další jednání proběhlo
společně s Dr. Kalvachem přímo na odboru sociálních služeb u Mgr. Žárského.
Prim Holmerová byla oslovena prim Hudečkem (LDN Počátky) o pomoc v prosazení
smlouvy s VZP na geriatrickou ambulanci. Jednala o tom s ředitelem VZP MUDr. Pavlem
Horákem, CSc., MBA. Nyní již konečně došla informace, že smlouva byla navázána.
Prim. Holmerová informuje členy výboru o jednání s předsedou ČLS JEP prof.MUDr.
Jaroslavem Blahošem, DrSc. ohledně výroční konference ČLS JEP a spolupráce (20. březen).
6. Výroční kongres ČGGS
Výbor diskutuje o příštím výročním kongresu a usnáší se na tom, že by to měl být se
souhlasem přítomných pořadatelů Brněnský geriatrický den. Dále diskutováno o tom, jakým
způsobem budou dále organizovány akce společnosti. Tímto problémem se bude výbor
zabývat na jednom z příštích zasedání.
7. Informace o uskutečněných akcích
Doc Weber informuje, že na pracovním dnu v Brně byl 316 účastníků. Brněnský pracovní den
se tak stává tradiční aktivitou, jejíž význam bude ještě zdůrazněn tím, že v příštím roce bude
výročním kongresem ČGGS
Výroční kongres ČLS JEP se uskutečnil 16.dubna 2008 v kongresovém centru Hotelu
Olympic, zúčastnilo se jej cca 160 účastníků. Výbor hodnotí akci jako přínosnou, prof.
Topinková o ní informovala v Medical Tribune.
Gerontologické dny Severozápad - informuje prim Mullner, 500 účastníků, první den pro
lékaře, druhý den pro sestry, zejména neurologická problematika. Organizační zajištění
hodnotí jako uspokojivé. V diskusi se členové výboru zabývají podmínkami kongresu. Dům
techniky Ostrava kongres pořádá jako komerční akci, garanti ze strany členů výboru působí
jako dobrovolníci. Výbor se zamýšlí nad tím, zda je tato situace únosná, shoduje se v tom, že
nikoli a že se jí bude zabývat na dalších zasedáních.
Pražské gerontologické dny – informuje prim Holmerová. PGD byly letošním výročním
kongresem, přestože se konaly v krátkém odstupu s gerontologickými dny SZ a výročním
kongresem ČLS JEP, zúčastnily se jich téměř tři stovky účastníků. Dr. Kalvachem byla

proslovena druhá „Přehnalova přednáška“, pozitivně hodnocená jak účastníky konference tak
členy výboru.

8. Informace o plánovaných akcích
Moravsko-berounský neurologicko geriatrický den
Regionální akce – bude zveřejněno na webu
Světový kongres anesteziologie a resuscitace
Předseda společnosti anesteziologie a resuscitace nám poslal výzvu k účasti na světovém
kongresu, který se koná v Praze v roce 2009. Předsedkyně poslala tuto informaci členům
výboru a dále dle elektronického adresáře s výzvou o aktivní účast.
Prof. Topinková informuje o konání 5. kongresu Evropské společnosti geriatrické medicíny
(European Union Geriatric Medicine Society, EUGMS) ve dnech 3.-6.9.2008 v Kodani. Za
ČGGS se aktivně účastní prof. Topinková a doc. Weber.
9. Ocenění pro mladé geriatry:
bude předmětem jednání příští schůze výboru. Referovat bude dr. Kalvach, navrhovatel
tohoto ocenění.
10. Webové stránky společnosti
Webové stránky: Doc Weber informuje, aby byly informace o akcích a všechny potřebné
další informace zasílány včas, aby bylo možné je zveřejnit. Poděkování za pružnost
spolupráce doc Weberovi a jeho spolupracovníkům. Členové výboru se shodují v tom, že se
spolupráce na zveřejňování materiálů výrazně zlepšila.
11. Veselý senior
Nadační fond Veselý senior žádá naši společnost o odbornou spolupráci (přeposláno a
domluveno e-mailem) – poradní tým za ČGGS: prim Holmerová, dr. Kalvach, dr. Jurašková,
prim. Neradová

12. Petice občanů na zlepšení péče o seniory
Informují prim. Holmerová a prim Jiroudková: PhDr. Gabašová iniciovala na základě
vlastních zkušeností v péči o svou matku petici, kterou doručila do Parlamentu. Projednáním
petice byl pověřen poslanec Kotouš (ČSSD), který si nechal poslat od odborné společnosti
materiály a na jednání přizval zástupce ČGGS (prim Jiroudková, prim. Holmerová). Jednání
bylo potvrzeno ještě dopoledne, takže na ně dorazila prim Jiroudková z Liberce, nicméně pan
poslanec se na projednání nedostavil. Paradoxně nenásledovala omluva členkám výboru za
zbytečně vynaložený čas a námahu, ale předsedkyně obdržela od pana poslance dopis
zvláštního znění. Následně se omluvila předsedkyně petičního výboru poslankyně Rujbrová.
13. Členství v mezinárodních společnostech
Informují prof. Topinková a prim Jiroudková.
ČGGS je členem následujících mezinárodních organizací:
Mezinárodní asociace gerontologie a geriatrie (IAGG) – členský příspěvek dle aktuálního
počtu členů(ČLS JEP) 230 USD
Sekce geriatrické medicíny lékařů specialistů EU (Geriatric Medicine Section UEMS) -

příspěvek dle počtu geriatrů 100 EUR
Evropská společnost geriatrické medicíny (EUGMS) členský příspěvek 800 EUR ročně
Příspěvky těchto členství za rok 2008 již jsou nebo budou uhrazeny.
Nejasná je situace kolem platby a členství v organizaci EURAG, kde došlo k výměně vedení,
zatím konstituován přechodný sekretariát v Holandsku. Vzhledem ke změně čísla účtu
vyčkáme s platbou členského příspěvku do konstituování trvalého sekretariátu. Dále členství
zvážíme.

14. Časopis Česká geriatrická revue
Nakladatelství Medical Healthworld mění rychle odpovědné redaktorky, které mají na starosti
jednotlivá čísla. Dr. Skalková sdělila, že odešla vzhledem k tomu, že se změnila koncepce
vydavatelství, které se velmi významně zaměřuje na ekonomiku a zisk. Odbornou redakci
zatím nikdo nekontaktoval, ale zatím byla vždy velmi vstřícná spolupráce. Nyní se ohlásila
nová „junior editor“, která bude mít časopis na starosti, bc. Gabriela Gubíková. Nyní je
připraveno třetí číslo časopisu – kardiologie (prof Kubešová).
Dále je třeba dbát o to, aby byl časopis zařazen do „pozitivního“ seznamu odborných
recenzovaných periodik, zatím tomu tak je, což je třeba považovat za podstatné. Tento status
je třeba udržet i dále a snažit se o zařazení časopisu do dalších databází.

15. Informace o hospodaření
Prim. Jiroudková: paní Plocková skončí pracovní poměr ČLS/ČGGS koncem roku 2008.
Prim Holmerová konstatuje, že zatím veškerou činnost pro společnost vykonávala bez
jakékoli administrativní podpory. Do budoucna však považuje za důležité, aby se určité
činnosti profesionalizovaly, v tomto ohledu budou probíhat i jednání s potenciálními
sponzory.

16. Informace revizní komise
V současné době se revizní komise zabývá kontrolou členství a hospodaření, výsledky budou
předloženy na příštím zasedání výboru. MUDr. Ivana Doleželová bude do příštího výboru
bude informovat o stavu členské základny a placení příspěvků.

V Kladně 11. června 2008

MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., předsedkyně společnosti

