Zápis ze zasedání výboru a revizní komise České gerontologické a geriatrické
společnosti ČLS JEP v Brně dne 19. března
Přítomní členové výboru: 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, prim. MUDr. Anna Neradová, prof. MUDr.
Eva Topinková, doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.
Přítomní členové revizní komise: prim. MUDr. Lubomír Grepl, prim. MUDr. Helena
Pomahačová,
Omlouvají se:
prim. MUDr. Jaroslav Mullner, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. prim. MUDr. Zdeněk Záboj,
prim MUDr. Ivana Doleželová
1. Změny členské základny ČGGS, referuje prim. Holmerová:
Výbor ČGGS vítá nové členy: Přihlášky nových členů do ČGGS byly průběžně odsouhlaseny
e-mailem, a to následovně:
MUDr. Zora Suvorovová, LDN Motol, MUDr. Petra Ručeková, Nemocnice ve Frýdku
Místku,MUDr. Pavla Ticháčková, Nemocnice Varnsdorf, MUDr. Věra Havlénová, Dům
lečby bolesti s hospicem sv Josefa, Rajhrad, MUDr. Katarina Ročinová, VNF Praha,
nefrologie, MUDr. Helena Kymlová, Interna Co, Chittussiho (výše uvedené odsouhlaseny
mailem rozeslaným 26. ledna t.r.), Martina Susová, Gerontocentrum Praha, Eliška Štokrová,
Nemocnice Pelhřimov (výše uvedené odsouhlaseny mailem rozeslaným 28. února t.r.).
Prim. Chudan a MUDr Tsybulya připomínají adresu, MUDr. Bradáčová – změna adresy
členství ruší: MUDr. František Martinů a Mgr. Jaroslava Johanidesová, MUDr. Velebil
zemřel, paní choti vyjádřena soustrast.
2. Akce s gerontologickou tématikou pořádané Domem techniky Ostrava.
Členové výboru diskutují ke spolupráci s Domem techniky Ostrava (DTO). Shodují se v tom,
že DTO tyto akce pořádá jako komerční, vůči ČGGS je spolupráce jednoznačně nevýhodná:
DTO nehradí přítomným přednášejícím a spolupracujícím členům ČGGS ani členům výboru
ani vynaložené náklady. Prim. Jurašková informuje o jednání s náměstkem DTO Ing.
Hercíkem, na kterém nebyl ze strany DTO předložen uspokojivý či alespoň přijatelný návrh
spolupráce. Předsedkyně informovala, že již v průběhu minulého roku se opakovaně snažila o
kontakt s ředitelkou DTO, nicméně ke schůzce nakonec nedošlo, stejně tak paní ředitelka
nepřijalala pozvání na zasedání výboru ČGGS. I
Prof Topinková konstatuje, že jedná se v podstatě o střet zájmů vůči společnosti. Odbornost
by měla garantovat naše společnost, nicméně se stalo, že ČGGS nemá vliv na program,
dochází k tomu, že DTO přebírá nejen účastníky konferencí, které jsou garantovány naší
společností, ale zejména i firemní podporu. Výbor vyjadřuje jednoznačné stanovisko, aby
byla spolupráce s DTO ukončena. Předsedkyně bude DTO informovat.
Prim Jiroudková: navrhuje, aby byly vytvořeny takové podmínky pro pořádání akcí, které
budou garantovat nejen jejich ekonomickou úspěšnost také pro naši společnost, ale zejména
jejich odbornou kvalitu a užitečnost. Jen takovéto akce by měla naše společnost garantovat.
Budou vytvořena pravidla pro organizování odborných akcí společnosti – prim. Jurašková a
předsedkyně.
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3. Celostátní kongres ČGGS 2010
Příštím celostátním kongresem bude geriatrický kongres ve Zlíně – pořadatel prim. MUDr.
Milan Forejtar.
4. Časopis společnosti Česká geriatrická revue
Prim. Jurašková referuje, že ekonomická situace časopisu je v současné situaci problematická
a apeluje na členy výboru, aby pomohli získávat inzerci. Předsedkyně připomíná, že
společnost Versita nabízí elektronické publikování a zařazení článků do vědeckých databází,
je to však relativně finančně náročné, takže bychom tuto situaci pravděpodobně zvažovali až
po stabilizaci časopisu jako takového.
5. Jednání s Ministerstvem zdravotnictví
Předsedkyně, prof. Kubešová a prim. Jurašková informují o jednáních na MZ a s ministryní
zdravotnictví Ing. arch. Danielou Filipiovou (viz příloha 01) a s náměstkyní MUDr.
Hellerovou. Postoj paní ministryně je vůči geriatrii a gerontologii velmi vstřícný.
Nastal vcelku pozitivní posun ve srovnání s postojem ministra Julínka, který chtěl geriatrii
jako základní obor zcela zrušit a v jím připravované legislativě bylo mnoho ustanovení
minimálně velmi problematických s ohledem na zdravotní péči o seniory. Předsedkyně na tuto
skutečnost a postoj ministra zdravotnictví upozorňovala jak předsedu vlády tak místopředsedu
vlády a ministra práce a sociálních věcí dr. Nečase, s nímž počátkem roku jednala společně
s poslankyní dr. Rybínovou. Pan vicepremiér Nečas přislíbil nápravu.
Nyní je zapotřebí zajistit, aby ministerstvem připravované podklady byly přínosem také pro
rozvoj služeb pro seniory (a to jak v oblasti služeb, tak i výzkumu a vzdělávání). Předsedkyně
zaslala MZ připomínky k prioritám výzkumu ve zdravotnictví vypracované na základě
připomínek členů výboru a zpracované prim. Doleželovou. Dále jsme na MZ předali
připomínky k zákonu o zdravotnických službách. Za důležité považujeme řešení problematiky
vzdělávání v geriatrii, také v tomto směru jsme s MZ opakovaně jednali a současný
konsensus, tedy zachování geriatrie jako základního oboru a vytvoření certifikovaného kurzu
medicíny pro dlouhodobou péči považujeme za velmi uspokojivý.
6. Došlé materiály a informace
Elektronicky došlé materiály (SUKL, ČLS) a další informace rozesílá předsedkyně pravidelně
všem členům společnosti, kteří předali své elektronické adresy. Tento adresář je průběžně
aktualizován. Předsedkyně žádá členy výboru, aby laskavě v rámci své působnosti
připomínali členům společnost, že je třeba elektronické adresy aktualizovat.
6. Deklarace Evropského parlamentu o prioritách v boji s Alzheimerovou chorobou
Předsedkyně informuje o schválení Deklarace 80/2008 Evropského parlamentu o prioritách
v boji s Alzheimerovou chorobou nadpoloviční většinou europoslanců včetně europoslanců
českých, to by mělo mít v praxi význam pro rozvoj této problematiky (příloha 02)
7. Cena pro mladé gerontology
Výbor souhlasí s návrhem MUDr. Kalvacha, aby Přehnalova cena pro mladé gerontology za
rok 2008 byla udělena MUDr. Daně Hrnčiarikové a MUDr. Haně Vaňkové (návrh – příloha
03) – zajistí předsedkyně v rámci Pražských gerontologických dnů
8. Podpora a spolupráce se společností paliativní medicíny
Výbor souhlasí s vyjádřením podpory a zájmu o spolupráci nově vznikající společnosti
paliativní medicíny (příloha 04) – dopis odešle dr. Kalvach
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9. Vysočina – problémy s nasmlouváním akutní geriatrické péče
Předsedkyně informuje o tom, že opět vznikají, a to v kraji Vysočina, problémy
s nasmlouváním akutní geriatrické péče. Výbor souhlasí, aby bylo vystaveno stanovisko
společnosti doporučující vytvoření akutního geriatrického oddělení i ambulance v rámci
Krajské nemocnice v Jihlavě (prim. MUDr. Balnerová) – vystaví předsedkyně
10. Další jednání ke gerontologické problematice
Prim. Bureš a prim. Jiroudková se průběžně zúčastňují za naši společnost jednání o lécích a
zdravotních pomůckách. Výběrového řízení na MZ k poskytování lůžkové zdravotní péče se
zúčastnila prof. Topinková. Prim. Jurašková se zúčastňuje jednání odborné komise IGA.
11. Projekt ČLS JEP k posudkové problematice
Předsedkyně informuje o výsledcích projektu ČLS JEP k posudkové problematice (příloha
05). Zdůrazňuje, že problém posuzování s ohledem na příspěvek na péči je stejně závažný
jako posuzování invalidity. Pražských gerontologických dnů se zúčastní také zástupci
příslušného odboru MPSV, se kterými budeme tuto problematiku konzultovat.
12. Mezinárodní společnosti
Prim. Holmerová informuje o setkání s prof. J.P.Bayenesem, předsedou IAGG-Evropský
region, se kterým v rámci jeho pracovní návštěvy v Praze diskutovala otázku možné
aktivnější spolupráce a informování v rámci IAGG-EURO. Nicméně znovu vyjadřuje názor,
že členství v mezinárodních gerontologických společnostech je natolik nákladnou záležitostí,
že je by bylo zapotřebí alespoň určité komunikace a vzájemné spolupráce.
13. Varia:
Prim. Forejtar konstatuje, že MPSV by mělo připravit v rámci svých opatření spektrum služeb
vhodných pro seniory.
Prim. Forejtar: Zlínský pracovní den bude zaměřen na problematiku paliativní medicíny
S Medical Tribune byla podepsána dohoda o vzájemné spolupráci (informují doc. Weber a
prim. Holmerová)
Prof. Topinková informuje, že se zúčastní světové konference medicíny perioperační péče
(viz výzva prof. Cvachovce, předsedy společnosti).
Prof. Topinková upozorňuje Stříbrnou knihu a její důležitost v dalším rozvoji gerontologie a
geriatrie, tento materiál na přelomu roku přeložila prim. Holmerová a elektronicky byl
rozeslán členům společnosti (příloha 06)
Přílohu č 07 tvoří podklady o zdravotní strategii Evropského parlamentu.
Zapsala: prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Ověřeno na zasedání výboru ČGGS dne 20. května 2009
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