Zápis ze 3. zasedání výboru a RK ČGGS v roce 2009, září a mimořádné pracovní porady ke
koncepci gerontologie a geriatrie v červenci 2009
Zápis ze zasedání výboru a revizní komise ve Zlíně 10. a 11. září 2009 v průběhu
geriatrického pracovního dne ve Zlíně a zápis z pracovní schůzky ke koncepci
gerontologie a geriatrie dne 27. července t.r.
Přítomni:
členové výboru: prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. Milan Forejtar, doc.MUDr. Iva
Holmerová, Ph.D., MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., prof.
MUDr. Hana Kubešová, CSc., prim. prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., prim. MUDr.
Zdeněk Záboj
Omlouvají se: prim. MUDr. Alena Jiroudková, prim. MUDr. Anna Neradová prim.MUDr.
Jaroslav Mullner, doc. MUDr. Pavel Weber, doc. MUDr. Helena Zavázalová,
Revizní komise: přítomny prim. MUDr. Ivana Doleželová prim. MUDr. Helena Pomahačová,
omlouví se MUDr. Lubomír Grepl

Výbor je usnášeníschopný
1. Kontrola a schválení zápisu z prvního zasedání výboru ČGGS a pracovního setkání
ke koncepci gerontologie a geriatrie 27.července t.r..
2. Členství ve společnosti
Noví členové:
MUDr. Zbyněk Grešák, Městská nemocnice Odry
MUDr. Ivana Horková, Kroměřížská nemocnice
MUDr. Eva Mertová, LDN Nemocnice Přerov
MUDr. Ingrid Slámová, LDN Motol
MUDr. Rostislav Sojka, Městská nemocnice Ostrava, Interna III
MUDr. Marta Šimůnková, YouComm s.r.o
MUDr. Alena Šimurdová, Karlovy Vary
Mgr. Ingrid Štegmannova, Svaz měst a obcí – 12. 8. 2009
MUDr. Štokrová Eliška – táže se 19.7, jak to je s členstvím, že platila.
MUDr. Anna Taborovets, Nemocnice Třebotov
Mgr. Monika Válková – MPSV
Mgr. Petr Wija, Ph.D. – MPSV
Ljudmila Jarošová – Jihlava, Vrchlického 59
MUDr. Barbora Křístková – Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany
Výbor souhlasí.
Změna adresy: MUDr. Eva Malá
3. Projednán návrh Sekce kognitivní neurologie Neurologické společnosti ČLS JEP
k materiálům SUKL (úhrada kognitiv) – souhlas se stanoviskem Sekce. Příloha 1.
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4. Prim. MUDr. Daniel Pospíšil požádal o stanovisko výboru k projektu rozvoje geriatrie
v rámci Panochovy nemocnice. Tento projekt je v intencích koncepce gerontologie a
geriatrie. Předsedkyně napíše doporučující dopis.
5. Problematika Ceny J. Přehnala
Odměna laureátkám vyřešena prostřednictvím os GEPA dr Hrnčiarikové společně s odměnou
za vykonanou práci (účast na kongresu) a dr. Vaňkové prostřednictvím ČALS dtto (každá 30
tis Kč). Laureátky se nadále budou podílet ve spolupráci s výborem na udělování této ceny.
Podají výboru návrh na příští laureáty Ceny a projednají i praktické otázky s ČLS JEP, aby
nadále udělování Ceny neprováděly organizační nesnáze (s laureátkami dojedná
předsedkyně).
6. Situace České geriatrické revue
V současné době nastaly změny v redakci, zejména marketingu, společnými silami redakce a
členek redakční rady se podařilo zajistit financování časopisu..
Dle prof Topinkové je třeba nyní zvážit dalšího vydavatele časopisu – jednou z možností je
vydávání prostřednictvím ČLS JEP
7. Prezentace společnosti. Web anglicky – výbor požádá doc Webera, aby zajistil i
anglickou prezentaci, dále doporučuje, aby stanovil odměnu paní Cahové (domluví
předsedkyně s doc Weberem)
8. Úhrada cestovních nákladů členům výboru na kongres SGGS.
Předsedkyně pošle tiskopis, na kterém účastníci cestu vůči ČLS JEP vykáží.
Předsedkyně zdůrazňuje (i vzkaz od hospodářky prim Jiroudkové, hospodářky), aby se
čerpaly prostředky
9. Finanční situace společnosti: Hartman Rico zajistil činnost sekretariátu v tomto roce 150
tis Kč – peníze zatím nedošly, jakmile budou zcela potvrzeny či dojdou, budou čerpány na
činnost sekretariátu.
10: Vykonáno v mezidobí (před zasedáním výboru) – nyní předsedkyně překládá
výboru k vyjádření:
a) Předsedkyně: zaslala doporučení ke geriatrické ambulanci poliklinka Železný Brod – na
vědomí členům výboru
b) Schválená struktura koncepce, předána koncepce na MZ – opakovaná jednání paní
s ministryní
Připravena koncepce gerontologie předána MZ CŘ 4. srpna, drobné úpravy k 20. srpnu, nyní
žije svým životem na MZ. Poslední verze koncepce oboru gerontologie a geriatrie bude dána
k dispozici členům ČGGS.
Prim Pomahačová – otázka, zda není koncepce příliš detailní. Doc Holmerová informuje, že
koncepce t.č. předána na MZ, v příštím týdnu bude předmětem jednání i meziresortní skupiny
pro dlouhodobou péči.
c) Náplň oboru „Medicína dlouhodobé péče“ a draft koncepce gerontologie a geriatrie –
rozesláno členům výboru – opakovaně v 1. polovině srpna (12.8.2009)
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Výbor se usnáší, že je třeba prosadit zejména prostřednictvím koncepce také základní
preskripci rehabilitačních pomůcek.
d) Poděkování prim. Doleželové za kalkulace výkonů pro sazebník a zaslání připomínek
k materiálu SAK (který zaslal dr Volejník)
11. Dopis doc Býmy ohledně spolupráce na doporučeních. SVL– k vyřízení prim
Jurašková .
12. Budoucí akce společnosti
Prof. Topinková připomíná, že do konce měsíce je třeba dokončit plán akcí na rok 2010.
Dále do konce měsíce podat návrhy na obsah ČGS v příštím roce. Příští kongres EUGMS
v Dublinu.
Dům techniky Ostrava – nebude dále oficiálním partnerem ČGGS a Gerontologické dny
v Ostravě nebudou nadále ve spolupráci s ČGGS
Prim Forejtar navrhuje uspořádat výroční kongres ČGGS ve Zlíně nikoli v roce 2010, ale až
v roce 2011. Pořadatelství kongresu v roce 2010 je otevřené – bude projednáno na příštím
zasedání výboru. .
„Pravidla pořádání akcí ČGGS“ připravila prim. Jurašková, rozesláno 19. srpna 2009 –
dále k diskusi prim Jurašková zašle členům výboru.
13. Členství v mezinárodních společnostech
Prof Topinková a Doc Holmerová – info o EUGMS a dalších mezinárodních organizacích a
jejich akcích, členství v mezinárodních společnostech.
Dle UZIS pracuje v ČR 160 atestovaných odborníků v oboru, nicméně příspěvky platíme ve
výši atestovaných.
14. Forum k osteoporoze? informace prim Jurašková: Forum zatím nevykazuje činnost ani
komunikaci
15. Pokyny společnostem ČLS JEP – ohledně rozpočtu, hospodaření a pořádání akcí – vzaty
na vědomí – v příloze 2

KONCEPCE 27.7. pracovní schůzka k obnovené koncepci geriatrie a gerontologie:
Přítomni:
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prim. MUDr. Ivana Doleželová, prim. MUDr. Milan Forejtar, doc. MUDr. Iva Holmerová,
Ph.D., prim. MUDr. Alena Jiroudková, prim. MUDr. Jaroslav Mullner, prof. MUDr. Eva
Topinková, CSc.
připomínky zaslali a omluvili se:
prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.,MUDr. Zdeněk Kalvach,
CSc., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.
omluva: MUDr. Lubomír Grepl, MUDr. Zdeněk Kalvach, prim. MUDr. Anna Neradová,
prim. MUDr. Helena Pomahačová, doc. MUDr. Pavel Weber, CSc., prim. MUDr. Zdeněk
Záboj,
Odsouhlasená pracovní verze Koncepce gerontologie a geriatrie k předání MZ v příloze

Za zápis doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

