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Zápis z jednání výboru a revizní komise České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS
JEP v Brně dne 31. března 2010

Přítomni:
Výbor: Prim. MUDr. Ivo Bureš, doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., prim. MUDr. Božena
Jurašková, Ph.D., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., prof. MUDr. Pavel Weber, CSc., prof.
MUDr. Eva Topinková, CSc., prim. MUDr. Zdeněk Záboj, doc. MUDr. Helena Zavázalová,
CSc. - 8 členů výboru, výbor je usnášeníschopný
Revizní komise: Prim MUDr. Ivana Doleželová, prim.MUDr. Helena Pomahačová,
prim.MUDr. Luboš Grepl.
Omluveni:
1. Změny členské základny:
Přihláška nového člena:
MUDr. Lacmanová Hana – Nemocnice Třebotov
2. Dopis ohledně centra CNS FTN – centrum neurodegenerativních onemocnění ve Fakultní
Thomayerově nemocnici. Projednáno předběžně e-mailem, předsedkyně napsala vyjádření, že
vznik centra podporujeme, doporučujeme, aby spolupracovalo s geriatrickým oddělením FTN
(přílohy č 1.).
3. Zpráva revizní komise
Zpráva o hospodaření za rok 2008 – později s ohledem na mailovou komunikaci
88 tis Kč příspěvky, výdaje 53% příjmů. Revizní komise připomíná, že je možné čerpat více
prostředků.
4. Cestovné – požádáme prim Jiroudkovou, aby zpřístupnila formuláře na cestovné pro členy
výboru. Příloha 2 prosím doplnit
Výbor doporučuje, aby členové výboru využívali možnost úhrady cestovného a dále hradit
registrační poplatky na konferencích v případě aktivní účasti a jednáních za společnost - týká
se (prof Weber – kongres EUGMS včetně poplatek)
5. Prim Pomahačová připomíná, že je zapotřebí prezentovat, co jsme udělali za výbor
společnosti, prim Pomahačová a Doleželová prosí, aby členové zasílali rekapitulaci své
činnosti za toto volební období. Příloha 3.
6. Dopis MZ ohledně pracovní skupiny k problematice výživy v nemocniční a ambulantní
péči . Také předjednáno e-mailem, delegovány prim.Jurašková, prim. Doleželová a mgr. Dana
Vaňková, vrchní sestra KGM z Hradce Králové (příloha 4).
7. Neformálně se vytváří pracovní skupina sester (zatím KGM a Gerontocentrum, další
spolupracovníci vítáni): Dana Vaňková výživa - Vańková, demence -Sůsová, komunitní
služby- Jirásková, akutní geriatrie –Flégrová)
8 Doc. Holmerová informuje o certifikovaném kurzu medicína dlouhodobé péče a o činnosti
akreditační komise tohoto oboru. Zatímco pro základní obor geriatrie je v současné době
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možné žádat o rezidenční místa, pro tento certifikovaný kurz se počítá s podporou školení
účastníků z evropských fondů, jsme v kontaktu s MZ a o vývoji jednání budeme průběžně
informovat. Na činnosti akreditační komise a pracovní skupiny k této problematice se podílejí
prim. Doleželová a doc Holmerová. Náplň oboru příloha 5.

9. Vzhledem k tomu, že se nyní problematika dlouhodobé péče pojmenovala tímto názvem
(například i v materiálech MZ, MPSV), zatímco byla dříve (což bylo mnohokrát kritizováno)
ztotožňována s geriatrií, je třeba zvážit i zavzetí tohoto názvu do názvu společnosti.
Diskutovány jsou jednotlivé možnosti. Konsensus zní: ponechat dosavadní název
společnosti a uvádět podtitul: odborná společnost pro gerontologii, geriatrii a medicínu
dlouhodobé péče. Tato změna by měla být dostačující pro další jednání s MZ i pojišťovnami.
10. Vzkaz prim. Mullnera, abychom projednali návrh vyhlášky o personálním a věcném
vybavení. Přílohy 6.
Shoda v tom, že počet pracovníků je na oddělení LDN nadhodnocen (neproporcionálně
například k akutním oddělením atd.). V současné době probíhají jednání k vyhlášce na půdě
ČLK, byli jsme pozváni, delegována prim. Pomahačová, za paliativní péči se zúčastňuje dr.
Kalvach, budou snad tedy domluveny rozumné a přijatelné podmínky.
11. MRSA – přípis hlavního hygienika – přidali jsme se ke stanovisku odborné společnosti
(vyřízeno e-mailem, souhlas výboru). Přílohy pod č 7
12. Informace IAGG – Konvence o lidských právech, vzato na vědomí. Příloha č 8
13. Informace o EUGMS - vyplnění dotazníku o výživě on-lin, probíhá.
14. IAGG – prof Topinková navrhuje zorganizovat české sympozium v rámci kongresu,
výbor souhlasí.

15. Prim. Jurašková jedná s farmaceutickými firmami a jinými dodavateli ohledně spolupráce
se společností. (informace budou zaslány)

16. Prim. Jurašková informuje, že 11- 14 června bude v Hradci Králové školení vědecké
metodologie, přípravy článků.

17. Prof Topinková informuje o situaci ve vzdělávání v oboru geriatrie. Situace je
nepřehledná a je zapotřebí vyčkat nového věstníku, který je očekáván v květnu t.r.
18. Jednání se společností paliativní medicíny (Rajhrad). Informuje prim Doleželová. Obě
společnosti mají zájem na spolupráci a koordinovaném prosazování problematiky, která je
v mnohém obdobná.

19. Koncepce geriatrie: Předsedkyně informuje o tom, že koncepce oboru geriatrie byla opět
předána MZ počátkem března, a to po zapracování změn a podkladů ve velmi nepřehledné
podobě dodaných z MZ. Po odeslání došly ještě další náměty k diskusi nad koncepcí (např

[Zadejte text.]
ohledně dispenzarizace). Předsedkyně je však na MZ již dodatečně neodeslala a hodlá je
předložit na stůl k jednání o koncepci, a to z taktických důvodů: MZ nám nikdy nepředalo
připomínky vzniklé na půdě ministerstva a veškeré naše další náměty využilo k další
obstrukci – rozeslání po MZ k dalším připomínkám místo věcného projednání či zapracování.
Vznikla tak absurdní situace, kdy po MZ v minulých měsících kolovalo mnoho verzí
koncepce geriatrie s různými drobnými či většími nuancemi. Návrh koncepce ze strany naší
společnosti je konzistentní a konsenzuální, drobné technické nuance jsou přijatelné a výbor
souhlasí s návrhem prof. Topinkové, aby byly předány MZ ještě před jednáním, které
proběhne ještě v tomto týdnu. Předsedkyně předloží na příštím výboru informaci o jednání
ohledně koncepce.
20. Prim. Forejtar připomíná změnu termínu zlínského pracovního dne : bude 3. září. 2010.
21. Varia a došlé dokumenty:
Informace z jednání o lékové politice – přílohy pod č 9
Konsensus k paliativní péči – ČLK – příloha 10
Pozvánka na kongres EGREPA – příloha 11.

V Brně dne 31. března 2010

doc. MUDr. Iva Holmerová, předsedkyně ČGGS

