Zápis ze zasedání výboru a revizní komise České gerontologické a geriatrické
společnosti ČLS JEP v úterý dne 25. října 2011, Praha, Lékařský dům

Přítomni:
prim. MUDr. Anna Neradová – za revizní komisi
Nově zvolení členové výboru a revizní komise – viz seznam níže.
Omluven: Prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Prim. MUDr. Anna Neradová informuje o výsledcích voleb, které jsou následující (v pořadí dle počtu
hlasů uvedených v závorce). Celkem došlo 88 volebních lístků, platných bylo 87.
Nově zvolení členové výboru:
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (79), Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. (70), Prim. MUDr. Božena
Jurašková, Ph.D. (67), Prim. MUDr. Ivo Bureš (63), Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. (61), Prim. MUDr.
Zdeněk Záboj (59), Prim. MUDr. Milan Forejtar (52), Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
(51), Prim. MUDr. Ivana Doleželová, MBA (46), Prim. MUDr. Alena Jiroudková (45), Prim. MUDr.
Ladislav Kabelka, Ph.D. (37), MUDr. Jiří Zajíc (37), Prim. MUDr. Helena Pomahačová (36).
Nově zvolení členové revizní komise:
MUDr. Lubomír Grepl (29), Prim. MUDr. Ingrid Rýznarová (29), Prim. MUDr. Milan Stolička (29)
Jednání zahájila dosavadní předsedkyně I.Holmerová, která potvrdila své předem vyjádřené
stanovisko, že nebude nadále kandidovat na místo předsedy společnosti z přesvědčení, že je vhodná
změna osob v těchto pozicích. Tlumočila omluvu prim Kabelky a navrhla na místo předsedy
společnosti prof. MUDr. Hanu Matějovskou Kubešovou – jednomyslně přijato, nikdo nebyl proti,
nikdo neměl protinávrh.
Prof. Topinková vyjádřila zájem setrvat na pozici vědeckého sekretáře – jednomyslně přijato, nikdo
neměl protinávrh a nikdo nebyl proti.
Dále diskutován návrh prim. Kabelky, aby zástupcem (full board member) ve výboru EUGMS byla doc.
Holmerová. Protinávrh: prof. Topinková navrhuje své pokračování i po další dva roky. Po diskusi a
seznámení se stanoviskem EUGMS, že by se zástupci společností měli střídat nejdéle po 4 letech
tento protinávrh stažen. Výbor navrhuje doc. Holmerovou jako zástupce (full board member)
v EUGMS. V dalších společnostech bude ČGGS zastupovat předsedkyně (členka výboru IAGG), v UEMS
prof. Topinková a prof. Weber v UEMS. – jednomyslně přijato, nikdo nebyl proti, nikdo neměl
protinávrh.

Další v pořadí zvolená prim. Jurašková navrhuje, aby pro oblast akutní geriatrie a geriatrie v následné
a dlouhodobé péči byli stanoveni místopředsedové. Po diskusi navrhována prim. Jurašková jako

místopředsedkyně pro akutní geriatrii a doc. Holmerová pro geriatrii v následné a dlouhodobé péči –
jednomyslně přijato, nikdo nebyl proti, nikdo neměl protinávrh.

Diskuse o ostatních funkcích ve výboru: výbor souhlasí, aby prof. Weber pokračoval jako
místopředseda výboru (zastupující předsedkyni v nepřítomnosti) a prim. Jiroudková jako pokladník–
jednomyslně přijato, nikdo nebyl proti, nikdo neměl protinávrh.
.
Další body jednání:
Pracovní skupina k legalizaci marihuany – bude jednat prim Bureš, v jehož silách však není dojíždět
na jednání. Příštího se zúčastní prim. Doleželová
ELTECA – doc. Holmerová informuje o setkání k problematice dlouhodobé péče, které proběhlo v září
Časopis – jednání s nakladatelstvím nevedla k řešení, předkládaná smlouva je jednoznačně
nevýhodná. Prim Jurašková osloví vydavatele a požádá o podmínky převzetí časopisu.
IPVZ – informace o postgraduálním vzdělávání prof Topinková a doc Holmerová. Prim Jurašková
informuje o atestacích z geriatrie, které budou v gesci hradeckého pracoviště (dle losování), navrhuje,
aby prof. Topinková byla předsedkyní atestační komise.
Volba předsedy sociální sekce IAGG – navrhujeme dr Giovanniho Lamuru
Doc. Holmerová rekapituluje pracovní skupiny (sekce) ČGGS, kterými jsou dosud:
-

mladí geriatři ( dr. Hrnčiariková a dr. Vaňková)
sociální gerontologie (dr. Bruthansová)
medicíny dlouhodobé péče ( dr. Doleželová)
akutní geriatrie ( dr. Zajíc)
ošetřovatelství v geriatrii (mgr. Vaňková)

Doc Holmerová přeje nově zvolené předsedkyni, funkcionářům i ostatním členům výboru a revizní
komise mnoho zdaru.
Nově zvolená předsedkyně prof. Kubešová pojmenovává priority, potřebu diferenciace více směrů
v gerontologii a geriatrii, ujasnění pojmů tak, aby alespoň ze strany členů společnosti byly používány
jednotně. Za důležitou otázku považuje prevenci, na kterou by se výbor měl více zaměřit. Časopis je
klíčově důležitý, ale je důležité, aby geriatři publikovali i jinde. Jako důležité a klíčové vnímá postavení
geriatrie v praxi.
Za zápis: Iva Holmerová
Se zápisem souhlasí: prof. Kubešová, předsedkyně, prim. Jurašková, místopředsedkyně

