Zápis z jednání výboru České gerontologické a geriatrické společnosti
dne 28.11.2013 v Hradci Králové
Omluveni: Doležalová, Forejtar, Kabelka, Rýznarová, Topinková, Weber, Záboj
Přítomni: Bureš, Grepl, Holmerová, Jiroudková, Jurašková, Matějovská Kubešová,
Pomahačová, Zajíc
Program:
1. Národní akční plán pozitivního stárnutí v ČR - aktualizace
2. Příprava legislativních podkladů pro systém NP a DP
3. Návrh rozpočtu pro rok 2014
4. Národní akční plán Alzheimer, zasedání rady vlády pro seniory
5. Nominace členů do organizačního výboru XV. kongresu IAGG v Dublinu
6. návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb. k připomínkám
7. Vyslání zástupce ČR na jednání WHO Utrecht. MoH nomination letter
ad 1) Dne 21.11. 2013 proběhlo jednání na MPSV za účasti zástupců všech zainteresovaných
subjektů, bylo konstatováno, že dosavadní znění plánu je příliš obecné a některé priority jsou
poněkud neaktuální. Výzva k obměně, k novým podnětům – rozesláno členům výboru
k uvážení návrhu změn – červeně jsou některé z námětů již vepsány.
ad 2) Na zasedání výboru 18.9. formulovány hlavní cíle pro legislativní podklady zajištění
následné a dlouhodobé péče, zatím není konstituována struktura politického systému.
ad 3) Rozpočet je připravován prim. Jiroudkovou jako vyrovnaný. Vzhledem k plánu akcí
s finančním podílem ČGGS pro rok 2014 podán návrh, aby pokračovala tradice pracovních
dnů ČGGS v počtu 3-4 ročně včetně zařazení organizačních témat, na která by jistě příznivě
reagovala terénní zařízení. Po skončení pracovního dne by bylo možno vždy navázat jednání
výboru společnosti. Dosavadní praxe napojení jednání výboru na velké vzdělávací akce se
ukazuje jako nevhodné – návrh odsouhlasen všemi přítomnými.
Návrh jednoho zasedání výboru jako výjezdního – odsouhlaseno všemi přítomnými,
předběžně určen termín květen a místo Františkovy lázně.
Návrh - cestovné členů výboru na akce výboru bude hrazeno ve výši ceny veřejné dopravy –
odsouhlaseno všemi přítomnými.

ad 4) Dne 30.10. proběhlo jednání na MZČR ohledně pokračování příprav Národního akčního
plánu. K jednání byli pozváni členové pracovní skupiny, kteří nejsou zaměstnanci
ministerstev, byla zhodnocena dosavadní situace a ustanoven další postup – sestavit dopis pro
zdravotní výbory obou komor parlamentu, aby byla pokud možno získána podpora tzv. napříč
politickým spektrem. Dopis sestaven, dolní komora stále zdravotní výbor nemá.
Vzhledem k demografické situaci a narůstající prevalenci demencí je nutno posílit tlak na
vytváření nových geriatrických ambulancí a geriatrických ambulancí se zaměřením na
poruchy paměti. Nutno zmapovat situaci po předčasných volbách a využít vlivu politiků,
případně jejich poradců.
ad 5) Pro konání kongresu klinické sekce IAGG v Dublinu pro rok 2015 je sestavován
organizační výbor, byli jsme vyzváni k nominaci členů do sekcí výborů – po domluvě byly
nominovány:
Clinical gerontology –prof. Topinková
Biology of ageing – dr. Jurašková
Social and behavioral – doc. Holmerová
ad 6) souhrn připomínek k novele vyhlášky č. 134/1998 - kromě již zaslaných
navýšit lékový paušál
rozšířit možnosti kódu izolace nemocného Z 290 na geriatrické nemocné
rozšířit možnosti kódu rehabilitace nemocného Z 500, Z 501, Z 54, Z514, Z 515 na geriatrické
nemocné
další návrh – pokusit se ovlivnit limitaci regulačního poplatku za hospitalizaci 30 dny
z jednání výboru vyplynulo, že není jasná současná podoba sazebníku, předsedykně byla
vyzvána, aby zažádala o její předložení, předjednání akceptace připomínek, vypátrat, proč
dosavadní připomínky ČGGS nebyly akceptovány
Návrhy byly odsouhlaseny všemi přítomnými
ad 7) Jednání Technical meeting of national policy experts for active and healthy ageing on
"Implementing Policies for Healthy Ageing in the WHO European Region ; 16-17 December
2013, Utrecht, The Netherlands se zúčastní předsedkyně ČGGS. Původně se aktivně přihlásil
prim. Kabelka, ale později se ukázalo, že z pracovních důvodů nebude moci.
Různé:
Prim Jiroudková – informace o účasti libereckého zařízení v další vlně projektu SHARE,
jehož tématem je násilí na seniorech
Zapsala Matějovská Kubešová

