Návrh zápisu z jednání výboru ČGGS dne 12. 3. 2014

Přítomni: Topinková, Weber, Jurašková, Holmerová, Grepl, Stolička, Záboj, Pomahačová,
Jiroudková, Forejtar, Matějovská Kubešová, Bureš,
Omluveni: Rýznarová, Zajíc, Doleželová, Kabelka
Program:
1. Vývoj v oblasti možností vykazování výkonů již existujících a výkonů nově žádaných.
2. Vykazování vyšetření kognitivních funkci
3. Stav členské základny, přijetí nových členů
4. Setkání v Utrechtu 12/2013, v Luxemburgu 2/2014
5. EUGMS
6. UEMS, pracovní den
7. Další akce výboru – výjezdní zasedání
8. Různé
a) změna náhledu na geriatrii
b) pracovní skupina pro e-zdraví
c) nabídka na stáže – doc Hort
d) seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů SHVa SHVb
e) bazální stimulace – podpůrné dopisy pro zřízení kódů pro vykazování
f) švýcarské fondy – možnost žádat o dotace
ad 1) korespondence s pracovní skupinou pro kultivaci sazebníku – velká novela ještě stále
nebyla, nové verze jsou stále jen malými úpravami, s novými kódy pro geriatrii se pro velkou
novelu stále počítá.
Sdílení – 11024, 11025, 76213, 06117.
Odborné společnost zažádány o souhlasné stanovisko – internistická společnost předběžně
vyjádřila, ale má před volbami, tedy v březnu se vyjádří nový výbor. Urologická společnost se
vyjádřila dopisem ze dne 31. 1., který byl ale odeslán 9. 3. a doručen 12.3. Odkazuje na výkon
76211, který je pod odborností 999, výkon 76213 by vzhledem k použití silikonových katetrů
měl dle názoru výboru ČUS zůstat pod kontrolou urologa.
Dr. Pokorný přislíbil, jakmile budeme mít vyjádření odborných společností, budou kódy pro
geriatrii hromadně projednány na nejbližší pracovní skupině.
ad 2) ZP odmítají proplácet výkon 16120 – vyšetření kognitivních funkcí, pokud je použit
jiný test než MMSE. Přitom v oficiálním popisu výkonu je zmíněn i test MoCA – vše předáno
pracovní skupině, bude vyřešeno současně s ostatními kódy.
ad 3) přihlášky 3 nových členek společnosti – MUDr. Katarzyna Ekert-Vrána – FTN
Geriatrie a následná péče Krč, MUDr. Kateřina Bourková, nemocnice Znojmo, odd.
dlouhodobě nemocných, MUDr. L. Pavlíčková, Thomayerova nemocnice – všichni členové
výboru souhlasí s přijetím těchto nových členek.
Zrušení členství – MUDr. Renata Roninová Neratovice. Sleva na členských příspěvcích –
MUDr. Petra Kudělková – MD dokládá kopií rodného listu.

Společnost má aktuálně 324 členů. Angiologická 333, diabetologická 888,
gastroenterologická 803, hematologická 987, hepatologická 240, menopauzální a
andropauzální 162, nemoci z povolání 88, revmatologická 402.
ad 4)
Utrecht – věnováno zdravému stárnutí – podpora fyzické aktivity, boj proti izolaci, podpora
domácí péče, péče o nemocné s demencí – nahlášení do pracovních skupin – další
pokračování
Luxemburg – tour de table, Joint action ALCOVE, Activities of Alzheimer Europe – všechny
státy mají problém v oddělení a nejednotném postupu zdravotních a sociálních služeb a
prostředků.
Ad 5) EUGMS doc. Holmerová – v září v Rotterdamu – výzva k zasílání abstrakt
Poslední kongres EUGMS byl v Benátkách, dostali jsme nabídku na pořádání kongresu
EUGMS 2016, původně bylo rozposláno členům výboru k vyjádření, odpověděli 4 členové stanovisko všech bylo shodné – termín je až po volbách nového výboru, rozhodovali bychom
za něj.
Doc Holmerová – revokace stanoviska výboru k pořádání kongresu EUGMS 2016,
organizace by se ujala doc Holmerová a Dr. Jurašková.
Prof. Topinková – aktuálně jsou tvrdší podmínky – třetina přednášejících z pořádající země,
zisk 200 000 EUR, aby byl kongres finančně v rovnováze, musí být 1800 účastníků při
kongresovém poplatku 520 EUR, z toho třetina z pořádající země. Na plánované schůzce ve
Vídni se ověří podmínky a poté bude znova dotaz na mínění členů výboru.
PGD se budou konat 19. - 20. 9. 2014.
ad 6) UEMS – prof. Topinková - před týdnem vydal doporučené curriculum výuky geriatrie
pregraduálně a postgraduálně – bude rozposláno členům výboru a potažmo vedení fakult.
Geriatrický aspekt by se měl být vzhledem k demografické situaci uplatňován i v ostatních
oborech – chir., ortop., atd.
Pracovní den ČGGS plánován na 30.4. do Prahy – program a organizace – prof. Topinková
prac. Program 10-13.00 Novinky v geriatrii
Neuropatická bolest, herpes zoster, očkování, nové materiály na hojení ran, kasuistika
dermatomyositida, pády ve stáří, sociální zapojení seniorů.
ad 7) Plánované výjezdní zasedání výboru ČGGS – podoba, zajištění, termín - všichni
napíšou své představy do 30. 4. prim. MUDr. Jiroudkové.
ad 8) Různé
a) na LF MU přijat projekt FRMU na vznik e-learningového předmětu geriatrie –
kreditovaného, děkan plánuje pro novou akreditaci pro 6. ročník 2 nové povinné předměty –
diferenciální diagnostika a geriatrie.
b) pracovní skupina e-zdraví – kontaktní osoba – Dr. Jurašková a Dr. Astrid Matějková,
Geriatrické centrum Pardubické krajské nemocnice, a.s. – obecně vyjádřili členové výboru
názor, zda se nejedná o resuscitaci IZIP? Zřejmé je, že přijetí strategie bude znamenat
mnohamiliardovou investici do kompatibility IT – všechno nebo nic.

c) opakovaně chodí nabídky možností stáží – agentury AVAST a jiné – budou přeposlány
členům výboru
d) nepochopitelná strategie RIV – pouze společenské a humanitní vědy – úvaha, nám nejbližší
je pedagogika a školství, tedy spíše články s tématikou výukovou. Medicínské časopisy
nejsou mezi RIV zařazeny vůbec. Geriatrie a gerontologie je sice v seznamu recenzovaných
periodik, ale nelze do RIV. Scopus – budou zjištěny podmínky pro zařazení Geriatrie a
Gerontologie do databáze Scopus.
e) Bazální stimulace je postupně zaváděna na více pracovištích – pokus o vytvoření nového
kódu. Podle první domluvy bude požádáno ČASem za podpory dotčených společností –
paliativní péče, neurochirurgie, ARO, RHB, atd. – Členové výboru souhlasí s pokračováním
jednání.
f) Dle sdělení MZČR je možno žádat o dotaci ze švýcarských fondů na aktivity
„Institucionální a profesionální posílení nestáních neziskových organizací v rámci sektoru
péče o dlouhodobě nemocné a osoby v terminálním stádiu nemoci včetně geriatrické péče na
národní úrovni“ a dále „Zvýšení schopnosti veřejné správy v oblasti rozvoje politik a strategií
na regionální a národní úrovni“ – vhodné pro start Národního akčního plánu Alzheimer.
Různé – Dr. Jurašková – geriatrická ambulance u LDN – jednání na VZP – potíže při
zřizování geriatrických ambulancí při LDN – zatím nemá podporu ZP.
Informace - vznikla odborná společnost lékařů v sociálních službách, členy výboru je tento
fakt akceptován s rozpaky jako další štěpení sil.
Pozvání na XX. Gerontologický kongres v Hradci Králové na konci listopadu 2014.
Zapsala Matějovská Kubešová

