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Specializace v geriatrii
a kompetence geriatra
E. Topinková za výbor ČGGS

SOUHRN
Článek se zaměřuje na současný systém postgraduálního vzdělávání a délku
vzdělávacího programu pro
obor geriatrie v jednotlivých
zemích Evropské unie. Dále
shrnuje kompetence geriatra a všeobecného internisty
v péči o staré, polymorbidní

a křehké geriatrické pacienty
a zaměřuje se na možné uplatnění specialistů v geriatrii ve
zdravotnických systémech
v Evropských zemích.

KLÍČOVÁ SLOVA
geriatrie – postgraduální
vdělávání – kompetence
lékaře

ÚVOD
UEMS (European Union of Medical Specialists) je evropskou
nonprofitní organizací zabývající se především harmonizací
postgraduálního vzdělávání v jednotlivých lékařských oborech v zemích Evropské unie. Pro obor geriatrie tuto funkci
na evropské úrovni garantuje Sekce geriatrické medicíny
UEMS (Geriatric Medicine Section-UEMS, GMS-UEMS), která
je složena ze zástupců odborných geriatrických společností
ze všech zemí Evropské unie. Důležitým dokumentem GMSUEMS z posledních let je například návrh minimálních
požadavků pro pregraduální výuku geriatrie ve studijních
programech všeobecné lékařství, který by měl být minimálním standardem definujícím znalosti a dovednosti absolventů lékařských fakult v EU(1). Doporučený obsah výuky
byl publikován a komentován v našem časopise v roce 2014(2).
Další informace týkající se délky specializačního vzdělávání v oboru geriatrie v jednotlivých evropských zemích
zveřejnila GMS-UEMS v letošním roce (tab. 1)(3). Je patrné,
že přes snahu o harmonizaci vzdělávání se délka přípravy
specialistů v geriatrii v různých zemích značně liší s rozptylem od 4 do 9 let. ČR se čtyřletým vzdělávacím programem
patří mezi země s nejkratší délkou specializační přípravy.
Informace o délce a náplni specializační přípravy je pro nás
důležitá i v souvislosti s očekávanou změnou specializačního
vzdělávání ČR, v níž MZ ČR navrhuje redukci počtu základních oborů. I přes nesouhlas a intervence výboru ČGGS je
navrženo vyřazení geriatrie ze základních lékařských oborů
a její přesun mezi obory nástavbové (tab. 1).
Hlavním úkolem GMS-UEMS však je navrhovat evropský
standard vzdělávacího programu v oboru geriatrie a definovat kompetence specialisty. V některých oborech oborové
sekce UEMS organizují i „evropské atestace“ a navrhují
rozsah/obsah kontinuálního vzdělávání ve svém oboru.
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V současnosti podobně harmonizuje specializační vzdělávání
i Sekce interní medicíny UEMS, respektive její exekutivní
orgán European Board of Internal Medicine (EBIM), která
zveřejnila i návrh požadavků na vzdělávání budoucího internisty Training Requirements for the Specialty of Internal
Medicine, European Standards of Postgraduate Medical
Specialist Training. V tomto programu zdůrazňuje specifické
oblasti odborné expertizy, v nichž by všeobecní internisté
měli převzít vedoucí roli tak, aby reagovali na současné výzvy
i na budoucí potřeby zdravotní péče (bod 1.3). Na prvním
místě je v dokumentu v bodě 1.3 zmíněna oblast multimorbidity a stárnutí, kdy v péči o chronicky nemocné seniory
s komplexními zdravotními problémy a polyfarmakoterapií
má internista převzít prominentní a klíčovou roli v péči o tyto
nemocné jako všeobecně vzdělaný generalista spíše než lékař
„specialista“. (Poznámka autora: rozuměj orgánový specialista,
ale i specialista geriatr). Také v další oblasti týkající se týmové spolupráce (collaborative care) uvádí dokument, že (cituji)
„internisté jsou nejlépe připraveni koordinovat péči o pacienty s mnohočetnými chorobami“. V další oblasti expertizy
(transition care) se zdůrazňuje odpovědnost internisty za
bezpečné propuštění z nemocnice do vhodného prostředí/
péče. Zvláště jsou zmínění klinicky komplexní a křehcí geriatričtí pacienti. Další oblast se zaměřuje na „vulnerabilní
dospělé“ s příkladem seniorů s demencí, psychiatrickou
komorbiditou a fyzickou disabilitou.
Na výše zmíněný návrh Evropského vzdělávacího programu
reagovala Sekce geriatrické medicíny UEMS dopisem adresovaným prezidentovi UEMS – Sekce interní medicíny.
Obsah dopisu podpořily i další evropské geriatrické společnosti (EUGMS, IAGG a EAMA). Výbor ČGGS považuje za
vhodné zveřejnit obsah dopisu i v našem odborném časopise, neboť kromě jednoznačné kritiky některých formulací
navrhovaného vzdělávacího programu pro interní medicínu
obsahuje i možné nové kompetence a funkce pro specialistu
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Tab. 1

Délka specializačního vzdělávání v geriatrii a název specializace v jednotlivých evropských zemích, kde je geriatrie samostatnou
specializací. Podle Stuck et al.(3)

Země

Název specializace
v jazyce země

Délka
specializačního
vzdělávání
v letech

Belgie

geriatrie/geriatrie

6

Bulharsko

гериатрия

4

Česká republika

geriatrie

4

Kypr

γηριατρική

není známo

Dánsko

intem medicin:
geriatric

7

Finsko

geriatrie/geriatri

5

Maďarsko

geriátria

5

Island

oldrunarlaekningar

8

Irsko

geriatric medicine

8

Itálie

geriatria

4

Lichtenštejnsko

geriatrie

není známo

Litevsko

geriatrija

4

Lucembursko

gériatria

není známo

Malta

gerjatrija

8

Nizozemsko

klinische geriatrie

5

Norsko

geriatri

7

Polsko

geriatria

5

Rumunsko

geriatrie si gerontologie

4

Slovensko

geriatria

5

Španělsko

geriatría

4

Švédsko

geriatrik

7

Velká Británie

geriatric medicine

9

v geriatrii. Mohl by být i dobrou inspirací pro budoucí vzdělávací program v geriatrii také pro nové oblasti, v nichž by
budoucí geriatři mohli najít uplatnění i v českém systému
zdravotnictví.

OBSAH DOPISU GMS-UEMS
Sekce geriatrické medicíny UEMS a European Union Geriatric
Medicine Society (EUGMS) diskutovaly podrobně dokument
Požadavky na vzdělávání pro specializaci vnitřní lékařství
(Training requirements for the specialty of internal medicine) navrhovaný Sekcí interní medicíny UEMS, Evropskou radou interní medicíny (European Board of Internal Medicine).
K dokumentu máme důležité připomínky týkající se starších
pacientů.
Za prvé velmi vítáme návrh, aby lékaři specializovaní ve
vnitřním lékařství získali základní znalosti a dovednosti
z oblasti geriatrie a křehkosti. To je oblast vzdělávání, na
kterou se zaměřuje i Sekce geriatrické medicíny UEMS s cílem pomoci lékařům všech specializací, včetně internistů,
rozvíjet kompetence potřebné pro léčbu komplexně nemocných starších pacientů. Sekce geriatrické medicíny UEMS
a EUGMS společně připravují materiál a curriculum pro tyto
účely. Bohužel jsme velmi zklamáni tím, že v Požadavcích na
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vzdělání pro specializaci vnitřní lékařství zcela chybí zmínka
o specializaci geriatrie, což ignoruje skutečnost, že v mnoha
evropských a mimoevropských zemích došlo k významnému
pokroku v léčbě starších pacientů. Právě geriatrická odbornost byla vedoucí silou, která se zasloužila o zlepšení péče
o starší občany, a dokument předkládaný vaší sekcí zcela
ignoruje vědecké důkazy publikované v odborné geriatrické
literatuře, které tuto skutečnost dokumentují.
Jsme zvláště znepokojeni větou na straně 11–1.3a:
„To (péče o komplexní starší nemocné, pozn. autora) vyžaduje
přístup generalisty spíše než specialisty, což řadí všeobecného internistu do prominentní a klíčové koordinující role.“
Znepokojeni se cítíme proto, že tato věta by mohla být nesprávně interpretována a použita v lokálních podmínkách
jako argument, že geriatrie jako samostatná specializace
nebo nástavbová specializace není potřeba. Domníváme se,
že termín „specialista“ používá Interní sekce UEMS ve smyslu
„orgánový specialista“ (se zaměřením na orgánové/systémové onemocnění). Geriatrická medicína/geriatrie je však
samozřejmě také obecná „orgánově nespecifická“ všeobecná
odbornost (tedy „generalista“), která se zaměřuje na křehkost
a komplexní nemocnost starších pacientů s významným podílem komorbidit, s poklesem tělesné zdatnosti a funkčních
schopností. Abychom se vyhnuli nesprávné interpretaci
v tomto bodě, navrhuje Sekce geriatrické medicíny UEMS
následující změnu v uvedeném textu:
„To (péče o komplexní starší nemocné, pozn. autora) vyžaduje
přístup generalisty spíše než specialisty, což řadí všeobecného internistu do prominentní a klíčové koordinující role.
Starší křehcí pacienti s významnými komorbiditami budou
profitovat z úzké spolupráce s geriatrickými službami a z konzultace specialisty v oboru geriatrie.“
Pokud bude tato změna textu vyjasněna a zapracována,
bude moci Sekce geriatrické medicíny UEMS váš dokument
podpořit a spolupracovat s vaší sekcí na dalším zlepšování
péče o starší nemocné. Podobně jsme například v nedávné
době podpořili podobný dokument navrhovaný společně
Evropskou společností urgentní medicíny a specializací geriatrické medicíny.
Náš cíl – zlepšení péče o staré pacienty – musí vycházet
z vědeckých důkazů a zkušeností z těch zemí a regionů, ve
kterých došlo k významnému zlepšení péče o tyto nemocné
v posledních letech pod vedením geriatrických zdravotních
služeb. Věříme, že je prostor jak pro zlepšování znalostí
a klinických dovedností internistů, tak pro specialisty a zdravotnické služby oboru geriatrie. Tento postoj je konzistentní
s recentně publikovanou zprávou WHO, která zdůrazňuje, že
všichni zdravotničtí profesionálové by měli projít školením
v základech geriatrie a gerontologie(4, 5). Ideální modely pro
léčbu starších pacientů ve 21. století by měly být založeny
na úzké spolupráci internistů, geriatrů, všeobecných praktických lékařů a orgánových specialistů. Konkrétní detaily
zdravotnických služeb se mohou lišit v jednotlivých zemích
s ohledem na historický vývoj, pracovní podmínky, modely
financování zdravotní péče a převažující postoje lékařů, ale
výše uvedené principy by měly být dodrženy a podporovány.
Skutečnost rychlého stárnutí populace v globálním měřítku je známa. Dobře popsány jsou i dopady populačních
změn na zdravotní a sociální služby v souvislosti s rostoucí
multimorbiditou, polyfarmakoterapií, závislostí na pomoci druhé osoby a seniorskou křehkostí. Nejefektivnější
modely zdravotnických služeb zaměřených na seniorskou
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křehkost vycházejí z komplexního geriatrického hodnocení
(Comprehensive Geriatric Assessment – CGA) a vyžadují šíři
i hloubku znalostí geriatrické odbornosti. Tato skutečnost je
známa a podpořena odbornými vědeckými důkazy a velkými
systematickými přehledy o efektivitě CGA(6–9). Dostupnost
specialistů v oboru geriatrie se liší v jednotlivých evropských zemích(10) a v několika zemích tito specialisté zcela
chybějí(11, 12). Nejhorším možným scénářem pro staré pacienty
však je, pokud je zdravotní péče o křehké seniory poskytovaná
lékařskými týmy, které si neuvědomují a neznají význam
komplexního posouzení starého pacienta (CGA), nejsou
obeznámeny s důkazy o jeho efektivitě a nedisponují dovednostmi a know-how k jeho účelnému provádění.
Argumentujeme, že specialisté geriatři mají významnou
roli v systému zdravotní péče, která je komplementární
k roli specialistů ve všeobecné (interní) medicíně (general
internal medicine)(13,14). Geriatrická medicína a všeobecná
(interní) medicína se částečně překrývají, ale jsou odlišnými

specializované
kompetence geriatra
kompetence lékařů
ošetřujících staré křehké pacienty
(zahrnující všeobecné internisty)
kompetence vyžadované pro všechny
lékaře (základní dovednosti pro ošetřování seniorů)

Obr. 1

Pyramida kompetencí péče o geriatrické pacienty

specializacemi. Obě specializace však mají důležitou roli při
budování zdravotních služeb pro 21. století (obr. 1).
Je tedy zřejmé, že potřebnost vzdělaného internisty s kompetencemi v péči o staré interně nemocné seniory i potřebnost
specialisty v oboru geriatrie se vzájemně nevylučují, ale
doplňují. Specializovaná péče na akutním geriatrickém
oddělení nemocnice má kratší délku pobytu a nižší náklady
(oproti standardnímu internímu oddělení, pozn. autora)(15).
Zkušenosti ze zemí, kde je geriatrie dobře zavedenou specializací, ukazují, že geriatři mohou ve zdravotnickém systému
zastávat řadu významných rolí(16):
1. Duální specializace
V zemích s větším počtem geriatrů může být výhodou možnost získat duální specializaci, tj. současně specializaci ve
všeobecné interně a geriatrii. Tito „duální specialisté“ tak
mohou hrát významnou roli v nemocničním systému péče
jako nemocniční lékaři (hospitalisté, hospitalists) a přispívat ke zlepšení péče o starší pacienty na příjmových odděleních nemocnic i u akutně hospitalizovaných seniorů, ať
již formou geriatricky orientované/ poučené péče, nebo při
vypracování pracovních postupů pro pacienty vyššího věku
na akutních odděleních nemocnic.

2. Akutní geriatrická lůžka (Acute Care for Elders) a akutní jednotky pro křehké seniory (Acute Frailty Medicine)
Geriatři mohou pracovat na oddělení urgentního příjmu(17),
akutním geriatrickém oddělení(16) nebo na akutním oddělení/jednotce pro křehké seniory (Acute Frailty Unit)(18,19), kde
mohou diagnostikovat seniory se syndromem geriatrické
křehkosti a iniciovat včasně komplexní geriatrické hodnocení a intervenční postupy. Jsou také vyškoleni k práci a vedení multidisciplinárních týmů zahrnujících zdravotní sestry,
terapeuty, sociální pracovníky, koordinátory propuštění
a dobrovolníky. Týmová práce facilituje včasné propuštění
pacientů a návaznost komunitních služeb (kontinuitu péče,
pozn. autora). Multidisciplinární týmy v některých zemích
zahrnují i činnosti spojené s vlastním propuštěním, zhodnocení potřeb před propuštěním a po propuštění, popřípadě
i přesah mobilních služeb nemocničního geriatrického týmu
do komunity (community outreach, interface geriatrics), pokud je pacient po zdravotní stránce schopen propuštění(20, 21).
3. Akutně dostupné ambulantní geriatrické služby
Tyto nové formy akutně dostupné geriatrické ambulance jsou
ekvivalentem ambulancí akutní medicíny (s nimiž se mohou
částečně překrývat) a poskytují akutní specializovanou péči
geriatra ještě týž nebo následující den od doporučení k vyšetření na geriatrii. Tato strategie se osvědčila jako „uživatelsky
přátelská“ alternativa pro seniory místo dlouhého čekání
na ošetření na přeplněných a stresujících urgentních odděleních nemocnic (Emergency Departments)(22). Pozn. autora:
Tento typ zdravotní služby je vhodný zejména pro země, kde
je čekací doba na vyšetření specialistou (např. geriatrem) neúměrně dlouhá, tj. týdny až měsíce (např. Národní zdravotní
službu ve Velkou Británii) nebo ve velkých nemocnicích, kde
pacient vyšetřený na urgentním příjmu nevyžadující hospitalizaci bude profitovat z rychlého řešení např. geriatrických
syndromů a návazných komunitních služeb.
4. Konziliární služby geriatra u akutně hospitalizovaných seniorů
Nejsilnější vědecké důkazy pro efektivitu konziliární služby
jsou pro komplexní geriatrické hodnocení (CGA) na akutních
odděleních nemocnic(7–9). Téměř všechny publikované studie
sledující efektivitu konziliárního geriatrického vyšetření
zahrnují odborné geriatrické konzilium provedené na vyžádání během hospitalizace pacienta. Orientace na plánování
propuštění, optimalizace a časová návaznost vyšetření a péče
omezující časové prodlevy vedly ke zkrácení nemocničního
pobytu a zlepšení dalších zdravotních výstupů(23, 24).
5. Ambulantní geriatrické služby a specializované geriatrické ambulance
Obor geriatrie se podílel na vývoji řady modelů pro specializované geriatrické ambulance, například ambulance specializované na problematiku pádů a získání důkazů pro jejich
efektivitu. Tyto tzv. falls clinic provádějí zhodnocení nemocných s opakovanými pády a odesílají je k další intervenci(25, 26).
V některých zemích vznikly i ambulance specializující se
na starší nemocné se synkopou „syncope clinics“(27) nebo na
pacienty po proběhlé fraktuře a na koordinaci návazných zdravotních služeb(28). Mnozí geriatři ve Velké Británii poskytují
služby specializovaných poraden, např. pro pacienty s poruchou pohybu a Parkinsonovou nemocí, především pacienty
se současnou křehkostí a velmi vysokého věku(29).
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6. Specializované služby pro starší nemocné s demencí,
deliriem a psychiatrickou poruchou
Významné procento hospitalizovaných i ambulantních
seniorů trpí demencí, deliriem, depresí nebo dalšími psychiatrickými poruchami(30). Iniciativy geriatrické odbornosti prokazatelně zlepšily výsledky péče o tyto nemocné
například v oblasti zaměřené na léčbu a prevenci deliria(31).
Úspěšné jsou i modelové specializované jednotky pro somaticky nemocné pacienty s duševní poruchou (Medical
and Mental Health Units)(30) a přesahem nemocničních
geriatrických/gerontopsychiatrických služeb formou návazné péče v komunitě poskytované multidisciplinárním
týmem(32). V mnoha zemích také specialisté geriatři vedli
specializované poradny/ambulance pro poruchy paměti
nebo přispěli k jejich vzniku.
7. Spolupráce a překrývání se s dalšími obory
●● Ortogeriatrie
Intervenční studie potvrdily zkrácení délky hospitalizace
a snížení komplikací na lůžkových odděleních ortogeriatrie využívajících komplexní geriatrické hodnocení (CGA)
ve srovnání s pacienty seniory hospitalizovanými na
běžných ortopedických odděleních(33). Národní audit péče
o pacienty s frakturou horní části stehenní kosti provedený ve Velké Británii ve spolupráci geriatrů a ortopedů a zaměřený na dobrou klinickou praxi umožnil tvorbu nových
národních britských standardů péče o tyto nemocné(34).
●● Modely gerontochirurgické péče
Významný přínos mohou znamenat i nové formy spolupráce chirurgického a geriatrického týmu, například formou
proaktivní péče o starší osoby před chirurgickým výkonem
(Proactive Care of Older People Undergoing Surgery, POPS).
Úspěchy ortogeriatrické spolupráce byly inspirací i pro rozšiřující se spolupráci geriatrů a všeobecných chirurgů a anesteziologů především v oblasti předoperačních vyšetření
a perioperační péče o seniory po chirurgickém výkonu. Roste
také zájem o tyto nové modely péče(35). Nová geriatrická
iniciativa spolupráce geriatrů a invazivních kardiologů se
uplatňuje při indikaci a vyšetření seniorů před zavedením
TAVI u pacientů s aortální stenózou vyššího věku.
●● Geriatři v onkologii a paliativní péči
Paliativní péče je významnou oblastí práce geriatra a někteří
z nich získali i duální specializaci v geriatrii a paliativní
péči. Postupně narůstá i počet specialistů geriatrů, kteří
se orientují na práci v multidisciplinárním onkologickém
týmu a na komplexní posouzení seniora s onkologickou
diagnózou k optimalizaci onkologické léčby s ohledem na
přítomnou křehkost(36).
●● Geriatři v péči o pacienty s CMP
Další úspěšné zapojení geriatrů v mnoha zemích je v péči
o pacienty vyššího věku po cévní mozkové příhodě, a to jak
v managementu akutního iktu, tak v následné rehabilitaci.
Péče je v některých centrech vedena specialistou v geriatrii
nebo je poskytována v úzké spolupráci s neurology(37).
8. Geriatr jako ochránce „bezpečné“ zdravotní péče
Geriatři hrají významnou roli v poskytování bezpečné zdravotní péče s minimalizací iatrogenního poškození pacienta,
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k němuž jsou náchylní především senioři se syndromem
geriatrické křehkosti. Indikátory bezpečí zahrnují pády,
dekubity, nozokomiální infekce, léková pochybení včetně NÚ
a nevhodně plánované propuštění. Geriatři jsou zkušenými
ochránci bezpečné zdravotní péče a zárukou minimalizace
nežádoucích událostí(38).
9. Geriatr jako komunitní praktik
Komunitní geriatři pracují na hranici primární a sekundární
péče a vyšetřují pacienty v rámci návštěvní služby
v domácnosti i komunitních zařízeních dlouhodobé péče.
Tento model geriatrické péče může omezit akutní hospitalizace z domovů pro seniory a umožnit jejich včasnější návrat
zpět po propuštění z nemocnice(39). Další činnosti zahrnují
podporu intermediární péče (tj. post-akutní péče, pozn. autora)
a integrovaných lokálních týmů, například pro krizovou
péči, týmů pro akutní péči o pacienty s recentním pádem
a podporu praktického lékaře a komunitních sester například
formou telefonické konzultace nebo domácí návštěvy.
10. Geriatr jako lékař ošetřovatelského oddělení
(nursing home physician)
V některých evropských zemích pracují geriatři jako lékaři
v ošetřovatelském ústavu (nursing home) na ošetřovatelských lůžkách, ať již jako ošetřující lékaři, nebo jako lékař
konzultant (konziliář, pozn. překladatele) formou geriatrického konzilia. Také zde pracuje geriatr jako člen týmu
s dalšími zdravotnickými profesionály, uplatňuje CGA při
vypracování individuálního plánu péče. Pozn. autora: Jedná
se o dlouhodobou institucionální péči, která v ČR nejspíše
odpovídá ošetřovatelským lůžkům dlouhodobé péče. Nejedná
se tedy o krátkodobě hospitalizované pacienty typu následné
péče po propuštění z nemocnice po akutním onemocnění
(tj. českou variantu lůžek léčebny dlouhodobě nemocných,
která je zdravotní péčí časově limitovanou např. ve Velké
Británii označovanou jako tzv. intermediate care, viz bod 9),
ale o lůžka dlouhodobé péče ošetřovatelského charakteru.
Pro český systém zdravotní péče, kde intermediárními lůžky jsou označována lůžka mezi lůžkem JIP a standardním
akutním lůžkem, by britský pojem intermediate care mohl
být zavádějící.
11. Geriatr jako školitel/učitel (scholar)
Geriatr je specialistou v oblasti medicíny pro starší pacienty a v této oblasti má dostatečné znalosti pro vzdělávání a praktickou výuku studentů lékařství, mladších
lékařů a dalších zdravotníků v léčbě pacientů s komplexními medicínskými problémy spojenými se stárnutím(1).
Ne všichni starší pacienti nutně vyžadují specializovanou péči
geriatra. Zdatní starší nemocní, tj. fyzicky zdatní zdraví senioři bez dalších přidružených nemocí, s akutním zdravotním
problémem, nemusejí být ošetřeni geriatrem. Mohou být ošetřováni lékařem bez ohledu na specializaci, pokud má aktualizované znalosti z geriatrie. Také hospitalizace těchto seniorů může
probíhat na standardním lůžkovém oddělení. Zdůrazňujeme,
že jsou jednoznačné vědecké důkazy pro to, aby starší nemocní
s komplexními zdravotními problémy, tj. pacienti s mnohočetnými chronickými chorobami, orgánovým a/nebo systémovým
postižením s funkční ztrátou, polyfarmakoterapií, kognitivní
poruchou, křehkostí a ze sociálně znevýhodněného prostředí,
byli ošetřováni geriatrem vzdělaným a se zkušenostmi s léčbou
nemocných s touto úrovní komplexnosti(40).
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ZÁVĚRY
Upozorňujeme na podstatný přínos péče, pokud je poskytnuta
lékaři se vzděláním a kompetencemi v geriatrické problematice.
Upozorňujeme také na potřebu vyškolit v základních klíčových
geriatrických dovednostech všechny lékaře ošetřující tuto
věkovou kohortu. Vybraní specialisté, včetně specialistů ve
všeobecné interní medicíně, vyžadují vyšší úroveň znalostí
a praktických dovedností s odpovídajícím školicím programem.
V neposlední řadě jsme zdůraznili potřebu specializovaného
oboru a specialistů geriatrů s nejvyšší úrovní geriatrických kompetencí. Analogicky jsou strukturované kompetence mezi všeobecným internistou a specialistou jiného oboru. Podobně jako
může internista léčit pacienta s akutním infarktem, ale není
kompetentní k provedení koronární intervence, může v rámci
péče o geriatrické nemocné provést iniciální diagnostiku a ošetření pacienta se synkopou, poruchou mobility, inkontinencí
a demencí, ale není kompetentní realizovat a vést komplexní
program pro prevenci pádů a řídit multidisciplinární tým.
Geriatrická medicína a všeobecná interní medicína musí být
uznány jako vzájemně se doplňující specializace pro účelné
poskytování péče odpovídající 21. století.
Doufáme proto, že dosáhneme shody v pohledu na budoucí
úzkou spolupráci obou odborností – geriatrie a vnitřního lékařství, která bude přínosem pro starší nemocné. Doufáme,
že v těchto intencích zváží Interní sekce UEMS i úpravu textu
připravovaného vzdělávacího programu pro obor vnitřní
lékařství.
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