Zpráva
ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
konaného dne 4. prosince 2014

Přítomni:
dle presenční listiny
Program:
1. Kontrola zápisu z jednání dne 26 září 2014: zápis schválen bez připomínek. Doporučený
postup pro péči o pacienty s frakturou proximálního femuru (bod 6 předchozího zápisu) je
v závěrečné připomínkovací fázi.
2. Výbor projednal odborné a organisační zajištění Kongresu českých a slovenských
osteologů, který proběhne ve dnech 10 – 12 září 2015 v Brně (této části jednání byli
přítomni zástupci společnosti BPP). Závěry:
Uvažované odborné bloky a jejich garanti (za SMOS):
- Metabolická onemocnění kostí v nefrologii (Palička, Šenk)
- Metabolická onemocnění kostí v pediatrii (Bayer, Kutílek)
- Metabolická onemocnění kostí u onkologických pacientů, především u myelomu
(Horák)
- Antiresorpční léčba (benefity/rizika) (Blahoš, Vyskočil)
- Výživa a vitamin D – role v osteologii (Broulík, Šenk)
- Novinky v terapii metabolických onemocnění kostí (Rosa)
- Zobrazovací metody v osteologii (densitometrie, scintigrafie, RTG a další (Kasalický,
Vyskočil)
- Fracture Liason Services (Pikner)
- Doporučené postupy (Rosa, Palička)
- Laboratorní markery a jejich role v osteologii (Pikner)
- ONJ (Rosa, Palička, Vyskočil)
- Neurologická onemocnění – důsledky pro skelet (Zikán, Michalská)
- Varia (Kučerová)
Výbor schválil výši registračních poplatků – lékaři 2.000,- NLP 1.500,- se vzestupem
v čase. Nečlenové SMOS mají poplatek vyšší o 200,- Kč. Společenský večer poplatek
500,- Kč
Přihláška k aktivní účasti (+ abstrakt) do 15. května
Ihned po dokončení úprav webové stránky SMOS bude informace zveřejněna na webové
stránce a současně na adrese www.osteo2015.cz (kde je možnost i vyplnění přihlášky)
Předseda bude informovat výbor SOMOK, projedná témata a požádá o garanty bloků za
slovenskou stranu. Termín: do konce prosince
3. Výbor projednal tvorbu elektronických výukových materiálů. Dr Pikner připraví návrh
smlouvy mezi Lékařskou fakultou UK v Plzni a ČLS JEP (a SMOS). Tato smlouva bude
prozatím rámcová, bez konkrétní specifikace jednotlivých náplní a bez finančního plnění.
Hlavní zaměření: e-learning. Využití této platformy pro přednášky v předatestačním kursu
je možné; kurs ale musí být absolvován presenčně (včetně testu). K dalším diskusím
zůstává možnost využití pro webinars, diskusní fóra, výuku pro laiky a další. Je třeba

dořešit, zda vstup na stránky bude limitován (zdravotník, člen SMOS) a zda bude
bezplatný
4. Problematika webové stránky SMOS: Ing Mrskoč obnovil webovou stránku SMOS
5. Doc Vyskočil rozeslal dotazník spokojenosti s Konferencí Sekundární osteoporosa v Plzni
– výbor děkuje a prosí o sumární přehled odpovědí, jakmile bude anketa ukončena
6. Prof Palička informoval o jednání s nefrologickou společností o spolupráci při
vypracování doporučených postupů pro léčbu kostní choroby u pacientů s chronickým
renálním onemocněním. Výbor schválil konání společného Pracovního dne 10. června
2015 v Hradci Králové
7. Výbor vzal se souhlasem na vědomí výsledky jednání s Dr Hoňkem (VZP) a snahu
připravit pilotní projekt pro aktivitu Capture the Fracture
8. Výbor vzal na vědomí současný stav databáze pacientů léčených teriparatidem
9. SMOS bude iniciovat další jednání se stomatology a stomatochirurgy (a ČSK)
k problematice osteonekrózy čelisti jako vedlejšího negativního efektu léčby
antiresorpčními přípravky
10. Výbor schválil členský poplatek SMOS pro rok 2015 beze změn, tedy ve výši 300,- Kč
11. Výbor projednal informaci Ing Dlhopolčekové (Pfizer) o tom, že plánují uspořádat
semináře, zaštítěné SVL pro praktické lékaře na téma metabolických chorob kostí
12. Prof Bayer informoval o vyřizování žádostí SÚKL a obrovském nárůstu agendy s tím
spojené
13. Dr Rosa připravuje aktualizaci Doporučených postupů pro léčbu osteoporosy; informovat
bude průběžně
14. Nepříznivá situace Osteologického bulletinu trvá. Nakladatelství TRIOS zatím v práci
pokračuje, o event. možnostech převzetí časopisu jiným nakladatelstvím zjišťujeme
informace. Se souhlasem výboru je i letos vydávání časopisu ze strany SMOS dotováno
15. Předseda informoval o dalších absolventech atestačních zkoušek. Výbor v té souvislosti
rozhodl, že připraví návrh změny v atestační přípravě tak, aby bylo možno větší její část
absolvovat na mateřském pracovišti
16. Dr Kasalický, pokladník SMOS informoval o stavu účtu: letošní situace je positivní
17. Prof Palička informoval o možnosti, že SMOS získá edukační grant na podporu účasti na
zahraničních odborných akcích
18. Výbor schválil, že SMOS vypíše 10 cestovních grantů pro členy SMOS, kteří budou mít
na osteologickém kongresu v Brně aktivní účast (přijatý poster), a kteří zpracují návazný
text do formy, akceptovatelné pro Osteologický bulletin nejpozději do 30. června. Těmto
účastníkům SMOS uhradí registrační poplatek kongresu – celková výše je tedy 20.000,Kč
19. Výbor schválil přijetí nových členů a ukončení členství jednoho z členů

Předseda ukončil schůzi výboru v 17:30
Příští zasedání výboru SMOS bude 20. února 2015
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