Zpráva
ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
konaného dne 23. října 2015
Přítomni, omluveni: dle presenční listiny

Program:
1. Kontrola zápisu z jednání dne 27 května 2015: zápis schválen bez připomínek, některé
úkoly trvají, především bod (11)
2. Výbor diskutoval proběhlé akce, které byly úspěšné. Pověřil vědeckého sekretáře evidencí
akcí a VV jejich pravidelným umísťováním na webovou stránku SMOS. RP dle možností
umísťuje přednášky, jejichž autoři souhlasili, na stránku CEVA
3. VP informoval, že podle předběžných údajů agentury BPP byl XVIII. Kongres v Brně
úspěšný i po ekonomické stránce. Odborné hodnocení velmi kladné, vysoká účast
4. Plánované akce Bone Academy 4. XI. v Plzni, Bone Academy 25. XI. v Hradci Králové
5. Celostátní konference „Sekundární osteoporosa“ v Plzni ve dnech 8 – 9 dubna 2016:
- výbor schválil, že akce bude dvoudenní
- zahájení 8 dubna v 11:00, ukončení 9 dubna v 15:00. Přednášky jen v jedné sekci,
paralelní bude sesterská sekce (8 dubna 14:00 – 18:00), sobotní program bude
společný pro lékaře i sestry
- Bloky odborného programu a jejich garanti:
Metabolismus kosti při chronické renální chorobě (FŠ a VP)
Diabetes a kost (PH a PK)
Mužská a dětská osteoporosa (MB a ŠK)
Metabolismus kosti při onkologických onemocněních, především při ca prsu (VV a
JR, VV požádá o spolupráci profesora Fínka)
Kasuistiky a nevyjasněné případy (IK a JR)
FLS (RP, který požádá o spolupředsednictví docenta Duška)
6. Světový den osteoporosy: řada pracovišť pořádala akce, seminář pořádala i Liga proti
osteoporose. Všechny dostupné informace zveřejníme na webové stránce, podklady
pošlou organizátoři, vyvěšení zajistí VV
7. Výbor vzal na vědomí, že XIX. Slovensko-Český osteologický kongres bude ve dnech 8 –
10 září 2016 v Žilině. V diskusi o přípravě kongresu v roce 2017 probral možné lokality
8. Doporučené postupy: JR informoval, že DP pro dg a léčbu postmenopausální OP je
prakticky dokončen a bude zaslán členům výboru a následně do OB (výbor vyjádřil
výrazné poděkování za velmi aktivní a pečlivý přístup JR); na DP pro společnou
problematiku s nefrology a stomatology se pracuje, VP bude průběžně informovat
9. Koncepce oboru: výbor jednoznačně souhlasí, že je nezbytné akutně zpracovat novou
koncepci oboru. Výbor pověřil JR aby připravil základní osnovu; následně budou
jmenováni garanti jednotlivých kapitol a sekcí
10. Výbor schválil přepracování atestační náplně s úpravou náplně předatestačního kursu.
Snaha je umožnit co nejlepší přístup ke vzdělávání v klinické osteologii a značnou část
přípravy přesunout do distanční formy a elektronických versí. Výbor pověřil VP a VV
přípravou novely

11. FLS: RP informoval o postupu jednání s ředitelem ÚZIS a Ministerstvem zdravotnictví a
ZP. Prozatím byl přístup vstřícný, nyní čekáme na konkrétní odpovědi z MZ
12. Léčba teriparatidem: výbor projednal současný stav, počty léčených a konstatoval, že
efekt léčby je (jak bylo možné očekávat) velmi dobrý, dostupnost je však zcela
nepřiměřeně omezena předpisy. Vzhledem k tomu, že přípravek již dlouho není možno
považovat za „inovativní léčbu“, je limitace symbolem „S“ nepřiměřená. MB, PK a VP
připraví stanovisko pro SÚKL s žádostí o změnu
13. Výbor pověřil VV, PK, RP a IK přípravou práce na kalkulačním listu pro kód 89312 a VP
jednání s Radiologickou společností a MZ o sdílení tohoto kódu a možném převzetí
garance za tento kód hlavní odborností 110 (klinická osteologie)
14. Výbor projednal odpovědi na dotazník na CEE Summit, který bude v prosinci v Sofii.
Dotazník zašle VP, kopie bude v příloze definitivní verse zápisu
15. Osteologický bulletin: počet článků v redakci a v recenzním řízení postačuje pro
dokončení letošního ročníku, je však stále velmi potřebné zvýšit počet příspěvků. MB
projedná s nakladatelstvím ekonomickou situaci a společně s pokladníkem zařídí letošní
platbu co nejdříve
16. Magistrát HMP požádal o nominaci odborníků pro případná výběrová řízení na uzavření
smlouvy mezi osteologickým pracovištěm a ZP. Výbor nominoval JB, PB a JR, dopis
Magistrátu pošle předseda
17. VP informoval o plánové tiskové konferenci k problematice metabolických onemocnění
kostí, plánované na 18 listopadu a o dalších rozhovorech pro Medical Tribune
18. Trvající úkoly z předchozích období:
a) VP připraví dopis členům SMOS, ve kterém upozorní na potřebu doplnit elektronický
adresář členů SMOS, inovovanou webovou stránku a její otevřenost, potřebu aktivního
zapojení členů SMOS do činnosti společnosti, cestovní granty, které SMOS vypisuje
c) VP informoval o seznamu pracovišť, akreditovaných k přípravě uchazečů o atestaci
z klinické osteologie. Seznam pracovišť bude vyvěšen na webové stránce SMOS – zašle
VP, zajistí VV
d) Výbor pověřil VP, aby dopracoval stanovisko k indikacím vyšetření kostní minerální
density. Po elektronickém projednání s členy výboru bude stanovisko vyvěšeno na
webové stránce SMOS a informačně zasláno mluvčímu VZP (zajistí VP)

Předseda ukončil schůzi výboru v 16:30
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