Zápis
ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
konaného dne 26. září 2014 v Horním Smokovci

Přítomni:
Prof Bayer, prof Blahoš, prof Horák, dr Kasalický, prof Palička, dr Pikner, dr Rosa, doc Vyskočil
Omluveni: prof Broulík, dr Kuba, dr Kučerová, doc Kutílek, dr Šenk
Výbor se sešel v průběhu 17. Kongresu slovenských a českých osteologů v Horním Smokovci
Program:
1. Kontrola zápisu z jednání dne 4. července: zápis schválen bez připomínek. Tím, že se
zněním zápisu v mezidobí vyjádřili souhlas i tehdy nepřítomní členové, stal se zápis
platným
2. Výbor projednal možnosti organisačního zajištění a místa konání příštího kongresu
českých a slovenských osteologů a schválil, že kongres proběhne ve dnech 10 – 12 září
2015 v Brně. Organisačním zajištěním je pověřena společnost BPP, jejíž nabídka byla
výborem schválena. Dr Pikner zahájil jednání s potenciálními zahraničními účastníky, o
dalším proběhu bude informovat
3. Výbor projednal tvorbu elektronických výukových materiálů. Po obsáhlé diskusi schválil
jednání s portálem, spravovaným Lékařskou fakultou UK v Plzni (systém CEVA) a
pověřil Dr Piknera dalšími kroky. Doc Vyskočil zařídí prolink webové stránky CEVA
(www.CEVA-EDU.cz) na webovou stránku SMOS
4. Problematika webové stránky SMOS: Ing Mrskoč měl značné technické problémy potom,
co vyhořel server na kterém je webová stránka SMOS a původní programátor již není
k disposici. Stránka není dosud zcela funkční. Doc Vyskočil projedná s Ing Mrskočem
zda a za jakých podmínek je schopen udržovat stránku SMOS ve funkčním a
plnohodnotném stavu a kdy bude obnovena. Nejzazší termín je 31 října 2014. Předseda
následně napíše všem členům SMOS dopis, ve kterém je upozorní na webovou stránku,
včetně všech možností, které skýtá a vyzve je k doplnění mailových adres – mailová
korespondence je naprosto nezbytná
5. Prof Bayer informoval o vyjádřeních k úpravám indikačních předpisů jednotlivých
antiosteoporotických léků, které předkládá SÚKL. Obecně platí, že vždy žádáme, aby
v preskripčních omezeních byla doplněna odbornost klinické osteologie, další návrhy jsou
dle potřeby
6. Prof Palička ověří situaci s plánovaným doporučením pro léčbu po akutní fraktuře
proximálního femuru
7. Předseda písemně vyzval všechna akreditovaná pracoviště, kterým bude končit platnost
akreditace, k obnově podkladů
8. Příští atestace z oboru klinické osteologie budou 4 prosince 2014 v Praze. Téhož dne
odpoledne bude v Praze zasedání výboru SMOS – pozvánky přijdou

9. Prof Bayer znovu informoval o velmi svízelné situaci ve vydávání časopisu Osteologický
bulletin. Výbor trvá na snaze udržet kvalitní časopis. Vzhledem k hrozícím problémům ve
vydavatelství prověří předseda a místopředseda situaci a případné možnosti řešení. Výbor
rozhodl, že časopis bude (po zprovoznění webové stránky SMOS) k disposici všem
členům SMOS (i SOMOK) ihned po vydání v plné „full-textové“ podobě. Trvá výzva ke
zvýšení publikační aktivity; prof Bayer mimo jiné jedná s přednášejícími na probíhajícím
kongresu
10. Na základě informace sekretariátu ČLS JEP výbor rozhodl, že delegátem s volebním
hlasem bude na lednové plenární schůzi ČLS JEP prof Bayer. Výbor navrhuje do
předsednictva ČLS JEP dosavadní representanty SMOS – prof Bayer zajistí písemný
návrh
11. Předseda informoval o jednání s novým ředitelem ÚZIS a jeho vstřícném postoji
k potřebě inovaci či rozšíření evidovaných dat, přínosných pro klinickou osteologii
12. Výbor bere s potěšením na vědomí probíhající odborné akce a semináře, pořádané
výborem SMOS s podporou některých firem (akce KOST, Bone Academy) a vyslovuje
jim oficiální podporu
13. Výbor pověřuje dalším jednáním o aktivitě „Capture the Fracture“ s vedením VZP
předsedu a Dr Piknera
14. Výbor vyzývá všechny členy a všechna pracoviště k otevřeným akcím v rámci světového
dne osteoporosy (20 října) a vyjadřuje podporu aktivitám Českého národního fóra proti
osteoporóze

Předseda ukončil schůzi výboru v 18:30
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