
Zpráva 

z jednání výboru SMOS dne 8. března 2013 

 

 

Přítomni: prof., doc., MUDr.: J. Blahoš, P. Broulík, P. Horák, P. Kasalický, I. 
Kučerová, Š. Kutílek, V. Palička, J. Rosa,  F. Šenk, V. Vyskočil 
Omluveni: prof., MUDr. : M. Bayer, V. Kuba 

Hosté:  B. Procházka, agentura BPP  
 
 
Program: 
 

1. Kontrola zápisu z jednání dne 30. listopadu 2012: schválen bez připomínek, 

některé z bodů jsou i na programu dnešního jednání 

 

2. Příprava druhé části Doporučených postupů v péči o pacienty se zlomeninou 

horního konce stehenní kosti: doc. Vyskočil předložil upravený a doplněný 

text, který byl následně členy výboru drobně komentován, upraven a schválen. 

Závěr: doc. Vyskočil upravené znění textu obratem rozešle členům výboru 

k závěrečnému posouzení a za 10 dnů (18. března) jej prof Palička po 

zapracování komentářů zašle spoluautorským odbornostem (revmatologie, 

ortopedie) 

 

3. Výbor schválil konání těchto odborných akcí: 

a) odborné symposium dne 24 dubna v Praze, Břevnovský klášter 

b) odborné symposium (Bone Academy) „Léčba osteoporózy a kortikální 

kost“, Praha, hotel Hilton, 25 dubna (přednášející: V. Palička, V. Vyskočil, E. 

Seeman) 

c) odborný seminář „Bone Academy“ s přednáškami dne 4 dubna (Praha), 14 

května (Plzeň), 6 června (Brno), 13 června (Praha), 9 října (Ostrava) 

d) programový blok v rámci XX. Výročního kongresu České internistické 

společnosti ve dnech 2-5 října 2013, Praha. Předběžně odsouhlaseny 

přednášky P. Broulík: osteomalacie, P. Horák: GIOP 

e) spoluúčast na CEE Summit 2013 v Bukurešti v závěru roku 2013 

Úkol: přidělení kreditních bodů pro tuzemské akce zajistí cestou ČLS JEP 

sekretářka SMOS 

 

4. Výbor s potěšením vzal na vědomí informaci, že ECTS kongres v roce 2014 

se uskuteční díky aktivitě prof Štěpána v Praze ve dnech 17 – 20 května a 

souhlasil s tím, že SMOS bude při přípravě spolupracovat v roli Local 

Organising Committee 

 

5. Výbor podrobně probral přípravu XVI. Mezinárodního kongresu českých a 

slovenských osteologů, který se bude konat ve dnech 12 – 14 září 2013 

v Olomouci. Záštitu na kongresem převzala IOF (International Osteoporosis 

Foundation), z místních osobností JM rektor Univerzity Palackého prof. 

Mašláň, spectabilis děkan LF UP prof. Kolář a ředitel FN doc Havlík. 

Pan Procházka informoval o místě konání (NH Olomouc Congress) a jeho 

kapacitách, o technickém zabezpečení. 

Výbor schválil časový rozvrh: 



12.9.: zahájení ve 13:00, včetně slavnostní úvodní přednášky. Odborné bloky 

14:00 – 15:45, 16:15 – 18:00. Večerní společenský program: oficiální uvítání 

s drobným občerstvením, procházka historickou částí Olomouce s prohlídkou 

barokních varhan v kostele Sv. Mořice 

13.9.: odborný program v blocích 09:00 – 10:45, 11:15 – 13:00, 14.00 – 

15:45, 16:15 – 18:00. Přestávka na oběd 13:00 – 14:00. Společenský program 

večer v kongresovém hotelu 

14.9.: odborný program v blocích 09:00 – 10:30, 11:00 – 12.30, následně 

ukončení kongresu 

Hlavní témata a jejich garanti: 

Metabolismus kostní tkáně u maligních chorob (P. Horák) 

Metabolismus vápníku a vitamínu D (F. Šenk) 

Zobrazovací techniky a jejich přínos v osteologii (P. Kasalický) 

Endokrinní choroby a jejich vztah k metabolismu kostní tkáně (P. Broulík) 

Poruchy metabolismu kostní tkáně v dětském věku (M. Bayer) 

Prospěšnost, úskalí a limity dlouhodobé léčby I (J. Rosa) 

Prospěšnost, úskalí a limity dlouhodobé léčby II (V. Vyskočil) 

Varia (V. Kuba, Š. Kutílek) 

Výbor schválil konání odborného bloku pro NLP s názvem „Role NLP 

v klinické osteologii“. Tento blok bude garantovat pracovnice Osteocentra FN 

Olomouc (upřesní P. Horák) a bude probíhat paralelně s ostatními odbornými 

bloky v pátek 

Výbor předpokládá zařazení bloků, zaměřených na dlouhodobou léčbu na 

sobotní dopoledne 

Bude možná registrace pro celou dobu trvání kongresu, i registrace 

jednodenní. Finančně bude odlišena výše registračního poplatku pro členy a 

nečleny SMOS, pro mladé lékaře (do 35 let) a pro NLP 

Abstrakta budou vydána v Osteologickém bulletinu (nutno zohlednit 

v rozpočtu) 

Termíny: před koncem března po vyjádření SOMOS (a doplnění jmen 

garantů) budou uzavřeny podklady pro první oznámení, předány BPP, které 

zajistí okamžitou distribuci. Dead-line pro přihlášky k aktivní účasti a 

abstrakta je 31 května (výbor SMOS bude zasedat 7 června) 

 

6. Výbor vzal na vědomí informaci o situaci Osteologického bulletinu. 

S potěšením konstatoval, že stoupl počet potenciálních článků, na druhé straně 

však musel konstatovat havarijní finanční stránku časopisu a prakticky 

vymizení inzerce. TRIOS vyžádal informaci o finančním krytí ze strany 

SOMOK; výbor následně situaci posoudí a předběžně souhlasí s další finanční 

podporou časopisu do výše max 100.000,- Kč v roce 2013 (mimo již 

zaplacenou částku) 

 

7. Různé: 

- trvá aktivita (J. Rosa, V. Palička) k vypracování stanoviska 

k osteonekrosám čelisti při dlouhodobé léčbě antiresorptivy a společný 

postup se stomatology a stomatochirurgy 

- obdobné stanovisko bude připravovat V. Vyskočil k problematice 

atypických fraktur femuru 



- trvá snaha dosáhnout zařazení odborníků v klinické osteologii (oficiální 

zkratka odbornosti „ost“) do preskripčních oprávnění pro antiresorptiva, 

osteoanabolika, vápník, vitamín D a hořčík 

- odborný kurs Klinická osteologie (včetně pediatrické části) proběhne ve 

dnech 13 – 17 května v IPVZ v Praze. Kurs je povinný pro uchazeče o 

atestaci, je však otevřen všem zájemcům o obor 

- od počátku dubna bude inovována databáze pacientů s osteoanabolickou 

léčbou deriváty PTH 

 

 

 

Předseda ukončil jednání v 16:30, příští zasedání výboru bude 7. června 2013 od 

14:00 v zasedací místnosti ČLS JEP v Praze. 

 

 

Zapsala: sekretářka SMOS, ověřil V. Palička 

V Hradci Králové dne 10. března 2013 
SMOS-1302-zpráva 


