
Zápis 
z jednání výboru SMOS dne 18. října 2013 

 

 

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

1. Kontrola zápisu z jednání dne 21. června 2013: schválen bez připomínek, 

některé z bodů jsou i na programu dnešního jednání 

 

2. Kongresu SMOS a SOMOK v Olomouci: 

Kongres proběhl úspěšně po stránce odborné, organizační i společenské, 

ohlasy účastníků jsou positivní. Vyúčtování kongresu agenturou BPP dosud 

neproběhlo 

 

3. Příští kongres bude pořádán slovenskou stranou SOMOK, proběhne ve dnech 

25 – 27 září v hotelu Bellvue, Horný Smokovec 

 

4. Výbor vzal na vědomí velmi obtížnou situaci v zajišťování registru 

nemocných v léčbě deriváty PTH a nutnost úsporných opatření. Situace 

směřuje ke zrušení Centrální indikační komise, konečné (písemné) rozhodnutí 

SÚKL dosud nevyšlo. Výbor spolu s IBA vyvíjí snahu registr zachovat a 

vytěžit z něj klinické i vědecké údaje 

 

5. Výbor vzal se souhlasem na vědomí žádost, kterou předseda zaslal na 

Ministerstvo zdravotnictví ČR a ve které žádá o podporu MZ k vybudování 

systému osteologické péče v ČR a systému Osteocenter a osteologických 

pracovišť 

 

6. Výbor souhlasí s tím, aby Dr Rosa garantoval vypracování materiálu, ve 

kterém SMOS vyjádří své stanovisko k tomu, že není možno všechny 

bisfosfonáty shrnout do jedné skupiny a v positivním listu VZP ponechat 

pouze jeden jediný bisfosfonát bez ohledu na cestu a frekvenci aplikace, 

afinitu ke kostnímu minerálu či dobu retence v kosti. Materiál bude 

komentován členy výboru a oficiálně zaslán na ředitelství – ústředí VZP 

 

7. Prof. Bayer referoval o novinkách v aktivitách IOF, tentokrát směřovaných 

především k Světovému dni osteoporosy 20 října. Výbor v té souvislosti 

podpořil velmi aktivní přístup ČNFO 

 

8. Prof. Bayer informoval o tom, že SMOS má možnost získat pro 20 českých 

členů volbou registraci na IOF – ESCEO kongres v Seville ve dnech 2 – 5 

dubna 2014. Předseda rozešle informaci členům SMOS, kteří dodali mailovou 

adresu, doc Vyskočil zveřejní informaci na webové stránce SMOS 

 

9. Výbor souhlasil s delegací prof Bayera na jednání výboru IOF v Seville 



 

10. Prof. Bayer referoval o situaci a počtu článků pro Osteologický bulletin. 

Výbor souhlasí s finanční podporou časopisu tak, aby mohl být nadále v rámci 

členského příspěvku rozesílán všem členům SMOS 

 

11. Doc. Vyskočil informoval o přípravách konference Sekundární osteoporóza, 

která se uskuteční v Plzni v termínu 10. – 12. dubna 2014. Informace bude co 

nejdříve zveřejněna na webové stránce SMOS 

 

12. Atestace v oboru klinické osteologie: k dnešnímu dni atestaci úspěšně získalo 

30 lékařů a lékařek; v prosincovém termínu je přihlášeno k atestační zkoušce 

další 7 uchazečů 

 

13. Výbor se zabýval přípravou voleb, které musí proběhnout v jarních měsících 

2014. Předpokládané vyhlášení výsledků voleb bude na plzeňské konferenci. 

V první fázi bude zvolena volební komise, která převezme další agendu voleb 

 

14. Vzhledem k blížícímu se konci volebního období, připraví vědecký sekretář 

návrh zprávy o činnosti (doplní dle potřeby všichni členové výboru, 

především předseda a místopředseda), pokladník zprávu o hospodaření a 

předseda revizní komise zprávu revizní komise. Všechny zprávy budou 

probrány na jednání výboru SMOS a společně s volebními materiály 

distribuovány všem členům SMOS 

 

 

 

 

Předseda ukončil jednání v 16:30, příští zasedání výboru bude 6. prosince 2013 od 

14:00 v zasedací místnosti ČLS JEP v Praze. 

 

 

Zapsal: VP 

V Hradci Králové dne 19. října 2013 
SMOS-1308-zpráva 
 

 


