
Zpráva  

ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP 

konaného dne 20. února 2015 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny 

 

 

Program: 

 

1. Kontrola zápisu z jednání dne 4 prosince 2014: zápis schválen bez připomínek 

2. Výbor projednal odborné a organisační zajištění Kongresu českých a slovenských 

osteologů, který proběhne ve dnech 10 – 12 září 2015 v Brně. Příprava běží podle plánu, 

ustaveni garanti bloků (včetně representantů SOMOK), agentura jedná se sponsory  

Závěry: 

- je potřeba aby agentura BPP urychleně otevřela webovou stránku kongresu, následně 

bude propojena s webovou stránkou SMOS 

- umožnit všem garantům bloků průběžný vstup do databáze zaslaných abstrakt  

3. Výbor znovu projednal tvorbu elektronických výukových materiálů na portálu CEVA-

EDU a vyslovil s ní definitivní souhlas. Návrh smlouvy s finančními částkami výbor 

znovu projedná (případně elektronickou formou) 

4. Problematika webové stránky SMOS: výbor s poděkováním doc Vyskočilovi a Dr 

Kasalickému konstatuje výrazné zlepšení. Výbor rozhodl, že webová stránku bude plně 

veřejně přístupná, včetně zpráv z jednání výboru a včetně plného volného přístupu 

k článkům v Osteologickém bulletinu (v pdf formě) 

5. Předseda výboru 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 

6. Doc Vyskočil informoval o výsledcích dotazníkové akce, sledující spokojenost účastníků 

Konference Sekundární osteoporosa v Plzni – positivní ohlasy 

7. Informace o situaci v preskripci derivátů PTH, fungujícím registru, vedeným IBA MU 

Brno a o připravované zprávě pro zdravotní pojišťovny. Spolu s jejím předložením se 

výbor pokusí rozšířit možnost preskripce Forstea mimo stávající centra na všechny 

odborníky s atestací z klinické osteologie 

8. Prof Bayer informoval o stavu Osteologického bulletinu. Díky úsilí vedoucích redaktorů 

se mírně naplnila zásoba článků pro další čísla (číslo 4/2014 vyšlo v těchto dnech). Jako 

obvykle v čísle 3/2015 budou otištěna abstrakta prací z kongresu SMOS-SOMOK 

9. Prof Palička informoval o stavu příprav společného pracovního dne Společnosti pro 

metabolická onemocnění skeletu a České nefrologické společnosti, který se uskuteční 10 

června 2015 v Hradci Králové 

10. Informace o dalších plánovaných akcích: 

- konference KOST v Brně dne 8 dubna 2015 

- Bone Academy v Praze dne 27 května 2015 

- XIX. Pracovní den klinické farmakologie dne 5 června 2015 (věnovaný „Racionální 

farmakoterapii kostních onemocnění“) 



- 6. Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis v Krakově, Polsko, 

25-26 září 2015 

- konference KOST v Praze dne 14 října 2015 

Informace o všech těchto akcích budou (jsou) na webové stránce SMOS.  

11. Informace o společném s jednání se stomatology a stomatochirurgy k problematice 

osteonekrosy čelisti při léčbě bisfosfonáty nebo denosumabem, které proběhlo 14 ledna 

12. Výbor projednal seznam pracovišť, akreditovaných k přípravě uchazečů o atestaci 

z klinické osteologie. Seznam bude vyvěšen na webové stránce SMOS 

13. Výbor se zabýval inovací náplně a formy atestačního programu oboru Klinická 

osteologie. Obor musí zůstat oborem nástavbovým, program bude vhodné upravit tak, aby 

odrážel změny a vývoj v oboru a byl přístupný uchazečům, kteří si v něm chtějí doplnit 

vzdělání 

14. Výbor upřesnil stanovisko k indikacím vyšetření kostní minerální density. Stanovisko 

bude vyvěšeno na webové stránce SMOS a informačně zasláno mluvčímu VZP  

15. Dr Pikner podrobně připravil materiály: 

- Národní kampaň proti osteoporose 2015-2020 

- Sekundární prevence osteoporotických zlomenin (Fracture Liaison Services FLS) -

pilotní projekt SMOS, VZP a MZ ČR 

- Projekt primární prevence osteoporózy v populaci nad 50 let 

Výbor konstatoval, že materiály jsou velmi dobře připraveny a souhlasil s dalším 

jednáním s VZP, MZ ČR a ÚZIS se snahou prosadit projekty do realizační fáze 

16. Dr Pikner informoval o probíhajícím jednání s MZ, v rámci kterého se objevila možnost 

finanční podpory Světového dne osteoporózy (20 října) na českých pracovištích. Výbor 

pověřil Dr Piknera dalším jednáním a prof Bayera projednáním návrhu v ČNFO 

17. Předseda informoval o vstřícné nabídce Nadačního fondu „Naděje pro život“ pomoci 

zlepšit diagnostiku a terapii metabolických chorob kostí v ČR 

18. Společnost AMGEN vyhověla žádosti SMOS  a přidělila Společnosti grant na podporu 

účasti na kongresech 

19. Výbor pověřil předsedu, aby vyjádřil podporu Onkologické společnosti v jejím stanovisku 

k aktivitě AIFP 

20. Výbor konstatoval, že nebyly komentáře ke znění druhé části Doporučených postupů pro 

léčbu pacientů po fraktuře proximálního femuru; předseda předá text Revmatologické 

společnosti 

21. Výbor vzal na vědomí dvě žádosti na ukončení členství a změnu adresy dvou členů 

SMOS 

 

Příští zasedání výboru SMOS bude dne 27 května (středa) od 13:00 na obvyklém místě 

Předseda ukončil schůzi výboru v 16:30 
 
SMOS-1509a-Zpráva 


