Zpráva
ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
konaného dne 27. května 2015
Přítomni:
prof Bayer (MB), prof Blahoš (JB), prof Broulík (PB), prof Horák (PH), dr Kasalický (PK), dr
Kučerová (IK), prof Palička (VP), dr Pikner (RP), dr Rosa (JR), doc Vyskočil (VV)
Omluven: dr Kuba (VK), doc Kutílek (ŠK), dr Šenk (FŠ)

Program:
1. Kontrola zápisu z jednání dne 20 února 2015: zápis schválen bez připomínek, některé
úkoly trvají
2. Výbor schválil přesun akce „Sekundární osteoporosa“ v Plzni (Parkhotel) na 8. a 9. dubna
2015
3. Výbor detailně projednal odborný program Kongresu českých a slovenských osteologů,
který proběhne ve dnech 10 – 12 září 2015 v Brně. Rozpis přednášek a časový sled je
v příloze zápisu a bude následně zveřejněn a rozeslán
4. Atestace z klinické osteologie:
- V tomto týdnu probíhá atestační kurs, účastní se celkem 16 studentů, což je velmi
vysoká účast. Poprvé převažují lidé, kteří kurs chtějí absolvovat jako vzdělávací, aniž
by bezprostředně počítali s atestací z klinické osteologie. IPVZ podpořilo konání
kursu finančně (z Evropských fondů), což umožnilo vyšší počet účastníků
- V souladu s předchozím zápisem jsou přednášky těch, kteří dali souhlas, nahrávány
pro osteologickou část portálu CEVA-EDU, aby mohly sloužit jako edukační materiál
- Výbor jednoznačně navrhuje úpravu Vzdělávacího programu s omezením nezbytně
dlouhé doby pobytu na akreditovaném pracovišti. VP již otázku předjednal na MZ a
připraví návrh inovované atestační náplně
- V souvislosti se změnou vzdělávacího programu bude třeba dopracovat a inovovat
koncepci oboru – návrh připraví VP
5. Výbor se souhlasem bere na vědomí přípravu dvou dalších odborných akcí – Společných
pracovních dnů s klinickými farmaceuty (5. června) a s nefrology (10. června). I na těchto
akcích bude možnost zaznamenat přednášky a využít je k edukačním účelům. Pozvánky
na obě akce jsou vyvěšeny na stránce SMOS. Výbor potvrdil, že na společné akci
s farmaceuty nebudou členové SMOS platit registrační poplatek a SMOS převede
finanční příspěvek za členy SMOS na účet Společnosti klinické farmacie
6. RP informoval o mnohonásobných jednáních na úrovni poradců ministra zdravotnictví a
ředitele ÚZIS a vedení VZP, která směřují k možnosti podpory programu FLS a
národního programu prevence osteoporosy. Výbor aktivity schválil a pověřil VP a RP
dalším jednáním
7. Výbor projednal žádost Endokrinologické společnosti o společné symposium na
Endokrinologických dnech v říjnu 2015 a pověřil dalším jednáním MB, VP a JR
8. MB informoval o situaci v Osteologickém bulletinu – opět se snižuje počet příspěvků a
obtížně se zajišťuje vysoká kvalita a dostatečná rezerva článků. Výbor v té souvislosti

potvrdil, že třetí číslo letošního ročníku bude současně sloužit jako sborník prací sjezdu a
musí tedy být vydáno ve vyšším počtu výtisků
9. Výbor projednal zprávu o hospodaření SMOS za 1. čtvrtletí 2015 – výsledek je aktivní
10. Výbor schválil přijetí nových členů
MUDr. Veronika Medňanská, Lučice
MUDr. Jitka Čepová, Hradec Králové
MUDr. Richard Sotorník, Praha
a snížení členského příspěvku lékařce na rodičovské dovolené
11. 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
b) VP informoval 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
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
Zapsal VP
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