Zpráva
ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
konaného dne 27. května 2016
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Kontrola zápisu z jednání dne 23 října 2015: zápis schválen bez připomínek, některé
úkoly trvají. V mezidobí proběhlo jednání výboru SMOS v průběhu Konference
Sekundární osteoporosa v Plzni
2. Výbor schválil udělení čestného členství Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu
ČLS JEP prof. MUDr. Milanu Bayerovi, CSc., místopředsedovi výboru SMOS
3. Výbor schválil udělení čestného členství Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu
ČLS JEP MUDr. Pavolu Masarykovi, CSc.
4. Výbor diskutoval proběhlé akce, především Konferenci Sekundární osteoporosa. Akce je
hodnocena jako velmi úspěšná jak po stránce odborné, tak i organizační a podle
předběžných výsledků i ekonomické. S podporou edukačního grantu se kongresu
zúčastnilo 5 NZP a 7 lékařů
5. Příprava akcí ke Světovému dni osteoporosy v říjnu 2016: předpokládá se aktivita
jednotlivých pracovišť, edukační přednášky. Společnost Pfizer nabídla podporu aktivit.
Předseda se pokusí zajistit presentaci v odborném tisku
6. Zpráva o registru pacientů, léčených teriparatidem: podle registru se zdá, že počet
léčených výrazně klesá, údaje ale nemusí být validní – SÚKL zrušil povinný registr, takže
je jen na dobré vůli indikujících lékařů zda údaje zadají. Společnost Eli Lilly předpokládá
ukončení podpory registru, který tak zřejmě v polovině t.r. zanikne –VP bude jednat o
možnosti registru pod hlavičkou a krytím ÚZIS. VZP přesto žádá o podrobnou zprávu –
předseda naopak požádá ZP, které mají přesná data o počtu léčených o sdělení údajů. Lék
již dávno není možné zařazovat do „inovativních léčebných postupů“, přesto ZP brání
jeho obecnému širšímu použití
7. Plánované akcie pod hlavičkou a s podporou SMOS: v dohledné době seminář v Hradci
Králové (1. června) a společný kongres SOMOK a SMOS v Žilině
8. Pro rok 2017 plánuje výbor společný kongres SMOS a SOMOK v České republice,
předseda projedná s kongresovou agenturou možnosti
9. Fracture Liaison Service: výbor projednal informaci Dr Novosada o jednání se
sekretářkou IOF a úspěších jeho pracoviště. Aktivní zprávy mají i jiná pracoviště (např
FN Plzeň), hlavním problémem je ale finanční krytí a nedostatečná kapacita dosavadních
osteocenter. Přesto bude výbor SMOS tuto aktivitu podporovat – viz následující bod
10. Ministerstvo zdravotnictví po mnoha návrzích a podnětech výboru SMOS připravuje
vznik „Pracovní skupiny pro prevenci osteoporosy“, ve které ovšem budou mít
dominantní převahu pracovníci MZ a representanti ZP. Výbor vzal na vědomí, že podle
doporučení MZ budou členy pracovní skupiny prof Palička, prof Bayer a prim Pikner –
předpokládá však zásadní spolupráci na úrovni celého výboru a dalších pracovišť (včetně
Osteologické akademie Zlín)

11. Předseda informoval o dalším jednání pracovní skupiny k ONJ – situace pomalu směřuje
ke společnému stanovisku SMOS a stomatologů. Stanovisko bude zveřejněno na
stránkách SMOS a v OB
12. Předseda informoval o problémech s atestací z klinické osteologie: vzhledem
k dlouhodobě trvající naprosto nejasné situaci v atestačním systému rasantně klesl zájem
o atestace. Předseda připraví zásadní úpravu atestační přípravy a povinností s ní
spojených a zašle ji členům výboru k připomínkám. Základem je výrazně usnadnit přístup
k atestaci, změnit systém na distanční formu vzdělávání
13. Prof Bayer informoval o stavu a situaci Osteologického bulletinu (OB): stav se
stabilisoval, problémem je neochota recenzentů a časové zpoždění. Redakce vyvine
maximální úsilí o dohnání časového skluzu a o urychlení recenzních řízení. Prof Bayer
informoval o dotazníku systému SCOPUS, ve kterém je OB veden
14. Členská základna: výbor schválil přijetí MUDr. J. Jiráčkové (Hradec Králové), schválil
snížení poplatku u lékařky po dobu rodičovské dovolené a vzal na vědomí ukončení
některých členství
15. Různé:
- Dr Rosa pošle členům výboru ke konečným připomínkám text o léčbě OP u mužů
- Dr Pikner pošle informaci o FLS
Příští schůze výboru bude v pátek dne 2. září 2016 v Praze
Předseda ukončil schůzi výboru v 16:30
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