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ZPRÁVA

Zpráva ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická
onemocnění skeletu ČLS JEP konaného dne 11. listopadu 2016

Program:
1. Kontrola zápisu z jednání dne 27. května 2016. Zápis
schválen bez připomínek, některé úkoly trvají. V mezidobí proběhlo pracovní setkání většiny členů výboru
s výborem SOMOK v průběhu Kongresu v Žilině.
2. Příprava XX. Mezinárodního kongresu SMOS a SOMOK
v Luhačovicích ve dnech 21.–23. září 2017.
• výbor schválil pořádání kongresu agenturou BPP
a předběžný rozpočet kongresu;
• pracovní návrh témat a diskusních okruhů:
- léčba metabolických chorob kostí (novinky, dlouhodobá léčba),
- drug-related osteoporóza,
- nefarmakologická léčba (cvičení, vibrační terapie,
vertebroplastiky),
- mýty a reality ONJ,
- hojení zlomenin,
- metabolické choroby kostí (ne vrozené) v dětském
věku – diagnostika, léčba,
- obecně úskalí laboratorních i zobrazovacích metod
v klinické osteologii,
- metabolismus osteocytů a ostatních kostních buněk,
- vliv dlouhodobé imobilizace na kost a možnosti léčby,
- stárnutí a kost;
• výbor předpokládá samostatný blok pro sestry
a ostatní NLP;
• potenciální zajištění kurzu k radiační ochraně.
Závěr: Předseda bude informovat agenturu BPP a předběžně projedná výsledky diskuze se slovenskými kolegy.
3. Atestace z klinické osteologie: výbor projednal nezbytnou aktualizaci náplně i podmínek přípravy a jednoznačně dospěl ke shodě, že příprava musí být v maximální možné míře distanční formou, formou webových
aplikací a dalších moderních metod, které umožní
přípravu i těm, kteří nemohou opustit svou praxi na
dlouhou dobu. Výbor ocenil všechna předchozí jednání,
která někteří členové výboru vedli (doc. Vyskočil,
prim. Pikner, dr. Kasalický, prof. Palička a další). Výbor
doporučil, aby atestace z klinické osteologie byla zpřístupněna i PL, případně dalším odbornostem. Atestační
přípravu musí (i při distanční formě) řídit kvalifikovaný
klinický osteolog, se kterým musí být kandidát v úzkém
kontaktu, ať již přímo, či distančně.
Závěr: Návrh na přestavbu atestační přípravy připraví
doc. Vyskočil ve spolupráci s prim. Piknerem do konce
roku 2016.
4. Seznam výkonů a kalkulační list pro DXA: výbor diskutoval nezbytnost aktualizace či tvorby nového kalkulačního listu (či listů – pro základní měření BMD a pro
specializovaná pracoviště s možností nástavbových možností typu TBS, LVA, dětského software, měření tělesného tuku, výzkumných aplikací, atd.). V té souvislosti
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bude třeba jednat s Českou radiologickou společností
a také vytvořit Národní radiologické standardy pro DXA
denzitometrií (ve spolupráci se SUJB).
Závěr: Nové kalkulační listy pro DXA (za předpokladu
jasně definované hodnoty bodu v úhradové vyhlášce) připraví dr. Kasalický ve spolupráci s prim. Piknerem do
konce roku 2016.
5. PK upozornil, že do konce roku 2017 je potřeba zajistit
kurz OZROR (pro osoby zajišťující radiační ochranu)
a připravit jej ve spolupráci se SÚJB.
6. Výbor schválil přípravu zásadní inovace koncepce oboru, včetně definice sítě pracovišť a jejich vybavení (v návaznosti na předchozí body), pracovníků a jejich kvalifikace, vize a rozvoje oboru a dalších nezbytných atributů.
Závěr: Návrh koncepce připraví dr. Rosa nejpozději do
konce ledna 2017.
7. Fracture Liaison Service: další mírný pokrok v jednání
s Ministerstvem zdravotnictví. Podle informací doc. Duška
(ÚZIS) je schválen program pro klinickou osteologii a je
potřeba připravit pilotní projekt se zapojením cca 10–12
pracovišť různých typů a zajistit finanční krytí.
Závěr: Výbor pověřil prof. Paličku a prim. Piknera dalším jednáním s ÚZIS a MZ ČR a přípravou pilotního
projektu. Termín záleží na aktivitě a finančním zabezpečení ze strany MZ.
8. Osteologický bulletin: referoval prof. Bayer: jsou připraveny texty pro další dvě čísla, časopis je finančně zásadním způsobem podporován z rozpočtu SMOS. Je potřeba dalších kvalitních textů, aktivity recenzentů, atd.
Závěr: Výbor schválil potřebnou finanční podporu pro
OB z rozpočtu SMOS. Je potřeba aktualizovat texty OB
na webu SMOS (chybí dvě čísla 2016) – prof. Bayer vyzve redakci k zaslání podkladů.
9. Inventarizace majetku SMOS (fantom pro kontrolu měření BMD).
Závěr: Potřebné podklady pro inventarizaci majetku zašle dr. Kasalický na sekretariát ČLS JEP.
10. Výbor znovu konstatoval, že zánikem povinného rejstříku pacientů léčených deriváty PTH ztrácí registr zásadním způsobem na kvalitě i významu.
Závěr: Prof. Palička projedná s vedením VZP nemožnost
získání kvalitních podkladů a tedy sníženou hodnotu registru – a následně i jeho potřebnost.
11. Výbor vzal s potěšením na vědomí informaci o proběhlých akcích a aktivitách (konference o vitamínu D ve
Zlíně, akce ke Světovému dni osteoporózy a další).
Poznámka: Několik dnů po zasedání výboru přišly podklady ze sekretariátu ČLS JEP. Výbor schválil per rollam
zachování výše členských příspěvků i pro rok 2017 v nezměněné výši.

Termín příští schůze výboru nebyl prozatím určen.
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