
 

Zpráva 

 

ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP 

konaného dne 9. června 2017 

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny 

 

 

 

Program: 

 

1. Kontrola zápisu z jednání dne 3 března 2017: zápis schválen bez připomínek, některé 

úkoly trvají a byly předmětem dnešního jednání 

 

2. Příprava XX. Mezinárodního kongresu SMOS a SOMOK ve Zlíně ve dnech 21 – 23 září 

2017: 

- výbor detailně projednal odborný program kongresu a vzhledem k (prozatím) malému 

počtu přihlášených aktivních účastníků rozhodl o těchto odborných blocích: 

- organisace a rozvoj oboru, plán 2 hodiny: atestační příprava, koncepce oboru, kód 

89312, doc Dušek a další 

- farmakoterapie kostních metabolických onemocnění skeletu v nejširším pojetí: 

definice selhání léčby, drug-holiday 

- endokrinopatie a kostní metabolismus: endokrinní disruptory, DM a OP 

- mužská OP 

- stárnutí a kost 

- varia 

- sesterská sekce a školení v densitometrii 

- prof Palička seznámí pana Procházku se situací a osloví prof Payera a doc Killingera 

s plánem odborného programu 

- definitivní abstrakta pro vyzvané řečníky do 20 června, v polovině července dead-line 

pro sestavení programu (výbor projedná mailově, do konce července musí abstrakta a 

program do tisku 

- samostatný blok pro sestry a ostatní NLP bude v pátek odpoledne 

 

3. Atestace z klinické osteologie: výbor s potěšením vzal na vědomí informaci, že Klinická 

osteologie (KO) je zařazena do seznamu nástavbových atestací. Doporučil doplnit seznam 

základních atestací, jejichž nositelé se mohou přihlásit do vzdělávacího programu KO o 

nefrologii, pneumologii, hematologii, onkologii a praktické lékařství – připomínku na MZ 

napíše předseda. 

Výbor detailně projednal náplň vzdělávacího programu a schválil ji. Dr Pikner zajistí její 

předložení cestou akreditační komise 

 



4. Koncepce oboru Klinická osteologie: Dr Pikner připravil inovovanou versi, která je pro 

členy výboru otevřena k diskusi do 16 června (připomínky zasílat Dr Piknerovi), pak bude 

projednána definitivní verse 

 

5. Výbor s potěšením přijal informaci, že především díky úsilí Dr Kasalického a Dr Piknera 

se podařilo zajistit novou kalkulaci kódu 89312 a převést jej do gesce odbornosti 110, 

tedy klinické osteologie 

 

6. Prof Bayer informoval o závažné situaci Osteologického bulletinu. Trvá havarijní 

nedostatek kvalitních článků i recenzentů. Předseda zjistí možnosti a podmínky, aby 

vydávání časopisu převzala ČLS JEP 

 

7. Výbor schválil pořádání Konference Sekundární osteoporóza v termínu 5. – 7. dubna 

2018 a pověřil doc Vyskočila přípravnými pracemi a jednáním 

 

8. Dr Pikner informoval o svém jednání s profesorem Eastellem, který pod garancí IOF 

uspořádá dne 11. 5. 2018 v ČR kurs o racionálním využití kostních markerů. Akci dále 

sleduje a organisuje Dr Pikner 

 

9. Výbor pověřil doc Vyskočila zajištěním předatestačního kursu ve dnech 30. 10. – 3. 11. 

2017 

 

10. Výbor schválil přijetí MUDr. Michala Škáchy (Praha) a vzal na vědomí změnu adresy Dr 

Olšavského 

 

 

 

 

 

Předseda ukončil schůzi výboru v 17:30 
SMOS-1707- zpráva 


