Zpráva
ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
konaného dne 1. prosince 2017

Přítomni:
prof Bayer (MB), prof Horák (PH), dr Kasalický (PK), dr Kuba (VK), dr Kučerová (IK), doc
Kutílek (ŠK), prof Palička (VP), dr Pikner (RP), dr Rosa (JR), doc Vyskočil (VV)
Omluveni: prof Blahoš (JB), prof Broulík (PB), dr Šenk (FŠ),

Program:
1. Kontrola zápisu z jednání dne 9 června 2017: zápis schválen bez připomínek, některé
úkoly trvají a byly předmětem dnešního jednání
2. Konference Sekundární osteoporosa v Plzni:
- upřesněno datum konání na pátek a sobotu 6 a 7 dubna 2018
- společnost Hillary představila:
návrh rozpočtu (účastnický poplatek pro členy SMOS 1.800,- Kč, pro nečleny 2.000,Kč. Pro aktivní účastníky, kteří zašlou abstrakt (který bude přijat) do 15 února bude
registrační poplatek snížen o 500,- Kč
rozpočet by měl být vyrovnaný
součástí rozpočtu jsou letenky pro zahraniční účastníky (upřesní RP), registrace a
ubytování
předpoklad, že přihlášky k účasti by měly být zaslány do 15 února (i k pasivní účasti)
webová stránka bude www.osteoplzen.cz
- výbor odsouhlasil široké spektrum potenciálních témat konference (rozešle a na web
SMOS vyvěsí VV)
- bude-li to technicky možné, abstrakta vyjdou v časopise Osteologický bulletin (viz
dále)
3. Zhodnocení a vyúčtování XX. Mezinárodního kongresu SMOS a SOMOK ve Zlíně ve
dnech 21 – 23 září 2017:
- výbor konstatuje, že Kongres proběhl na vysoké odborné i společenské úrovni
- agentura BPP předložila vyúčtování; kongres skončil s positivní finanční bilancí
(předáno pokladníkovi)
4. Budoucnost Osteologického bulletinu:
- MB a VP informovali o proběhlých jednáních se společností TRIOS, společností
Facta Medica, vedením SOMOK a panem Tomáškem
- Z jednání vyplývají tyto závěry:
Společnost TRIOS ukončí vydávání OB rokem 2017, ve kterém ještě vydá všechna 4
čísla

Obsah čísla 3 je zajištěn, číslo 4 potřebuje ještě cca 2-3 články, které jsou přislíbené
Vedoucí redaktoři zajistí urychlenou recenzi článků, aby bylo možné je včas vydat
RP a VP připraví návrh Koncepce oboru Klinické osteologie a zajistí její vytištění ve
4. čísle OB – materiál bude označen jako podklad k diskusi členů SMOS (obdobná
informace bude na webu SMOS)
Pan Tomášek je ochoten předat vlastnictví časopisu (ISSN atd) společnosti Facta
Medica, s několika podmínkami, mezi nimiž je změna názvu časopisu
(pravděpodobně na „Klinická osteologie“. Výbor projednal budoucí složení Redakční
rady a další aspekty dalšího fungování odborného časopisu společnosti (ve spolupráci
se SOMOK). Výbor rovněž souhlasil s finanční podporou časopisu ve výši 120.000,Kč ročně; hospodaření bude každoročně kontrolováno a příspěvek případně
upravován
5. VV informoval o průběhu předatestačního kursu v termínu 30. 10. 2017 – 3. 11. 2017,
kterého se účastnilo celkem 9 posluchačů. Kurs byl posluchači v anonymním
závěrečném zhodnocení vysoce hodnocen a to nejen z hlediska obsahu přednášek, ale i
možnosti diskutovat konkrétní odborné problémy. V závěrečném testu uspěli všichni
posluchači, ve výsledcích testů z 60 otázek bylo maximum mezi 6-7 chyb, což je zatím
nejúspěšnější výsledek ze všech ročníků od počátku pořádání kurzu
6. RP krátce informoval o přípravě kursu o BTM v květnu 2018 v Brně –vše běží bez
problémů
7. JR informoval o účasti na CEE Summit v Ljubljani
8. RP informoval o přípravě projektu FLS – bude-li schválen, bude veřejný nábor účastníků,
předpoklad je v Plzni v dubnu
9. VP informoval o zájmu České gynekologické společnosti o bližší spolupráci a přípravu
pilotního projektu s větším zapojením gynekologů ve spolupráci se spádovým
osteologickým pracovištěm. Výbor iniciativu podpořil – VP bude informovat předsedu
ČGS
10. Atestační náplň: se změnami je potřeba vyčkat až bude schválen Zákon 96Sb.
Diskutována byla možnost rozdělit předatestační kurs na dvě části a zásadně upravit
formu vzdělávání s větším zapojením e-learningu a distančních forem
11. Výbor diskutoval Koncepci oboru – RP rozešle aktuální versi k rychlým připomínkám
(ostatní viz výše)
12. Výbor diskutoval problematiku ukončení léčby denosumabem – léčby by měla být
dlouhodobá (trvalá), v případě potřeby ukončit léčbu denosumabem je potřeba přejít na
bisfosfonáty (vhodnější SERM nejsou v ČR k disposici). Pokud by byla antiresorpční
léčba přerušena, je potřeba pokračovat minimálně v léčbě Ca a VitD s kontrolou BTM
minimálně každých 6 měsíců a s pečlivým sledováním klinického stavu i BMD
13. Inventura majetku SMOS: PK zašle inventurní zprávu (kontrolní fantom pro DXA)

14. Webová stránka SMOS: obsáhlá diskuse vyústila v (1) definitivní ukončení spolupráce
s Ing Mrskočem, (2) SMOS je vlastníkem domény, (3) přístupová hesla má v současnosti
VV, který je co nejdříve postoupí i předsedovi a pokladníkovi SMOS (zůstávají vázána na
tyto funkce i v budoucnu). Stránku je potřeba programátorsky přepracovat a vyjasnit její
pravidelnou údržbu a aktualizaci
15. Výbor souhlasil s přijetím tří nových členů
V mezidobí přišly další dokumenty, které výbor projednal a odsouhlasil per rollam:
16. Výše členských příspěvků: přes finanční problémy výbor souhlasil s tím, že členské
přípravky ještě pro rok 2018 zůstanou ve stejné výši. Diskutoval přitom skutečnost, že
náklady na časopis společnosti, jehož předplatné je součástí členských příspěvků,
stoupají, a pravděpodobně v příštím roce (tedy od roku 2019) bude potřeba členské
příspěvky zvýšit
17. Výbor projednal žádost MUDr. Evy Dokoupilové (Uherské Hradiště) o stanovisko k její
žádosti, směřované ke zdravotním pojištěním, k preskripci teriparatidu. Výbor SMOS
zaujal stejné stanovisko jako v předchozích případech, i do budoucna:
- teriparatid již dávno není „inovativním přípravkem“ a měl by být zařazen obecně do
„běžné preskripce“
- efekt je celosvětově i republikově prokázán, zvláště u těžších případů osteoporosy
- preskripční onemocnění (ve smyslu medicínských omezení) je v ČR daleko přísnější
než v jiných evropských zemích, k čemuž není žádný důvod
- nemocní s těžkými formami osteoporosy jsou oproti jiným zemím v ČR výrazně
kráceni v přístupu k odpovídající léčbě
- SMOS doporučuje, aby preskripce byla omezena odbornou kvalifikací, tedy atestací
z klinické osteologie, která je (společně s preskripčními limity) naprosto dostatečnou
zárukou odpovědné preskripce
Toto stanovisko je obecně platné pro současnou žadatelku i pro ostatní pracoviště v ČR
18. Dle informací členské evidence ČLS JEP má SMOS ke dni 24 listopadu 2017 celkem 201
členů a neeviduje žádného člena s nezaplacenými členskými příspěvky déle než 1 rok

Předseda ukončil schůzi výboru v 17:30
Zapsal VP
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