
Zpráva

ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
konaného dne 30. května 2018

Přítomni:
Dle presenční listiny

Program:

1. Vzhledem k tomu, že šlo o první zasedání nově zvoleného výboru SMOS, pogratuloval
prof Palička zvoleným a přivítal čestného člena výboru, prof Broulíka

2. V úvodu jednání požádal o slovo Ing Špinar (agentura Hillary), aby informoval o průběhu
a výsledcích konference Sekundární osteoporosa, konané 6-7 dubna 2018 v Plzni. Akce se
zúčastnilo  225  účastníků  (z  toho  cca  30  NLP),  zaznělo  47  odborných  přednášek.
Konferenci hodnotí výbor jako velmi úspěšnou, doc Vyskočil dokladoval řadu positivních
vyjádření od účastníků. Akce byla úspěšná i ekonomicky. VP jménem SMOS poděkoval
agentuře i doc Vyskočilovi (jako hlavnímu odbornému organisátoru) za výbornou akci

3. Prof  Palička  referoval  o  průběhu  a  předběžných  výsledcích  Workshopu  o  BTM
(Mellanby/ECTS). Přednášející (prof McCloskey, prof Obermeier-Pietsch, Dr Szulc) patří
ke světovým špičkám oboru a  úroveň přednášek tomu odpovídala.  Účastníci  ocenili  i
velmi  otevřenou  diskusi  s konkrétními  příklady  a  aplikacemi.  I  tento  kurs  skončil
ekonomickým přínosem pro SMOS

4. Výbor  souhlasil  s návrhem,  aby  příští  kongres  SMOS-SOMOK  byl  organisován
agenturou BPP a předpokládá jeho konání v Brně (hotel Voroněž) ve dnech 12–14 září
2019

5. Výbor konstatoval, že letošního kongresu SOMOK-SMOS v Košicích se z členů výboru
zúčastní jen někteří členové, předseda bude organisátory v tomto smyslu informovat

6. Výbor  vedl  dlouhou  diskusi  k situaci  a  perspektivám  časopisu  Osteologický  bulletin.
Konstatoval,  že je obrovské zdržení a hraniční čas pro ukončení jednání.  Podrobně se
zabýval i důvody. V závěru konstatoval, že
- Výbor SMOS má velký zájem vydávání časopisu udržet
- Souhlasí s přechodem vydavatele z TRIOSu na FAMA-Facta Medica
- Prof Palička požádá Dr Skalku, aby připravil návrh smlouvy, která bude garantovat

práva  a  povinnosti  SMOS,  SOMOK  a  FAMA.  Bude-li  návrh  výborem  SMOS
akceptován, požádá výbor p. Tomáška o převod ISSN (a dalšího) na FAMA

7. Výbor se znovu vrátil k potřebě aktualisace koncepce oboru a specializačního vzdělávání.
Dr Pikner rozešle ihned pracovní verse textů a všichni členové výboru nejpozději do 11
června pošlou své připomínky,  návrhy a doplňky.  Dr Pikner opodstatněné připomínky
zapracuje  a  rozešle  konečné  verse  členům  výboru  k definitivnímu  schválení  (do  18
června)

8. Výbor potvrdil, že prof Bayer je nadále zástupcem SMOS a OST pro jednání lékových
komisí a jednání se SÚKL

9. Výbor potvrdil, že prof Bayer je nadále representantem SMOS pro IOF a ECTS



10. Výbor  se  vrátil  k nabídce  předsedy  ČSGP,  Dr  Dvořáka  k podpoře  pilotního  projektu.
Předseda se sejde s Dr Dvořákem a projednají  návrh – žádoucí je, aby gynekologické
pracoviště zajišťovalo i případnou potřebnou léčbu

11. Výbor  projednal  žádost  Dr  Kováře  (gynekolog)  o  podporu  při  výběrovém  řízení  na
osteologické  pracoviště.  Vhodné by bylo,  aby  pracoviště  plánovalo  atestační  přípravu
v oboru klinické osteologie. Prof Palička bude v tomto smyslu Dr Kováře informovat

12. Doc Vyskočil informoval o jednání ECTS, kterého se v zastoupení zúčastnil a o velkém
zájmu o spolupráci ECTS s asijskými zeměmi

13. Výbor delegoval do pracovní skupiny ke standardizaci stanovení kostních markerů prof
Paličku  a  doc  Zikána,  za  ČSKB jsou  v pracovní  skupině  Dr  Pikner  a  Dr  Friedecký.
Výstup (společné stanovisko obou OS) se předpokládá do konce prázdnin

14. Dr  Rosa  informoval  o  nabídce  doc  Faita  ke  společné  publikační  aktivitě  v  ČLČ  –
vyčkáme vývoje situace s Osteologickým bulletinem. Dr Rosa bude v tomto smyslu doc
Faita informovat

15. Výbor  vzal  s potěšením na  vědomí,  že  do  přípravy k atestaci  z klinické  osteologie  se
zapsalo dalších 5 lékařů. V „jarním“ termínu 2018 budou skládat atestaci 3 uchazeči

16. Výbor  schválil  připomínky,  které  předseda  rozeslal  patřičným  institucím  k Návrhu
Vyhlášky o zkušebním řádu (atestačních zkouškách)

17. Výbor vzal na vědomí vysvětlení,  proč MZ neakceptovalo naši připomínky k rizikové
situaci  a  nepřeměřeným  postihům  při  neoprávněném  nahlížení  do  lékového  záznamu
pacienta. Vysvětlení je postačující

18. Výbor schválil přijetí nových členů, zrušení některých členství a změny adresy či jmen u
dalších členů SMOS.

19. Příští schůze výboru je plánována na 10. října 2018 od 14:00

Předseda ukončil schůzi výboru v 17:30
Zapsal předseda
SMOS-1812a- zpráva


