
Zprávas

ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
konaného dne 10. října 2018

Přítomni:
Dle presenční listiny

Program:

1. Předseda  výboru  připomenul  nečekaný  a  tragický  odchod  dlouholeté  členky  výboru
SMOS a revizní komise, paní MUDr. Ireny Kučerové a vyzval přítomné k tiché pietní
vzpomínce

2. Výbor schválil zápis z jednání dne 30. května 2018
3. V souladu se stanovami ČLS JEP projedná předseda výboru s předsedou volební komise

problematiku doplnění členů RK – viz bod 14
4. Výbor provedl drobné úpravy v návrhu Koncepce oboru a schválil ji v definitivní podobě.

Předseda  výboru zašle  Koncepci  na  MZ, Dr Kasalický  zveřejní  její  znění  na webové
stránce SMOS

5. Výbor vzal se souhlasem na vědomí převod práv Osteologického bulletinu na společnost
Facta Medica s.r.o. a pověřil předsedu podpisem Smlouvy o převodu vydavatelských práv
a Smlouvy o spolupráci mezi SMOS, SOMOK a Facta Medica

6. Výbor diskutoval otázku „doporučených postupů“ a pověřil vědeckého sekretáře aby 
a) shromáždil všechna aktuální znění doporučených postupů
b) u těch, která překročila 4 roky od vydání (nebo v tématu došlo ke zřetelným změnám)

navrhl výboru inovaci textu
c) ve spolupráci s Dr Kasalickým zařídil jejich uveřejnění na webové stránce SMOS

7. Výbor  vzal  se  souhlasem na  vědomí  návrh  uspořádání  předatestačního  kursu  v oboru
klinické osteologie

8. Výbor vzal na vědomí informaci o tiskové konferenci ke světovému dni osteoporosy a
tiskové zprávě a pověřil předsedu, aby provedl potřebné úpravy a doplňky textu a pak dal
souhlas ke zveřejnění tiskové zprávy

9. Předseda informoval o 7th Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis
v Krakově ve dnech 27-28 září. Informace bude zveřejněna na webové stránce 

10. Výbor obsáhle projednal přípravu kongresu SMOS a SOMOK ve dnech 12-14 září 2019
v Brně  a  jeho  obsahovou  náplň.  Rozhodl  o  hlavním  tematickém  heslu  kongresu
„Multioborová  spolupráce  o  nemocné  s metabolickými  chorobami  skeletu“  a  pověřil
členy výboru konkrétními úkoly a jednáním s potenciálními řečníky, včetně zahraničních.

11. Výbor vzal na vědomí informaci o konání volebního sjezdu delegátů ČLS JEP dne 22
ledna 2019 a jako delegáta sjezdu nominoval prof Bayera.  Výbor vzal s potěšením na
vědomí  informaci,  že  Endokrinologická  společnost  nominuje  jako  kandidáta  do
předsednictva  ČLS  JEP  prof  Broulíka.  Výbor  navrhl  za  SMOS  nominovat  do
předsednictva ČLS JEP prof Paličku



12. Prof  Bayer  informoval  o  možnosti  žádat  o  podporu IOF pro  pořádané odborné  akce.
Vzhledem ke krátkému termínu a malé pravděpodobnosti úspěchu výbor žádost odložil

13. Doc Vyskočil informoval výbor o tom, že byl schválen jako zástupce České společnosti
pro  ortopedii  a  traumatologii  a  koordinátor  k mezinárodní  iniciativě  k prevenci
osteoporotických fraktur

14. Per rollam výbor schválil doplnění Revisní komise SMOS o MUDr. Jiřího Jenšovského,
CSc.,  který  se  dle  sdělení  předsedy volební  komise  umístil  na  dalším místě  v pořadí
kandidátů. Dr Jenšovský členství přijal

Příští schůze výboru je plánována na 15. ledna 2019 od 14:00 

SMOS-1815a- zpráva


