Zpráva
ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
konaného dne 15. ledna 2019
Přítomni:
prof Bayer, prof Broulík, prof Horák, dr Kasalický, prof Palička, dr Pikner, dr Rosa, doc
Vyskočil, doc Zikán
Omluveni: dr Jenšovský, doc Kutílek, dr Kuba, dr Šenk

Program:
1. Předseda výboru připomenul život a zásluhy zakládajícího člena a čestného předsedy
SMOS pana profesora Blahoše a vyzval přítomné k tiché pietní vzpomínce
2. Výbor schválil zápis z jednání dne 10. října 2018:
- Revisní komise výboru byla doplněna o MUDr. Jiřího Jenšovského, CSc.
- Koncepce oboru byla zaslána na Ministerstvo zdravotnictví, reakce prozatím není
- Časopis Clinical Osteology, nahrazující Osteologický bulletin (a pokračující v něm),
se rozběhl, prozatím vyšla dvě čísla a zbývající budou vydána brzy. Časopis je
v plném znění volně dostupný na stránkách SMOS. Předseda napíše dopis členům
SMOS, ve kterém mimo jiné požádá o zaslání platných mailových adres. Dopis bude
vložen do třetího nebo čtvrtého čísla Clinical Osteology
- Doporučené postupy jsou zveřejněny na webové stránce SMOS
- Předatestační kurs bude ve dnech 27 – 31 května
3. Výbor schválil stejnou výši členských příspěvků i pro rok 2019
4. Výbor schválil stanovisko, o které požádala společnost BIOMIN
5. Výbor pověřil Dr Kasalického, doc Vyskočila a Dr Piknera přípravou podkladů pro
Národní referenční standard pro DXA. Text bude připraven do příští schůze výboru, dle
možností i dříve
6. Dr Pikner informoval o aktivitě FLS – akce nabírá mírné zpoždění, způsobené řídícími
orgány. Trvá snaha o zapojení co největšího počtu pracovišť
7. Výbor vzal na vědomí přednáškový blok organisovaný členy výboru SMOS na kongresu
praktických lékařů v únoru v Ostravě a cyklus přednášek, které pro PL přednesl prof
Broulík
8. Dr Pikner vyzval případné zájemce k účasti na bloku, který bude na Kongresu klinické
biochemie ve dnech 22 – 24 září věnován problematice kostních markerů
9. Příprava odborného programu Kongresu české a slovenské osteologické společnosti:
- Výbor schválil účast zahraničních odborníků
- Předpokládaná odborná témata:
Vztah mezi poruchami funkce ledvin a metabolismem kostní tkáně
Sarkopenie, rehabilitace, riziko pádů a vliv věku
Projekt sekundární prevence zlomenin, indikace k vyšetření
Kostní projevy maligních onemocnění, primární kostní nádory
Metabolismus kostní tkáně u diabetu

Metabolismus kostní tkáně, kardiologie a ateroskleróza
Novinky a pokroky v terapii
Varia
10. Předseda informoval o tom, že Central European Summit bude v letošním roce probíhat
v Praze
11. Výbor schválil přijetí dvou nových členů: MUDr. Vladimír Novák (Klatovy), MUDr.
Tomáš Franěk (Praha)
Jednání výboru skončilo v 15:15 aby se členové výboru mohli zúčastnit vzpomínkového
odpoledne na pana profesora Blahoše. Za osteology na něm vystoupil se vzpomínkovou
přednáškou doc Vyskočil
Termín příští schůze výboru: 26. března 2019
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