
Zpráva 

 

ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP 

konaného dne 26. března 2019 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny  

 

 

 

Program: 

 

1. Kontrola zápisu: zápis z jednání výboru dne 15. ledna byl schválen bez připomínek 

2. Příprava kongresu SMOS a SOMOK (tomuto bodu jednání byl přítomen pan B. 

Procházka, BPP Production).  

Závěry: 

- schválena výše poplatků stejná jako při předchozím kongresu (základ pro členy 

SMOS je 2.000,- Kč, pro sestry 1.500,- Kč, jednodenní poplatek 1.000,- Kč) 

- výbor souhlasil se sesterskou sekcí. Je nutná propagace, výbor podpoří aktivní 

účast - prvních 10 přednášejících (z jednoho pracoviště 1, maximálně 2) bude mít 

prominutý kongresový poplatek 

- výbor souhlasil se těmito zahraničními účastníky v posici vyzvaných řečníků: E. 

McCloskey, P. Szulc, I. Reid, E. Czerwinski.  

- časový plán:  

ve čtvrtek od 10:00 pre-kongresová akce FLS 

zahájení kongresu čtvrtek 13:00 

ukončení kongresu sobota 13:00 (časy budou upřesněny podle detailního naplnění 

programu) 

- připomenutí plánovaných bloků a garantů: 

Poruchy funkce ledvin a metabolismus kostní tkáně (prof Palička, prof Sulková) 

Sarkopenie, rehabilitace, riziko pádů a vliv věku (Dr Jenšovský, doc Vyskočil) 

Projekt sekundární prevence zlomenin, indikace k vyšetření (Dr Pikner, Dr Rosa) 

Kostní projevy maligních onemocnění, primární kostní nádory (prof Horák) 

Metabolismus kostní tkáně u diabetu (doc Zikán) 

Metabolismus kostní tkáně, kardiologie a ateroskleróza (Dr Pikner, prof Palička) 

Novinky a pokroky v terapii (Dr Kasalický) 

Varia 

- termín přihlášky k aktivní účasti (včetně zaslání abstrakt) je 31. května 2019 

3. Podklady pro Národní referenční standard pro DXA: existuje několik sporných bodů 

k dalšímu jednání, je potřeba přesně specifikovat aplikujícího odborníka, vyčlenit tuto 

problematiku mimo NRS pro CT a MR a další. 

Závěr: Dr Kasalický rozešle pracovní návrh NRS SÚJBu a vyvolá jednání se SÚJB 

k vyjasnění sporných bodů návrhu NRS 

4. Dr Pikner informoval o současné situaci v aktivitě FLS – akce nabírá významné zpoždění, 

nezaviněné klinickými osteology. Trvají nejasnosti kolem rozpočtu. Projekt má být 

projednán MPSV v květnu, nábor pacientů bude nejdříve od podzimu 2019. ÚZIS jedná o 

možném posunu projektu 



5. Předseda informoval o dvou přihláškách k atestaci z klinické osteologie v jarním termínu, 

je možné, že budou ještě další 

6. Předatestační kurs: je nezbytné kurs uskutečnit.  

Závěry: výbor pověřil doc Vyskočila, aby 

- potvrdil termín a uskutečnění kursu na IPVZ ve dnech 27. – 31. května 

- projednal s vedením IPVZ potřebu kursu i při malém počtu účastníků 

- zajistil výraznou propagaci kursu – oslovení minulých uchazečů, zpráva na web 

SMOS, mailový dopis členům SMOS 

- připravil časový plán kursu a projednal s přednášejícími 

Pediatrický blok bude zachován 

Všechny detaily by měly být známy (a zveřejněny) nejpozději do poloviny dubna 

Výbor souhlasí s finanční podporou kursu  

7. doc Vyskočil informoval výbor, že podle informací z vedení IPVZ byly zrušeny pouze ty 

akreditační komise, či vyrozumění o zrušení obdrželi pouze ti její členové, kteří již 

absolvovali dvoje funkční období v délce 2x  5-ti let. Co se týče akreditací pracovišť ke 

vzdělávání, byla přijata novela, která podle článku 9 uvádí, že ta pracoviště, která získala 

již akreditaci uskutečňovat vzdělávání přede dnem nabytí účinnosti zákona, což byl rok 

2017, má tato akreditace platnost i nadále nejdéle po dobu 7-mi let ode dne nabytí tohoto 

zákona.  

8. předseda informoval o zájmu Internistické společnosti o aktivní účast SMOS na XXVI. 

Kongresu ve dnech 17-20 listopadu. Předběžně odsouhlaseni přednášejí 

9. prof Bayer informoval o dvou vypracovaných stanoviscích pro SÚKL. Členové výboru se 

dohodnou o případné připravenosti k hodnocení jednotlivých typů přípravků 

10. Dr Kasalický a Dr Pikner ve spolupráci s distributory DXA denzitometrů udělají přehled 

přístrojového vybavení oboru (DXA, pokud možno včetně data instalace přístroje 

11. Doc Zikán informoval o Endokrinologických dnech v Olomouci (10-12 října) 

 

 

Jednání výboru skončilo v 16:15 

Příští schůze výboru: bude mailovou komunikací, v případě potřeby presenční 18. června 2019 

 

 

SMOS-1906a- zpráva z jednání výboru SMOS 


