
Zpráva 

 

ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP 

konaného dne 5. listopadu 2019 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny 

 

Program: 

 

1. Kontrola zápisu: zápis z jednání výboru dne 18. června byl schválen bez připomínek 

2. Výbor projednal podmínky členství pro rok 2020 a souhlasil s tím, aby ještě pro rok 2020 

byla zachována dosavadní výše členských příspěvků ve výši 300,- pro všechny kategorie 

členství. Příspěvek zahrnuje předplatné časopisu Clinical Osteology. Návratku zašle 

předseda sekretariátu ČLS JEP 

3. Výbor schválil kontrolu inventáře a pověřil pokladníka vypracováním inventarizačního 

zápisu 

4. Výbor schválil rozpočtový plán pro rok 2020, pokladník zašle sekretariátu ČLS JEP 

5. Výbor projednal přípravu Konference Sekundární osteoporosa ve dnech 17-18 dubna 

2020 (zahájení v pátek v poledne, ukončení v sobotu odpoledne), souhlasil se zařazením 

sesterské sekce, souhlasil se zařazením denzitometrického kursu. Výbor souhlasil 

s finanční podporou účasti sester, které budou mít aktivní účast formou přednášky. 

Odborný program konference koordinuje doc Vyskočil, účast zahraničních odborníků 

zajišťuje Dr Pikner 

6. Atestační příprava: vzhledem k velmi nízkému počtu přihlášených účastníků na 

listopadový předatestační kurs a v důsledku toho nesplnění předpokladů IPVZ a 

výraznému ekonomickému propadu výbor souhlasil se zrušením kursu a v důsledku toho i 

se zrušením prosincového atestačního termínu. Současně výbor schválil plán a přípravu 

kursu v květnu 2020 a záruku, že kurs proběhne v každém případě, se zárukou finanční 

spoluúčasti SMOS, aby všichni účastníci mohli absolvovat atestaci v červnu 2020 (19. 6. 

2020) 

7. Předseda informoval o znění úhradové vyhlášky pro rok 2020. Vyhláška počítá 

s navýšením prostředků pro centrovou léčbu osteoporosy (index 1.277), což při 

současném snížení ceny přípravků umožní výrazný nárůst léčených. Předseda otevře 

jednání s plátci o možnosti zvýšení počtu center (s atestovanými klinickými osteology) 

s oprávněním preskripce a zvýšení limitů 

8. Obnova a naplnění webové stránky SMOS, aktualizace obsahu a  další administrativní  

záležitosti nejsou dosud dokončené. Dr Kasalický bude urgovat společnost  

MEDICALCORE s naléhavou žádostí o dořešení, v případě   potřeby bude hledat jiná 

řešení 

9. Projekt FLS je pro obtížné schvalování na řídících orgánech výrazně opožděn, Dr Pikner 

informoval o dosavadním průběhu a naději na zahájení projektu od počátku roku 2020 

10. Předseda informoval o návrhu společnosti OAKS s nabídkou zpracování dat a podkladů – 

výbor souhlasil s předběžnou dohodou a prvními (bezplatnými) kroky. Předseda bude 

informovat Ing Dubu, Dr Pikner upřesní zadání. Základem spolupráce je ochrana dat a 

zabránění jejich využití mimo SMOS 



11. Výbor projednal plán publikací v Clinical Osteology v roce 2020 a navrhuje, aby jedno 

číslo bylo výrazně naplněno kasuistikami a další odbornými stanovisky a doporučeními 

k tématům BTM, indikace DXA, definice osteoporotické zlomeniny, stanovisku 

k zařazení FLS do diagnostických schémat a dalšími 

12. Předseda informoval o přípravách CEE Summit of Osteoporosis, který bude ve dnech 6-7 

prosince v Praze. Program bude zveřejněn na stránkách SMOS (a CBT), počet účastníků 

je limitován. Výbor schválil organisační a finanční zajištění akce z prostředků SMOS, 

s předpokladem získání edukačních grantů 

13. Výbor s potěšením hodnotil vysokou odbornou úroveň kongresu SMOS a SOMOK a 

ocenil kvalitu témat i přednášek špičkových tuzemských i zahraničních odborníků. 

Agentura BPP telefonicky informovala o předpokládaném positivním ekonomickém 

výsledku kongresu 

14. Výbor schválil přijetí MUDr. Mojmíra Lanžhotského (Vsetín), vzal na vědomí ukončení 

členství MUDr. Jiřího Šebka (Tachov) a MUDr. Anny Ublové (Praha). Souhlasil se 

snížením členského příspěvku po dobu MD (případně RD) MUDr. Márie Raškové (Praha) 

a MUDr. Júlie Zlatníkové (Mladá Boleslav) na výši 100,- Kč ročně 

 

 

Jednání výboru skončilo v 16:30 

 

 

Zapsal VP 

SMOS-1919a – zpráva ze zasedání výboru 


