
 
 

Zpráva  

ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP 

konaného distančně e-mailovou cestou dne 24.-25. března 2020 

 

Obesláni byli všichni členové výboru 

Program: 

1. Kontrola zápisu: zápis z jednání výboru dne 5. listopadu 2019 byl schválen bez připomínek 

2. Kongres Sekundární osteoporosa v Plzni – dubnový termín je neuskutečnitelný vzhledem 

k epidemiologické situaci státu. Po rozhodnutí většiny členů výbor SMOS pro letošek akci 

zcela ruší. Důvodem je zatím nejasná doba dalšího trvání restriktivních opatření a zejména 

očekávané dlouhodobé vytížení všech účastníků odloženou zdravotní péčí o nemocné a 

zameškanou výukou na fakultách po odeznění epidemie. Jsou zahájeny kroky k 

administrativní likvidaci plánované akce, aby ekonomická ztráta byla co nejmenší. SMOS je 

v tomto připravena k součinnosti s organizační agenturou.    

3. WCO kongres v Barceloně – dubnový termín je zrušen, kongres se t.č. překládá na 20.-23. 

srpen. IOF přesouvá i platnost registrací; informace je s detaily vyvěšena na webu SMOS. 

4. Kongres SMOK-SMOS v Bratislavě 17.-19.9.2020 – o jeho pořádání či zrušení není zatím 

definitivně rozhodnuto. Výbor SMOS je v kontaktu se slovenskou stranou a o vývoji situace 

bude členskou základnu informovat 

 

5. 9th CEE Osteoporosis Summit – SMOS akci zaštiťovala a spolupořádala. Konference 

proběhla 6.-7. prosince 2019 v Praze za účasti zástupců z devíti zemí (kromě ČR ze 

Slovenska, Polska, Rakouska, Chorvatska, Maďarska, Bulharska, Ruska a Israele). Byla 

hodnocena jako úspěšná a přínosná   

 

6. FLS – příslušná dokumentace má z ÚZIS odejít k posouzení na MPSV, posléze by měla 

proběhnout veřejná soutěž. Výbor SMOS nadále co nejčasnější realizaci projektu podporuje. 

Existují však obavy z nedostatku volných kapacit po odeznění pandemie 

 

7. Předatestační kurz Klinické osteologie – měl se konat v průběhu května t.r. Prezenční 

průběh je už nyní prakticky vyloučen – i v případě odeznění restriktivních opatření nelze 

předpokládat uvolnění přednášejících z jejich pracovišť. Výbor SMOS souhlasí s event. 

poskytnutím nahraných přednášek a uspořádáním kurzu formou e-learningu 

 

8.  Atestace z klin. osteologie – termín konání 19.6.2020 zatím platí. Podle aktuální situace 

bude její případné odložení řešeno spolu s katedrou IPVZ 

 

9. Podklady k novým registračním listům – trvá předpoklad, že se nebude nijak měnit kód 



89312. Výbor SMOS doporučuje podání nových  výkonů (VFA, měření tělesného složení, 

TBS, ev. HSA) po definitivním dokončení kalkulačních  listů a to v termínu do konce 

května  2020, aby byly k praktickému využití v roce 2022 

 

10. Program Osteoporóza Plus. Česká internistická společnost  a Společnost ambulantních 

internistů připravuje ve spolupráci s ing. Dubou (společnost Oaks) program Osteoporóza plus, 

ve kterém by se ambulantní internisti přihlásili k diagnostice a hlavně léčbě osteoporózy. 

Výbor SMOS přijal informaci o připravovaném programu a předběžně tuto iniciativu 

podporuje 

 

11. Clinical Osteology – výbor nemá aktuální informace o náplni č. 2/2020. Mohlo by 

obsahovat dílčí doporučené postupy nebo kasuistiky. Finální rozhodnutí je v gesci redakční 

rady 

 

12. Společné doporučení SMOS a ČSKB k BTM – bylo připomínkováno, po definitivní 

korekci výbor SMOS doporučení schvaluje. Bude publikováno v Clinical Osteology 

 

13. Definice osteoporotické fraktury – výbor SMOS vítá zpracování konceptu, po dohodě na 

definitivním znění je plánováno uveřejnění v Clinical Osteology 

 

14. Návrh Dr. Novosada na vytvoření kódu pro sarkopenii – výbor SMOS si je vědom, že 

změna stávajícího kódu (frekvenční omezení) či zařazení nového kódu se i při neprodleném 

zahájení příslušných kroků z procesních důvodů a v případě úspěšného završení 

schvalovacího procesu (Pracovní komise MZ ČR pro SZV) do klinické praxe promítne 

nejdříve v r. 2022. Záležitostí se bude zabývat 

15. Zajištění léčby denosumabem v současné situaci: subkutánní aplikace léku praktickým 

lékařem nebo zaškolenou osobou v domácím prostředí je možná. V případě domluvené 

návštěvy v ordinaci lékaře je třeba dodržet platná hygienicko-epidemiologická opatření 

 

 

Korespondenční jednání výboru bylo ukončeno 25.3. v 10:00hod 

Sepsali MB, JR, PK 

 


