
 
 

Zpráva 

ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP 

konaného distančně elektronickou cestou dne 20. května 2020 

 

Obesláni byli všichni členové výboru, přítomni: dle presenční listiny 

Program: 

1. Kontrola zápisu: zápis z jednání výboru dne 23-24. března 2020 byl schválen bez 

připomínek 

2. předseda informoval, že slovenští kolegové doufají v uskutečnění letošního kongresu 

SOMOK-SMOS v Bratislavě v září. V té souvislosti prodloužili uzávěrku přihlášek a 

abstrakt na 1 července 2020. Výbor vzal tuto informaci s potěšením na vědomí a 

podpořil návrh, aby čestnou Blahošovu přednášku přednesl na kongresu prof Payer. 

Členové výboru SMOS nahlásí předsedovi co nejdříve, zda se budou kongresu účastnit 

a zda požadují ubytování 

3. Kongres Sekundární osteoporosa v Plzni – dubnový termín nebylo možné uskutečnit 

pro epidemiologickou situaci. VV projedná se společností Hillary a s paní Ponocnou, 

ředitelkou sekretariátu ČLS JEP ukončení smlouvy a uzavření ekonomické stránky 

4. Zpráva o hospodaření SMOS přednesl Dr Kasalický, výbor zprávu schválil 

5. Předatestační kurs v elektronické formě: výbor schválil a navrhuje i v budoucnu 

zachovat distanční formu s jedním presenčním dnem. Doc Vyskočil upozorňuje, že při 

identickém použití již zpracované přednášky při příštích cyklech je pravděpodobné, že 

nebude při nízkém počtu účastníků IPVZ přednášku znovu honorovat ve stejné výši. 

Výbor přesto souhlasí a doporučuje v tomto smyslu předseda jednal s vedením IPVZ. 

Bude-li tento kurs ekonomicky ztrátový, výbor souhlasí s úhradou rozdílu mezi 

skutečnými náklady a finančními příjmy 

6. Dr Pikner, Dr Kasalický, Dr Rosa referovali o přípravě nových registračních listů a 

navazujících jednáních a předložili rozpracované materiály. Dr Pikner rozešle návrh tří 

klíčových a dvou fakultativních kalkulačních listů všem členům výboru; připomínky 

jsou možné co nejdříve – (nejpozději !!! do konce května) – poslat Dr Piknerovi, včetně 

podpůrných zdůvodňovacích podkladů 

7. Národní radiologické standardy (NRS): předkládá Dr Kasalický – návrh byl výborem 

odsouhlasen a Dr Kasalický bude pokračovat 

8. Seznam pracovišť klinické osteologie a DXA: návrh představil Dr Kasalický – výbor 

považuje za velmi potřebné a užitečné a plně projekt podporuje. Bude potřeba jménem 

SMOS oslovit pracoviště. Dr Kasalický připraví text a seznam oslovovaných pracovišť, 

rozeslání zajistí prof Palička 

9. Clinical Osteology: SMOS zajišťuje náplň čísel 2 a 4. Je potřeba doplnit počty kasuistik, 

prof Palička jedná s nakladateli o možnosti přetisku textu A. Kanise  

10. SMOS nemá zásadní námitky proti podpoře aplikace Mediately – se zohledněním na 

dostupnosti programu FRAX 

11. Telemedicína a nabídka společnosti AMGEN: prof Palička přepošle podrobnou nabídku 

12. MB: připomínky k hodnotící zprávě k teriparatidu (přestává být centrovým lékem, mění 

se indikační kritéria T-skóre). Vzhledem k indikaci E/OST to umožňuje, aby ti, kteří 



mají atestaci z KO a nasmlouvanou odpovídající odbornosta, si mohli nasmlouvat kódy 

a preskribovat. Dr Kasalický připraví návrh textu, který jménem SMOS odešle prof 

Bayer 

13. Dr Pikner doporučuje obecně otevřít diskusi s plátci ZP o tom, že vyšší kvalifikace (ve 

smyslu nástavbové atestace) by měla být hodnocena vyšší sazbou než L3 se základní 

atestací. Členové výboru vnímají námět jako správný, ale v současnosti velmi obtížně 

prosaditelný 

14. Dr Kasalický: dotazníková akce: výbor doporučuje ji realizovat, optimálně až po 

vytvoření seznamu pracovišť (viz bod 7) 

15. výbor vzal na vědomí žádost MUDr. Aleny Ublové o ukončení členství ve SMOSu 

 

Výbor poděkoval RP za organisaci elektronického kontaktu a přípravu distančního jednání a 

doporučuje je využívat i v budoucnosti. 

Předběžná dohoda k příštímu termínu výboru je 24 června od 15:00, opět vzdáleným přístupem 

 

Elektronické jednání výboru bylo ukončeno 20. května v 17:00hod 

Zapsal předseda 

 

SMOS-zápis 

 


