Zpráva
ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
konaného distančně elektronickou cestou dne 24. června 2020

Program:
1. Kontrola zápisu: zápis z jednání výboru dne 20. května 2020 byl schválen bez
připomínek, některé body byly dále předmětem jednání výboru
2. Kongres SOMOK-SMOS je stále ve stavu optimistických příprav, většina členů výboru
počítá s účastí. Dr. Kasalický a prof Palička připraví krátké sdělení, vyzývající k účasti
na web SMOS a požádají členskou evidenci o rozeslání členům SMOS (pouze
elektronicky)
3. Dr Kasalický zpracoval seznam pracovišť, vybavených DXA technikou. Předseda
rozešle dopis s dotazníkem
4. Projekt FLS: Dr Pikner potvrdil, že jde o program MPSV a ÚZIS. Je žádoucí, aby se
zapojilo co nejvíce pracovišť; nábor pacientů byl prodloužen do konce roku 2021. Dr
Pikner upřesní s Dr Němcem vstupní kritéria (léčba před zlomeninou) a připraví dopis
uchazečům se zjednodušeným výkladem, jak se mají do projektu registrovat
5. Problematika teriparatidu a změněných kriterií: situace hrozí především přerušením
léčby a na některých pracovištích dramatickým ekonomickým dopadem. Předseda
osloví vedení VZP s žádostí o přechodné období do konce roku 2021 (se zachováním
preskripčního oprávnění pro dosavadní centra) a o přesun finančních prostředků
z centrové léčby do „běžné“ léčby. Připraví rovněž text členům SMOS s výzvou ke
vstupu do atestační přípravy, a především atestovaným klinickým osteologům, aby si
(cestou jejich pracovišť) urychleně požádali o nasmlouvání kódů odbornosti 110.
Krajským zdravotním radům napíše, že výbor je připraven delegovat odborníka do
vypsaných výběrových řízení
6. Výbor znovu projednal letošní (neuskutečněný) kongres Sekundární osteoporóza a
především ocenil obrovské úsilí, které přípravě věnoval doc Vyskočil. Po obsáhlé
diskusi především s ohledem na časové kolize s jinými kongresy, nejistou účast a
ekonomiku a potřebu dalšího intensivního přípravného úsilí znovu potvrdil své
předchozí rozhodnutí kongres v roce 2020 vypustit a v řadě pokračovat až rokem 2022.
Předseda odpoví v tomto smyslu na dopis agentury Hillary
7. Předseda informoval o přípravě dalších čísel časopisu Clinical Osteology
8. Dr Pikner informoval o kalkulačních listech tří výkonů, které byly předloženy k dalšímu
jednání na MZ. Výbor doporučil prozatím odložit zpracování kalkulačního listu pro
použití metody FRAX. Výbor pověřil Dr Piknera jednáním s geriatry a rehabilitačními
specialisty o kalkulačním listu pro testování „fysické zdatnosti seniorů“
9. Prof Bayer informoval o možnosti preskripčního oprávnění pro přípravky s magnesiem
pro odbornost 110 – v současnosti není reálná šance jednání otevřít
10. Výbor probral nabídku aplikací telemedicíny do klinické osteologie a konstatuje, že ve
srovnání s některými jinými obory je zde využití nepříliš velké
11. Prof Palička informoval o úspěšné akci Bone Academy 2020, konané cestou webového
přenosu a positivních ohlasech
12. Výbor jednal o možnosti mezinárodní odborné akce (ECTS) v Praze a pověřil Dr
Piknera, aby se organisačního výboru nezávazně zeptal na možnosti a podmínky
13. Výbor vzal na vědomí materiál „Indikace k vyšetření DXA“ a poděkoval doc
Vyskočilovi za pečlivou přípravu a zpracování

14. Výbor projednal možnost ocenění zasloužilých pracovníků oboru a dalším jednáním
pověřil předsedu
Výbor poděkoval Dr Piknerovi za organisaci elektronického kontaktu a přípravu distančního
jednání a doporučuje je využívat i v budoucnosti.
Předběžná dohoda o dalším jednání výboru je v průběhu kongresu SOMOK-SMOS v Bratislavě
Elektronické jednání výboru bylo ukončeno 24. června v 16:45 hod
Zapsal prof Palička
SMOS-zpráva

