Zpráva
ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
konaného distančně elektronickou cestou dne 3. prosince 2020

Obesláni byli všichni členové výboru, přítomni dle presenční listiny (elektronické)

Program:

1. Kontrola zápisu: zápis z jednání výboru dne 20. května 2020 byl schválen bez
připomínek, některé body byly dále předmětem jednání výboru
2. Jako host pozván Dr Němec (ÚZIS), který informoval o programu FLS: je přihlášeno
11 center, maximální počet, který centra mohou získat, je 2.500 pacientů, zařazených
ale asi bude méně. Harmonogram: do konce tohoto roku budou centra vyzvána
k případnému doplnění údajů. Pak kontrola na MPSV, za cca měsíc bude stanovisko,
pak smlouvy a akce může začít. Milníkem projektu je srpen 2021, kde bude průběžná
kontrola a musí být co nejvíce pacientů. Potenciálně je možné ještě vyhlásit další kolo
– podle situace. Projekt musí končit koncem roku 2022
3. MZ jmenovalo Akreditační komisi pro Klinickou osteologii. Předsedou byl zvolen prof
Horák, členy jsou prof Palička (místopředseda), prof Bayer, Dr. Bortlík, doc Vyskočil,
doc Zikán
4. Vzdělávací program: Akreditační komise předložila MZ, čekáme na vyjádření
5. Výběrová řízení na pracoviště oboru Klinická osteologie: přes úspěšná výběrová řízení
nakonec plátci nikoho nového nenasmlouvali. Předseda zkusí projednat s ředitelem
VZP
6. Národní radiologický standard pro DXA: Dr Kasalický informoval o jednání se SÚJB
(Ing Papírník), jsme „v pořadí“, Dr Kasalický pošle členům výboru návrh standardu ke
komentářům
7. Dr Pikner informoval o schvalování nových kódů: MZ a pojišťovny schválily TBS,
VFA, celotělová densitometrie, platnost bude pravděpodobně od 1. 1. 2022 – většina je
pod odborností 110 (OST) – je nutné nasmlouvat. Pro VFA a celotělovou densitometrii
je požadována (mimo jiné) kvalifikace NLP typu „S3“, což znamená nutnost
absolvování kursu radiační ochrany. Výbor se pokusí zajistit OZRR kurs v návaznosti
na kongres v září 2021 v Hradci Králové
8. Inventura majetku – zajistí pokladník
9. Výbor schválil členské poplatky pro rok 2021 ve stejné výši jako doposud
10. Vysoké procento „neplatičů“, výbor se domnívá, že byl problém v rozesílání složenek.
Na žádost výboru Členská evidence rozeslala znovu „složenky“. Dr Kasalický bude
kontaktovat všechny, kterým by hrozilo vyřazení z evidence
11. Plán akcí pro rok 2021: v současné době výbor počítá pouze s mezinárodním kongresem
SMOS-SOMOK v Hradci Králové ve dnech 9. - 11. září 2021. Termín je fixní, je
zajištěno Kongresové centrum, hotely a organizační agentura
12. Clinical Osteology: články do posledního letošního čísla jsou téměř zajištěny, další jsou
vítány. Redakční plán pro rok 2021: výbor navrhuje témata pro čísla 2 a 3, zvažovaná
témata jsou revmatologie, endokrinologie, doporučené postupy, problematika bolesti,

kasuistiky, reprint Doporučeného postupu pro primární hyperparathyreosu, síť DXA a
presentace vybraných pracovišť. Předseda projedná v Redakční radě
13. Doc Vyskočil informoval o průběhu předatestačního kursu v listopadu 2020: obtížná
příprava (administrativně). Celkem 5 účastníků, vysoká úspěšnost v závěrečném testu.
Pravděpodobně ještě i jeden účastník ze Slovenska. Materiály kursu budou
akreditovaným účastníkům přístupné i před případnou atestací. Výbor poděkoval doc
Vyskočilovi za perfektní přípravu a organisaci kursu
14. Atestace: podzimní termín pro atestace je 4. prosince 2020, jsou přihlášeni 3 účastníci
15. Různé:
- Výbor s potěšením zaregistroval, že SOMOK prosadil oficialisaci oboru
(certifikovaná činnost) – VP požádá prof Payera o podrobnější informaci, případně
text do Clinical Osteology
- Výbor souhlasil s termínem předatestačního kursu ve dnech 3. -7. května 2021
Elektronické jednání výboru bylo ukončeno 3. prosince 2020 v 17:00 hod
Zapsal VP
SMOS-zpráva

