Zpráva
ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
konaného distančně elektronickou cestou dne 1. července 2021
Obesláni byli všichni členové výboru, přítomni dle presenční listiny (u předsedy). Jako host
pan Procházka (BPP)
Program:
1. Příprava kongresu SMOS+SOMOK v září:
Byly upřesněny programové bloky a jejich garanti a časový průběh. Podrobnosti zašle
předseda členům výboru a garantům bloků, jakož i vedení SOMOK s žádostí o
okamžitou reakci
Počítáme i se sesterskou sekcí a přednášky jsou velmi vítané (bude jako paralelní sekce)
Technická příprava: zatím poměrně málo přihlášených, BPP opět rozešle pozvánku
Kurs OZRR proběhne ve čtvrtek dopoledne, ve čtvrtek odpoledne bude sesterská sekce
(jako paralelní blok). Přednášející sestry mají jednodenní registraci zdarma.
Invited speakers: jednodenní registrace zdarma.
Garanti bloků budou počítat s případnou přednáškou slovenských kolegů
2. Akreditační komise: stále čekáme na vyjádření (souhlas) MZ. Předseda SMOS se sejde
s novým ředitelem IPVZ
3. Dr Kasalický informoval o dalších výběrových řízeních na odbornost Klinická
osteologie (110, pojišťovny však prozatím nenasmlouvávají (jen velmi omezeně). Nové
kódy týkající se DXA denzitometrie (VFA, tělesné složení a TBS), které byly po
složitém jednáním na Pracovní komisi pro Seznam zdravotních výkonů schváleny pro
nový Seznam výkonů s platností od 1.1.2022, jsou omezeny na odbornosti 110
(klinická osteologie- kmenová odbornost) a původní 809 (radiologie)
Všechna pracoviště, která mají nasmlouvanou DXA denzitometrii (kód 89312) pod
odborností interna (101) či endokrinologie (104), by tato vyšetření nemohla provádět,
respektive vykazovat
Vzhledem k těmto novým kódům a především VFA, které by mělo být běžnou součástí
DXA vyšetření, by bylo vhodné k této problematice uspořádat na podzim pracovní den.
4. Předseda informoval o zajištění osteologického bloku na Endokrinologických dnech
5. Česká internistická společnost požádala o blok na kongresu v Brně ve dnech 21-23 říjnu
– náměty poslat předsedovi SMOS během 2 týdnů
Elektronické jednání výboru bylo ukončeno v 16:00 hod
Zapsal VP
SMOS-zpráva z jednání výboru

