Zpráva
ze schůze výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
konané dne 22. září 2022
(při příležitosti kongresu SOMOK a SMOS, Štrbské Pleso, Slovensko)
Přítomni: prof Bayer, Dr Bortlík, doc Brunerová, Dr Kasalický, doc Kutílek, prof Palička, Dr
Pikner, Dr Rosa, Dr Šenk, doc Vyskočil, doc Zikán
Omluven: prof Horák
1) Předchozí schůze výboru v návaznosti na volební schůzi – bez zápisu, viz zápis volební
komise
2) Zhodnocení Konference Sekundární osteoporóza, Plzeň – VV: výbor ocenil dobrou
přípravu a kvalitní odborný i organizační průběh akce. Dle agentury Hillary přítomno 169
účastníků, akce skončila ekonomickým profitem pro SMOS
3) Předatestační kurz(y) – VV: přihlášeni pouze 2 účastníci (deadline 2.10.), při tomto počtu
účastníků bude kurz zrušen (nikdo z přihlášených neplánuje složení atestace v prosinci
2022). Pro kurz v jarních měsících připravit e-learningovou verzi a získat alespoň 15
účastníků
4) Zapojení Revma Ligy jako pacientské organisace i pro pacienty s metabolickými
chorobami kostí: výbor SMOS schvaluje zastupování Revma ligou jako pacientské
organizace pro osteoporózu a předpokládá dlouhodobou spolupráci
5) Certifikovaný akreditovaný kurz celotělové kostní densitometrie – RP: výbor podpořil
dosavadní aktivity a doporučil pokračovat v diskusi se SRLA, připravit kurz v rozsahu 2
dny presenčně + online test + 3 dny praxe. Organizaci zajistí Katedra klinické osteologie
IPVZ. Pro první 1-2 akreditované kurzy v rozsahu 20 účastníků by byli účastníci
vybráni tak, aby skupina zahrnovala pracovníky z pracovišť s odborností RDG, interna,
osteologie, kterým bude uznána (při prokázaném nejméně tříletém pravidelném provádění
DXA vyšetření, případně dalších podmínkách), vázáno na síť akreditovaných pracovišť).
Musí být zastoupena pracoviště s vybavením od obou hlavních výrobců, tj. Hologic a GE.
Předběžný návrh kurzu byl přeložen k diskusi sdružení radiologických laborantů
6) MB referoval o aktivitách a spolupráci se SÚKL
7) VP informoval o blížící se odborné akci “Bone Academy“ dne 20. října: odborně
garantuje SMOS, organisačně AMGEN
8) MB připraví informace požadované ECTS
9) VP odeslal jménem SMOS gratulační dopis prof Donátovi k životnímu jubileu
10) Výbor intensivně projednával přípravu nové koncepce oboru klinické osteologie a
zapojení praktických lékařů a ambulantních gynekologů do aktivního screeningu a léčby
pacientů s osteoporosou. Tomuto problému bude věnována celodenní schůze výboru dne
23. října 2022
11) Různé:
a) MB a ŠK informovali o založení mezinárodní společnosti pro dětskou osteologii
b) výbor odsouhlasil nabídku pro členy SMOS: za akceptovaný článek v Clinical
Osteology (v angličtině) může první autor dostat od SMOS členský poplatek za
členství v Mezinárodní společnosti pro dětskou osteologii (maximálně osoby 3 za
rok), obdobně členský poplatek v ECTS (rovněž maximálně 3 ročně)

