Zpráva
ze schůze výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
konané dne 23. října 2022 od 10:00
Přítomni: prof Bayer, Dr Bortlík, doc Brunerová, prof Horák, Dr Kasalický, prof Palička, Dr
Pikner, Dr Rosa, Dr Šenk, doc Vyskočil,
Omluven: doc Kutílek, doc Zikán
1) Výbor schválil zápis ze schůze výboru dne 22. září 2022 a vzal na vědomí odložení
předatestačního kursu do jarních měsíců 2023
2) Certifikovaný akreditovaný kurz celotělové kostní densitometrie: výbor schválil návrh
kursu tak jak ho Dr. Pikner předloží asociaci radiologických laborantů a MZ. Konečný
výsledek jednání bude zveřejněn ihned po jeho schválení. Organizaci zajistí Katedra
klinické osteologie IPVZ
3) Výbor projednal a schválil návrh Národních radiologických standardů pro vyšetření na
celotělovém kostním denzitometru a pověřil Dr Kasalického dalším jednáním
4) Dr Kasalický informoval o počtu a situaci v nasmlouvaných DXA přístrojích: databáze
není asi stoprocentní, nejsou informace o rozsahu činnosti jednotlivých pracovišť a stáří
přístrojů. Dle dostupných informací má smlouvu se ZP cca 82 přístrojů, což je přibližně
polovina srovnatelných počtů v zemích EU
5) Dr Kasalický s prof Paličkou informovali o počtu kvalifikovaných klinických ostelologů a
jejich územní distribuci
6) Pokladník přenesl zprávu o hospodaření a současné ekonomické situaci SMOS –
schváleno
7) Výbor pokládá za potřebné, aby měl v návrhu Zákona o léku pravomoc inicioval řízení o
indikacích, preskripčních oprávněních a dostupnosti léků. Připomínky zašle předseda
8) Výbor delegoval prof Paličku jako svého zástupce na sjezd delegátů ČLS JEP v lednu
2023 a podpořil jeho kandidaturu do předsednictva ČSL JEP (hlasování proběhlo per
rollam)
9) Zásadní část zasedání byla věnována přípravě nové koncepce oboru, soustředěné na
primární i sekundární prevenci a restrukturalizaci péče o pacienty s osteoporosou,
aktivním zapojením ambulantních gynekologů a praktických lékařů, ale i ambulantních
specialistů. Po dopracování bude nová koncepce co nejdříve zveřejněna pro členy SMOS,
ale i odbornou veřejnost
Jednání výboru ukončeno v 16:30

