Zpráva
ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
konaného dne 3. března 2017

Přítomni:
Dle presenční listiny

Program:
1. Kontrola zápisu z jednání dne 11 listopadu 2016: zápis schválen bez připomínek, některé
úkoly trvají a byly předmětem dnešního jednání
2. Příprava XX. Mezinárodního kongresu SMOS a SOMOK v Luhačovicích ve dnech 21 –
23 září 2017 (k tomuto bodu byli přítomni zástupci agentury BPP):
- výbor schválil předběžný rozpočet kongresu
- registrační poplatky: člen SMOS 2.000,- Kč, nečlen 2.300,-, lékař/ka do 35 let 1.500,-,
NZP 1.500,- Kč Platba na místě 2.500,-. BPP zváží potřebnou výši registrace pro ty
účastníky (především NZP), kteří přijedou jen na sesterskou sekci v pátek odpoledne a
na kurz, pořádaný v sobotu (viz dále)
- pracovní návrh témat a diskusních okruhů (byl odsouhlasen i výborem SOMOK):
léčba metabolických chorob kostí (novinky, dlouhodobá léčba)
drug-related osteoporóza
nefarmakologická léčba (cvičení, vibrační terapie, vertebroplastiky)
mýty a reality ONJ
hojení zlomenin
metabolické choroby kostí (ne vrozené) v dětském věku – diagnostika, léčba
obecně úskalí laboratorních i zobrazovacích metod v klinické osteologii
metabolismus osteocytů a ostatních kostních buněk
vliv dlouhodobé imobilizace na kost a možnosti léčby
stárnutí a kost
Upřesnění programu bude provedeno podle přihlášených přednášek
- samostatný blok pro sestry a ostatní NLP bude v pátek odpoledne
- výbor rozhodl o pořádání kursu pro osoby zajišťující radiační ochranu. Tento
šestihodinový kurs je podle Zákona 263/2017Sb. povinný pro všechna pracoviště
provozující kostní densitometrii. BPP projedná s agenturou M.G.P organisaci,
kapacitu a finanční podmínky. Informace o kursu (a jeho povinném absolvování)
zveřejní výbor na webové stránce a dalšími dostupnými prostředky, aby všichni
pracovníci, kteří provozují DXA, aby včas informováni. Kurs bude zařazen na sobotu
- program Kongresu je nutno uspořádat tak, aby odborná část proběhla ve čtvrtek
odpoledne a v pátek do večerních hodin, v případě nezbytnosti i v paralelních sekcích
- společenská stránka: Galavečer v pátek (samostatná platba 500,- Kč)
- ubytovací kapacita: různé hotely, svozová služba bude zajištěna

3. Atestace z klinické osteologie: výbor dostal k disposici návrh připravený pracovní
skupinou. Jeho základem je (a) udržet nástavbový obor, (b) maximálně rozšířit seznam
oborů, jejichž absolventi se mohou do oboru hlásit, (c) aktualizovat náplň předatestačního
kursu a zvážit možnost jeho pořádání ve dvou částech, (d) velmi výrazně zkrátit dobu
fyzické přítomnosti na akreditovaném pracovišti a výuku organisovat především
distančním způsobem. Předseda rozešle návrh členům výboru k připomínkám a následně
zahájí jednání s MZ o přijetí programu
4. Koncepce oboru Klinická osteologie: pracovní skupina předložila návrh textu, který
připravila. Předseda rozešle členům výboru a shromáždí připomínky. Vzhledem k tomu,
že Koncepce musí být provázaná s atestačním programem a kódy výkonů (včetně DXA),
je nutné zaslat připomínky prakticky obratem
5. Seznam výkonů a kalkulační list pro DXA: RP a PK předložili návrh kalkulačního listu.
Výbor velmi podrobně a dlouze diskutoval různé alternativy, možnost jednoho či dvou
kalkulačních listů, kvalifikaci lékaře a dobu výkonu, jakož i pořizovací hodnotu přístrojů
a potřebu různých softwarových vybavení. Výbor nedospěl k jednotnému závěru a
požádat Dr Kasalického a Dr Piknera aby na materiálu (s případným přizváním dalších
kolegů) dále pracovali. Návrh musí být velmi brzy předložen Pracovní skupině na MZ
6. Prof Bayer informoval o závažné situaci Osteologického bulletinu. Vedoucím redaktorům
se sice podařilo udržet časopis v databázi SCOPUS (výbor velmi děkuje prof Bayerovi a
doc Kutílkovi a gratuluje jim), je ale opět havarijní nedostatek kvalitních článků i
recenzentů. Prof Palička zjistí možnosti a podmínky, aby vydávání časopisu převzala ČLS
JEP
7. Výbor schválil pořádání Konference Sekundární osteoporóza v jarních měsících 2018
v Plzni a pověřil doc Vyskočila přípravnými pracemi a jednáním
8. Doc Vyskočil informoval o přiznání akreditace II stupně pracovišti MEDIEKOS,
akreditace I stupně pracovištím Privamed a IKEM. V jednání je žádost IPVZ o akreditaci
předatestačního kursu. Výbor pověřil doc Vyskočila, aby zajistil zveřejnění seznamu
akreditovaných pracovišť na stránce SMOS v aktuální versi
9. Dr Pikner informoval o svém jednání s profesorem Eastellem, který by mohl uspořádat
v počátku roku 2018 v ČR kurs o racionálním využití kostních markerů. Výbor zvažuje i
případnou možnost spojení kursu s konferencí v Plzni
10. Výbor projednal stanovisko k potřebě genetických vyšetření v klinické osteologii a
pověřil předsedu zpracováním stanoviska k žádosti pracoviště MEDIEKOS
11. Dr Pikner informoval o připraveném kalkulačním listu pro stanovení FGF23 a požádal
výbor SMOS o stanovisko k potřebnosti výkonu. Výbor žádost podpoří
12. Výbor pověřil doc Vyskočila zajištěním předatestačního kursu v podzimních měsících
letošního roku

13. Prof Palička informoval o podpůrném stanovisku, které zaslal VZP k žádosti Osteocentra
Havlíčkův Brod k možnosti preskripce teriparatidu
14. Prof Palička informoval o rozhodnutí MZ ČR, že v současnosti není aktuální založení
pracovní skupiny k problematice osteoporózy. MZ nevylučuje založení skupiny
v budoucnosti
15. Prof Palička informoval o žádosti Endokrinologické společnosti, aby SMOS zajistil
v v průběhu XXX. Endokrinologických dnů v říjnu v Praze jednohodinový blok. Prof
Palička předběžně přislíbil přednášku o FGF23 a/nebo sklerostinu, endokrinologové již
jednali i s Dr Zikánem
16. Výbor vzal na vědomí se souhlasem přihlášky nových členů, zrušení členství a změny
adres

Termín příští schůze výboru nebyl prozatím specifikován (bude květen-červen 2017)

Předseda ukončil schůzi výboru v 17:30
Zapsal prof Palička
SMOS-1701- zápis

