
                           Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 16.01.2015 

 

Prítomní: Prof. Payer, Doc. Killinger, Dr. Masaryk, Dr. Tomková, Dr. Kmečová, Dr. 

Maresch, Prof. Vojtaššák,  Dr. Vaňuga, Prof. Spustová, Prof. Borovský,  Dr. Letkovská, Dr. 

Gonsorčíková, Doc. Ochodnický, Prof. Rybár, Dr. Halmová, Dr. Telepková 

Ospravedlnení: Dr. Kľoc, Prof. Rovenský 

 

l/ Profesor Payer informoval členov výboru o Kongrese českých a slovenských osteológov, 

ktorý sa bude konať v Brne v dňoch 10. – 12.09.2015. Do predsedníctiev odborných okruhov,  

ktoré boli navrhnuté českým výborom SMOS,  členovia výboru SOMOK schválili za 

slovenskú stranu predbežne týchto členov: 

 Metabolická onemocnění v nefrologii – Spustová, Ochodnický,  

 Metabolická onemocnění v pediatrii – Masaryk, Gonsorčíková, 

 Metabolická onemocnění kostí u onkologických pacientů, především u myelomu - 

Špániková, Letkovská 

 Antiresorpční léčba (benefity, riziká) - Payer, Killinger 

 Výživa a vitamín D – Vaňuga, Halmová 

 Novinky v terapii metabolických onemocnění kostí - Borovský, Tomková 

 Zobrazovací metody v osteologii – Killinger, Masaryk 

 Fractura Liason Services - Maresch, Vojtaššák 

 Doporučené postupy - Tomková, Payer 

 Laboratorní markery a jejich role v osteologii -  Rovenský, Ochodnický 

 ONJ - Kľoc, Vaňuga 

 Neurologické onemocnění – důsledky pro skelet – Rybár, Halmová, 

 Varia - Kmečová, Vojtaššák 

 

2/  Dr. Tomková informovala o 12. Osteofóre, ktoré sa bude konať v dňoch 17-18.4.2015 

v Košiciach v hoteli Jasmín. Členovia výboru sa zhodli na tom, že nosnou problematikou 

Osteofóra bude Kurz klinickej osteológie (piatok). Navrhnuté témy a prednášatelia za 

jednotlivé bloky sú:  

 doc. Killinger, dr. Masaryk: Diagnostika osteoporózy a interpretácia výsledkov 

denzitometrického vyšetrenia, hodnotenie efektivity liečby osteoporózy 

 prof. Payer: Dif. diagnostika, sekundárna osteoporóza a zásady liečby osteoporózy 

 prof. Rybár:  Bezpečnosť antiporotickej liečby 

 dr. Tomková: Adherencia k liečbe OP  

 dr. Maresch, prof. Vojtaššák: Zlomeniny – diagnostika a možnosti liečby, RTG skeletu 

- diferenciálna diagnostika  

 prof. Spustová: Laboratórna diagnostika u pacientov s metabolickými ochoreniami 

kostí 

 prof. Rovenský:  Sekundárna osteoporóza - kazuistiky. 

V sobotu bude časť prednášok venovaná problematike legislatívy a právnym aspektom  

(navrhovaní prednášajúci JUDr. Cvik,  JUDr. Mistríková) 

Registračný poplatok :50 eur nečlenovia SOMOK,40 eur členovia SOMOK 

  

 3/ Dr. Letkovská predniesla správu o hospodárení za uplynulé obdobie. Hospodárenie 

SOMOK   prebieha v súlade zo smernicami SLS.  

 

 

 



4/ Rôzne:  

Dr. Maresch oznámil členom výboru, že 35. ročník Červeňanského dní bude 12-13.3.2015 

v Bratislave v hoteli Holiday Inn. Dr. Maresch navrhol na tomto podujatí udeliť čestné 

členstvo SOMOK-u   prof . Kokavcovi  pri príležitosti životného jubilea. Výbor súhlasil. 

Dr. Tomková informovala, že v Medicínskom monitore bude publikovaná informácia 

o medaile SOMOK. SOMOK pri príležitosti 15. výročia vzniku  v spoluprácii so SLS  na 

návrh akademického sochára Mariána Polonského kreoval vlastnú pamätnú medailu. Prvými 

ocenenými, ktorým bola medaila už udelená pri príležitosti ich významných životných jubileí 

sú prof. Payer, prof. Rovenský, prof. Blahoš a prof. Palička. 

Dr. Vaňuga požiadal SOMOK o finančnú pomoc (1 500 Eur) pri realizácii projektu: 

Porovnávacia štúdia 4 automatizovaných imunochemických stanovení celkového vitamínu D 

s HPLC metodikou. Automatizované imunochemické stanovenie vitamínu D ponúka širšie 

spektrum dodávateľov kitov a  voľba  je dnes na jednotlivých laboratóriách a opiera sa 

o tvrdenia výrobcov. Rozdiely medzi imunochemickými stanoveniami sú niekedy markantné, 

čo môže viesť k chybnému, resp. neadekvátnemu dávkovaniu vitamínu D. V uvedenej práci 

sa budú porovnávať 4 automatizované imunochemické stanovania vitamínu D (Abbot, Roche, 

Simens, Diasorin) s metódou HPLC s UV detekciou ako referenčnou metódou (IDS). 

Výsledky  by mali definovať metódu, ktorá dáva najrelevantnejšie údajne o hladine D 

vitamínu a mohla by byť odporučená ako referenčná. Dr. Masaryk, doc. Killinger a prof. 

Spustová navrhli, aby do sledovania boli zaradení naivní (nesuplementovaní) pacienti a práca 

bola rozšírená aj o stanovenie LSC, čo umožní aj zhodnotenie či zistená zmena hladiny D 

vitamínu pri liečbe je signifikantná. S finančným príspevkom členovia výboru súhlasili. 

Prof. Payer informoval členov výboru, že aj napriek opakovaným intervenciám na MZSR, 

zatiaľ nemáme  stanovisko MZSR  k návrhu SOMOKu o zaradenie klinickej  osteológii medzi 

certifikované činnosti. 

 

 Nasledujúci výbor bude pred  začiatkom 12. Osteofóra t.j. 16.04.2015 v Košiciach. 

 

Zapísala: Dr. Kmečová 

Overili: Prof. MUDr. J. Payer, PhD. 

             Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD. 

 

 

 

 


