ZÁPISNICA zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 13.01.2017 v Jasnej
Prítomní (abecedne): prof. Borovský, Dr. Gonsorčíková, Dr. Halmová, doc. Killinger, Dr.
Kľoc, Dr. Kmečová, Dr. Letkovská, Dr. Masaryk, prof. Payer, prof. Spustová, Dr. Telepková,
Dr. Tomková, Dr. Vaňuga, prof. Vojtaššák.
Ospravedlnení: Dr. Maresch, doc. Ochodnický, prof. Rovenský, prof. Rybár
1/ Profesor Payer zhodnotil činnosť našej spoločnosti na uplynulý rok:
 na MZSR bola schválená klinická osteológia ako certifikovaná činnosť
 konal sa 19. Kongres slovenských a českých osteológov v Žiline, ktorého súčasťou
bola aj sekcia zahraničných prednášok a programu SZP pracovníkov v osteológii.
Výbor konštatoval vysokú úroveň kongresu.
 členovia SOMOK sa aktívnymi prezentáciami zúčastnili stretnutia osteológov vo
Viedni a na Stredoeurópskom kongrese vo Ľvove (Payer, Vaňuga, Jackuliak, Kužma,
Killinger)
 v roku 2016 pokračovala aktivita Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti (dr. Maresch) a SOMOK v programe FLS – vyhľadávanie osteoporózy po
prekonanej fraktúre. Dr. Maresch predložil materiál, ktorého cieľom je rozšíriť tieto
aktivity aj na ďalšie ortopedicko-traumatologické pracoviská v SR
 prof. Payer tiež informoval o početnej aktívnej účasti našich členov na odborných
podujatiach poriadaných v rámci SLS.
2/ Dr. Letkovská predniesla správu o hospodárení za uplynulé obdobie. Hospodárenie
prebieha v súlade zo smernicami SLS.
3/ Dr. Tomková informovala členov výboru, o organizácii kongresu Osteofórum 2017
v Košiciach, ktoré bude 21. a 22. apríla 2017. Usporiadateľom bude SOMOK, SLS,
Nemocnica Košice –Šaca a Univerzitná nemocnica Košice. Organizačný sekretariát je
Progress s.r.o – stránky: www.osteoporóza.sk a www.osteoforum.sk Registračný poplatok
bude 35,- Eur pre členov SOMOK, pre nečlenov 45,- Eur. Cena spoločenského večer bude
25,- EUR. Dôchodcovia, študenti a stredný zdravotnícky personál bez poplatku za vedecký
program. Program začne v piatok 21.04.2017 o 8:30 hod a skončí v sobotu 22.04.2017
o 12:00 hod.
Hlavná téma odborného programu: „Osteoporóza, nielen postmenopauzálna“
- Diferenciálna diagnostika nízkej kostnej denzity v premenopauze
- Sekundárna osteoporóza
- Osteoporóza u detí
- Komplikácie liečby osteoporózy
- Osteoporotické zlomeniny
Zo zahraničných účastníkov prisľúbil účasť prof Lakatos.
4/ Rôzne
Výbor odsúhlasil návrh prof. Payera vyhlásiť cenu za najlepšiu publikáciu za rok 2016.
Podmienky: autor musí byť členom SOMOK, prihlásiť publikáciu do konca marca 2017 na
adresu interne.sekretariat@ru.unb.sk . Najlepšia publikácia bude ocenená odmenou 300 EUR.
Členovia výboru SOMOK schválili poskytnutie grantu na rok 2017 pre mladých osteológov
do 35 rokov. Pri aktívnej účasti na odborných podujatiach v zahraničí môžu požiadať o
preplatenie kongresového poplatku.

Výbor SOMOK navrhol prostredníctvom svojich členov katalógových komisiách doplnenie
katalógu výkonov o celotelovú denzitometriu, bočný sken a hodnotenie TBS.
Výbor prerokoval a schválil náplň odborného programu (prednášky v rozsahu 42 hodín) ako
aj jeho lektorov pre teoretickú časť kurzu v klinickej osteológii
Prof. Payer informoval členov výboru o programe vyhľadávania pacientov s hypofosfatáziou
V prílohe k zápisnici je priložený dokument s diagnostickými kritériami a adresou, kde je
pacienta možné konzultovať a doriešiť.
Na základe informácie Dr. Tomkovej, že vo vyhláške o dispenzárizácii chorôb chýba kód
M80 výbor SOMOK zašle na MZSR svoje stanovisko a požiada o doplnenie daného kódu ako
aj o akceptáciu daného kódu ZP kým kód nebude doplnený do vyhlášky.
Dr. Bakalár sa obrátil na našu spoločnosť o stanovisko k pokute od poisťovne, že pacient
užívajúci antiporotickú liečbu nemal predpísaný recept na vápnik a vitamín D. Výbor
SOMOK poskytne svoje stanovisko po doplnení potrebných podkladov zo
zdravotnej dokumentácie pacienta.
Dr. Masaryk informoval, že o kongrese XXXIV. Zoborský deň a XV Západoslovenské dni
o osteoporóze 2017, 6. – 7. apríla 2017. Osteoporóze bude venovaný dvoj hodinový blok.
Dr. Kmečová informovala o jubilantoch SOMOK v roku 2017 a preverila situáciu
s distribúciou časopisu Osteologický Bulletin. Zakúpenie a aj distribúciu časopisu podporí aj
tohto roku spoločnosť AMGEN.
Nasledujúci výbor bude 20.04.2017 v Košiciach (pred podujatím Osteofórum), čas bude
upresnený dodatočne a členom výboru včas oznámený.
Zapísala:
Overili:

MUDr. Z. Kmečová, PhD.
Prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP
Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

Vyhľadávanie pacientov s hypofosfatáziou
Hypofosfatázia je raritné vrodené ochorenie, ktoré je spôsobené defektom génu pre kostnú,
pečeňovú a obličkovú alkalickú fosfatázu (ALPL gén). Môže sa vyskytovať vo viacerých
formách – prenatálna, novorodenecká, detská a adultná forma.
Klinické prejavy (v dospelosti):
- nešpecifické
- nízky vzrast
- strata trvalého chrupu
- bolesti kostí a fraktúry
- sekundárna osteomalácia
- zhoršenie mobility
- svalová slabosť
Diagnostika je založená na dôkaze nízkej hladiny ALP a zvýšených hladín jej substrátov
– PLP (vitamín B6) a PEA (fosfoetanolamín) v moči. Definitívna diagnóza sa zakladá na
genetickom vyšetrení mutácie ALPL génu.

Hlavný skríningový marker ochorenia = extrémne nízka hladina ALP

V prípade podozrenia na hypofosfatáziu (klinické prejavy a nízke hladiny ALP)
kontaktujte ohľadne ďalšieho postupu :
MUDr. Martin Kužma, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Email: kuzma@ru.unb.sk
Mobil: 0908 991 624

