ZÁPISNICA
zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 17.1.2020 v Tatranskej Lomnici
Prítomní (abecedne, bez titulov): Borovský, Halmová, Jackuliak, Kľoc, Kmečová, Kokavec,
Kužma, Letkovská, Masaryk, Payer, Rybár, Spustová, Špániková, Šteňová, Telepková,
Tomková, Vaňuga,
Ospravedlnení: Killinger
Payer privítal členov výboru a stručne zhrnul aktivity členov výboru v minulom roku.
Zúčastnili sme sa aktívne medzinárodných podujatí ESCEO, ECTS, na 22. Kongrese českých
a slovenských osteológov v Brne a na CEE summite v Prahe. Informoval, že od roku 2020 je
Klinická osteológia konečne uznaná MZ SR ako certifikovaná pracovná činnosť. Za akreditáciu
na LF UK bude zodpovedný doc. Killinger.
Vaňuga predniesol správu o hospodárení za uplynulé obdobie. Stav hospodárenia je vyrovnaný
a prebieha v súlade so smernicami SLS.
Payer a Jackuliak informovali členov výboru o príprave 23. Kongresu slovenských a českých
osteológov, ktorý bude v Bratislave v dňoch 17. – 19.9.2020
Navrhnuté témy a členovia výboru zodpovední za organizáciu a oslovenie prednášajúcich:
 Riziká a komplikácie dlhodobej liečby osteoporózy – zodp. Vaňuga, Špániková
 Osteoporóza navodená farmakoterapiou – zodp. Payer
 Sekundárna osteoporóza – zodp. Kmečová, Tomková
 Metabolické ochorenia kostí v detskom veku – zodp. Kokavec
 Osteoporotické zlomeniny – zodp. Kľoc
 Sarkopénia – zodp. Payer, Kužma, Jackuliak
 Možnosti hodnotenia kostnej denzity – zodp. Killinger, Kužma, Jackuliak
 Kazuistiky + vária
Zo zahraničia sú pozvaní: prof. Vladislav Povoroznyuk, prof. Heinrich Resch, prof. Gerold
Holtzer, prof. Hans Didier, prof. Cyrus Cooper. V úvode kongresu odznie Blahošova
prednáška, ktorú bude mať prof. Payer: (téma Premenopauzálna osteoporóza). Overujeme na
SLS zadefinovanie štatútu Blahošovej prednášky a prípravu diplomu. Ako tradične súčasťou
kongresu bude aj Sekcia sestier, DXA operátorov a rtg-laborantov, zodpovedné sú Telepková,
Letkovská. Kongresové poplatky boli odsúhlasené nasledovne členovia SOMOK, SMOS 100,eur, na mieste 120,- eur; nečlenovia 120,- eur, na mieste 150,- eur; dôchodcovia a študenti 10,eur; lekári do 35 rokov s lekári aktívnou účasťou bez poplatku. Poplatky za sprievodný program
boli schválené nasledovne: uvítací večer 17.9. 20,- eur, spoločný večer 18.9. 30,- eur.
Sponzorstvo firiem bude realizované podľa smerníc SLS. Abstraky je potrebné zaslať do
15.5.2020.
Členovia výboru súhlasili s návrhom znova vyhlásiť najlepšiu publikáciu za rok 2019, termín
nahlasovania bude do 31.5.2020. Cena bude odovzdaná na kongrese, víťaz musí byť členom
SOMOK, ocenený dostane odmenu 500,- eur.
Kužma navrhol, aby mladí lekári, ktorí budú mať aktívnu účasť na podujatiach boli podporení
sponzorstvom vo forme grantu – výbor súhlasil, príspevok by bol 1000,- eur pre prvého autora.
Kužma a Payer potvrdili, že časopis Clinical Osteology je zaradený do databázy SCOPUS.
Členovia výboru boli opätovne vyzvaní na prispievanie do časopisu.

Kmečová informovala členov výboru o jubilantoch v roku 2020. Členovia výboru súhlasili
s oceneniami pre nasledujúcich členov: Maresch, Macháčová, Kľoc, Tomková S., Killinger,
Kokavec, Halmová, Stančíková, Kalanin, Klein, Tomková Z., Lukáčová
Nasledujúci výbor bude počas kongresu v Bratislave, čas a miesto budú oznámené členom
v predstihu. V prípade potreby sa stretne užší výbor ohľadom prípravy 23. Kongresu
slovenských a českých osteológov, miesto a čas budú včas oznámené.
Zapísala: MUDr. Z. Kmečová, PhD.
Overili: Prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP
Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

