ZÁPISNICA zo zasadnutia výboru SOMOK
dňa 25.4.2019 v Košiciach
Prítomní (abecedne bez titulov): Borovský, Halmová, Jackuliak, Killinger, Kmečová, Kužma, Letkovská,
Masaryk, Payer, Rybár, Špániková, Šteňová, Telepková, Tomková
Ospravedlnení: Kľoc, Kokavec, Spustová, Vaňuga,














Payer otvoril zasadnutie výboru SOMOK a privítal všetkých prítomných.
Tomková informovala členov výboru o príprave podujatia 14. OSTEOFÓRUM, koré sa bude konať 26.27.4 2019 pod záštitou ministerky zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. Organizačne
je všetko pripravené. Pri slávnostnom otvorení úvodné slovo povie MUDr. S. Tomková, PhD. potom
ďalší členovia slávnostného predsedníctva – prof. MUDr. S. Špánik, CSc., štátny tajomník MZ SR,
MUDr. I. Skalina, námestník riaditeľa Nemocnice Košice Šaca, doc. MUDr. Ž. Macejová, PhD.
prodekanka LF UPJŠ a prof. MUDr. J. Payer, PhD., predseda SOMOK. Následne budú odovzdané
ocenenia jubilantom, ktoré boli schválené na predchádzajúcom výbore – Zlatá medaila SLS (MUDr. Z.
Kmečová, PhD., MUDr. A. Letkovská, PhD., prof. MUDr. I. Rybár, CSc., prof. MUDr. J. Vojtaššák,
CSc.), Bronzová medaila SLS (MUDr. B. Špániková, PhD., doc. MUDr. E. Šteňová, PhD.) , Pozdravný
list (MUDr. B. Dobrovodský). In memoriam bude odovzdaná medaila SOMOK MUDr. J. Wendlovi,
CSc., ktorú preberie jeho manželka. Odborný program bude prebiehať podľa programu. V jednotlivých
blokoch k danej téme bude vždy krátka úvodná prezentácia pre úvod do problematiky a následne
príslušní odborníci budú odpovedať na otázky z publika a už zaslané otázky.
Payer informoval členov výboru, že 22. kongres Českých a slovenských osteológov sa bude konať
v Brne v dňoch 12. – 14.9.2019. Vyzval k aktívnej účasti. Hlavné témy sú: Vztah mezi poruchami
funkce ledvin a metabolismem kostní tkáně; Sarkopenie, rehabilitace, riziko pádů a vliv věku; Projekt
sekundární prevence zlomenin, indikace k vyšetření; Kostní projevy maligních onemocnění, primární
kostní nádory; Metabolismus kostní tkáně u diabetu; Metabolismus kostní tkáně, kardiologie
a ateroskleróza; Novinky a pokroky v terapii; Varia. Prihlášky sú online na stránke
www.osteo2019.bpp.cz.
Kongres ECTS sa bude konať v Budapešti 10.5.2019, za SOMOK bude mať aktívnu účasť doc. MUDr.
M. Kužma, PhD. s prednáškou na tému „Osteoporosis treatment gap in Slovakia“
Payer informoval, že bol pozvaný na aktívnu účasť v rámci pravidelnej konferencie International
Scientific-Educational Conference „BONE & JOINT DISEASES AND AGE“, ktorá sa bude konať 21.
– 22.10.2019 v Kyjeve. Organizuje ju prof. Vladyslav Povoroznyuk, predseda Ukrainian association of
osteoporosis.
Na výbore prebehla diskusia ohľadom inovácie odborného usmernenia pre diagnostiku a liečbu
osteoporózy v zmysle posledných nových guidelines z IOF/ESCEO a ENDO. Aktualizované
odporúčania boli zapracované už do Štandardných diagnostických a terapeutických postupov MZSR a
boli publikované aj v časopise CLINICAL OSTEOLOGY, č. 1/2018.
Payer opätovne vyzval členov výboru na publikovanie odborných článkov v časopise CLINICAL
OSTEOLOGY (web: https://www.prolekare.cz/casopisy/clinical-osteology).
Členovia výboru schválili odmeny organizátorom podujatia 14. Osteofórom podľa smerníc SLS.
Nasledujúci výbor bude pravdepodobne v Brne v septembri, presnejšie informácie budú určené
dodatočne.

Zapísala: MUDr. Z. Kmečová, PhD.
Overili: Prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP, prezident SOMOK
Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD., viceprezident SOMOK

