
                         Zápisnica zo zasadnutia  výboru SOMOK dňa  18.1.2013 
 
Prítomní: Prof. Payer, doc. Killinger, dr. Masaryk, dr. Tomková, dr. Kmečová, dr. Letkovská,  
dr. Maresch, prof. Vojtaššák,  dr. Vaňuga, prof. Rovenský, prof. Borovský, prof. Spustová, 
prof. Rybár, dr. Kľoc, doc. Ochodnický, dr. Gonsorčíková,  dr. Telepková, dr.Halmová 
 
 1/  Prof. Payer  otvoril zasadnutie výboru, privítal členov na prvom zasadnutí  v roku 2013. 
 2/  Dr. Letkovská predniesla správu o hospodárení za uplynulé obdobie. Stav hospodárenia 
 prebieha v súlade so stanovami SLS. Kongres slovenských a českých osteológov  prebehol 
po stránke hospodárenie   úspešne.   Nevyrovnaná ostáva ešte  pôžička na Dom zdravotníkov 
a evidované sú ešte niektoré neuhradené faktúry. V prípade, že  v najbližšej dobe nebudú 
požiadavky vyrovnané , bude potrebné dlžníkov znova upozorniť, event. im navrhnúť 
splátkový kalendár. Presné informácie ohľadom dlžníkov sú k dispozícii na SLS.  O doriešení 
hospodárenia  nás bude informovať dr. Letkovská. 
V súvislosti  s určitými obmedzeniami v hospodárení profesor Payer otvoril otázku zotrvania 
SOMOKu v SLS. Viaceré spoločnosti zo SLS vystúpili (gastroenterologická, diabetologická, 
ortopedická).  Výbor SOMOK na  poslednej plenárnej schôdzi preto inicioval diskusiu 
ohľadom zotrvania v SLS , vzhľadom na nízku účasť na plenárnej  schôdzi SOMOK   sa táto 
problematika nemohla doriešiť. Na druhej strane profesor Payer upozornil aj na viaceré 
výhody, ktoré hlavne vzhľadom na  ďalšie vzdelávanie lekárov svedčia pre zotrvanie v SLS. 
Je preto potrebná dôsledná  právna analýza  výhod a nevýhod  zotrvania v SLS s 
následnou širšou diskusiou. 
3/ Dr. Vaňuga informoval členov výboru o účasti na zasadnutiach výboru v poslednom 
funkčnom období. Účasť je  vždy vysoká a neúčasť bola vždy ospravedlnená. Ďalej 
dr.Vaňuga upozornil na to, že od r. 2010 nie sú zápisnice na našej webovej stránke. Prof 
.Payer uviedol, že zápisnice boli vždy uverejňované v Osteologickom bulletine, počnúc 
dnešným dňom budú aj na webovej stránke  SOMOKu.  Členovia výboru sa zaviazali 
aktualizovať  stránku. Mali by  tam byť informácie o článkoch, nových knihách, resp. úryvky 
z kníh, informácie o liekoch, kategorizácii liekov, Odborné usmernenia, program podujatí 
národných ale aj zahraničných a pod. Koordinovať  túto prácu bude dr .Masaryk v spolupráci 
s V. internou klinikou  LFUK a UNB. Práce na stránke budú honorované  podľa stanov SLS.  
Všetci členovia SOMOK sú pozvaní k aktívnej práci na web stránke SOMOK. 
4/ Prof Payer pozitívne vyhodnotil Kongres slovenských a českých osteológov na Táloch, 
vyzdvihol najmä to, že bolo prednesených veľa pôvodných slovenských prác. 
5/V rámci Svetového dňa  osteoporózy sa konala tlačová konferencia s prezentáciou SOMOK, 
podobne   veľmi úspešná bola prezentácia SOMOKu aj v NR SR (Dr. Vaňuga, dr. 
Ondrejková, prof. Payer),  zároveň sa uskutočnil aj Deň otvorených dverí vo vybraných 
osteologických pracoviskách s  denzitometrickým meraním a hodnotením 10-ročného  rizika 
zlomeniny (FRAX).   
V Bruseli sa zasadania  spoločnej komisie IOF a EP zúčastnil  dr. Eugen Nagy z MZ SR.V 
zastúpení prof.Payera prezentoval aktivity SR v rámci Svetového dňa osteoporózy. 
Predstavitelia  SOMOK dodali viaceré epidemiologické údaje požadované IOF pre plánovanú 
publikáciu o stave osteoporózy v EÚ. MUDr. Masaryk publikoval údaje o slovenskej verzii 
FRAX v časopise Rheumatologia. 
Prof.. Payer informoval o aktivitách  na MZ a konštatoval, že lieky na osteoporózu sú  stále 
dobre zakategorizované. Prerušená bola výroba Preotactu a z osteoformačnej liečby máme 
k dispozícii naďalej preparát Forsteo.  
Nakoľko stále neprišla odpoveď z MZ SR ohľadom žiadosti  SOMOKU o uznanie 
certifikovanej činnosti v odbore klinická osteológia,    prof. Payer opakovane konzultoval stav 
riešenia s generálnym riaditeľom Sekcie zdravia MZ SR, ktorý prisľúbil podporu pri jeho 
presadení. 



Prof. Payer   ďalej informoval o stave katalogizácie a DRG. V oboch prípadoch nie je ich 
klinické použitie momentálne aktuálne.  
Dr. Vaňuga pripomenul, že ZP Dôvera  stále neodpovedala ani na  opakovanú písomnú 
žiadosť SOMOKu ohľadom bodového uznávania denzitometrií raz ročne, čo je v v súlade 
s Odborným usmernením MZSR pre diagnostiku a liečbu osteoporózy.  
Prof. Borovský uviedol, že  od 1.1.2013 môžu aj gynekológovia predpisovať niektoré 
bisfosfonáty,  čo im umožní aktívnejšie sa zapájať do liečby osteoporózy. Snahou, 
podporovanou aj výborom SOMOK, je rozšíriť spoluprácu s gynekológmi. Na osteologické 
vyšetrenie  môže podľa Odborného usmernenia odosielať pacientov ako gynekológ, tak aj 
praktický lekár. Niektoré nové poznatky týkajúce sa diagnostiky a liečby osteoporózy bude 
potrebné novelizovať a zakomponovať do nového Odborného usmernenia, resp jeho inovácie. 
Odborné usmernenie však musí  byť schválené  MZ SR a pripomienkované všetkými ZP,  čo 
je pomerne zdĺhavý proces. Niektoré aktuálne postupy by sme však mohli aktuálne 
zverejňovať aj na webovej stránke ako stanovisko odbornej spoločnosti. 
6/ Dr. Tomková informovala o Osteofóre, ktoré sa bude konať v Košiciach 5. a 6.4.2013. 
Registračný poplatok bude 30 eur pre členov spoločnosti, nečlenov 40, dôchodcovia 
a študenti budú mať vstup na kongres zadarmo. 

Odborný program bude  venovaný multidisciplinárnemu pohľadu na  osteoporózu. 
Bude rozdelený do blokov, ktoré sa  budú venovať  jednotlivým oblastiam  súvisiacim 

s osteoporózou.  Zabezpečia ho vyzvaní rečníci z jednotlivých odborov. Program Osteofóra 
bude v krátkom čase zverejnený na stránke SOMOK.  
O sympóziá majú záujem firmy Servier, Novartis, Amgen, Teva, Pfizer, E.Lilly 
Registrácia účastníkov je v piatok 5.4.2013 od 8,00  odborný program sa začína od 9,30 hod. 
Spoločenský večer bude v hoteli Yasmin, kde bude prebiehať i kongres. 4.4. večer  bude  
zasadnutie výboru SOMOK. Poplatky za stánky, reklamy, sympóziá budú podľa smerníc 
SLS. 
 
7/ Rôzne:   Prof. Payer uviedol,  že na ECCEO kongres do Ríma bola programovým  výborom 
ECCEO  vyžiadaná prezentácia: „Efekt rastového hormónu na  kosť „ Dr.Kužmu a spol. 
z V.internej kliniky LF UK a UN v Bratislave. Výbor vzhľadom na  túto  poctu súhlasil  s 
príspevkom  na cestovné  náklady a ubytovanie. 
Dr. Tomková informovala o odberoch odborných časopisov. Vzhľadom na to, že platby za 
tieto časopisy sú  finančne náročné, odber časopisov bude ukončený a zostane len 
v elektronickej forme. Výbor súhlasil.   
Dr. Kmečová informovala o jubilantoch v r. 2013 a výbor  rozhodol o udelení viacerých 
ocenení pre aktívnych členov SOMOKu. 
       Dr. Telepková navrhla, aby sa vytvorila sesterská sekcia pri SOMOKu: Sekcia sestier 
pracujúcich v osteológii. Žiadosť je potrebné poslať na SLS, prípravný výbor sestier by sa mal 
stretnúť na Osteofóre v Košiciach. Výbor súhlasil. 
Dr. Masaryk informoval členov výboru, že firma Generica  má záujem vyrábať vitamín D 
v sprejovej forme s obsahom 400 IU, ide o diétny doplnok. Výbor doporučil, aby firma dodala 
podklady, po ich posúdení zaujme výbor stanovisko. 
 
 
Nasledujúci výbor bude 4.4. v Košiciach, miesto a čas budú určené dodatočne.  
 
 
 
Zapísala: dr. Kmečová                                                    Overili: prof. Payer, doc.Killinger 
 
 


