Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 5.2.2010
Prítomní: Prof. Payer, dr. Killinger, dr. Masaryk, dr. Tomková, dr. Kmečová, dr. Letkovská,
dr. Maresch, prof. Vojtaššák, dr. Vaňuga, prof. Rovenský, prof. Borovský, doc. Ochodnický,
dr. Gonsorčíková, dr. Telepková
Ospravedlnení : dr. Kľoc, prof. Spustová, doc. Rybár, mim. prof., dr. Halmová
1/ Prof. Payer oznámil, že v r. 2010 končí funkčné obdobie terajšieho výboru SOMOK, preto
sa v r. 2010 uskutočnia voľby. Členovia výboru schválili, že aj tieto voľby sa uskutočnia
korešpondenčným spôsobom. Za členov volebnej komisie boli navrhnutí : dr. Šteňová
a dr. Čierny. Hlasy sa budú posielať na SLS /p. Kozáková/. Termín pre hlasovanie bude do
konca mája, sčítanie hlasov do konca júna.
2/ Dr. Letkovská predniesla správu o hospodárení za uplynulé obdobie. Stav hospodárenia je
vyrovnaný a prebieha v súlade so stanovami SLS.
3/ Dr. Kmečová informovala o jubilantoch v r. 2010. Ocenenie jubilantov prebehne v súlade
so stanovami SLS a ocenenia budú odovzdané na kongrese v Bratislave.
4/ Prof. Payer informoval členov výboru o prípravách na nasledujúci 13. Kongres
slovenských a českých osteológov, ktorý sa bude konať v Bratislave v dňoch 9.-11.9.2010.
Uskutoční s v hoteli Bonbón, ktorý má jednak vyhovujúce kongresové sály, možnosť
ubytovania v 104 izbách a komplexná cena pri požadovaných podmienkach bola
najvýhodnejšia v porovnaní s ostatnými ponukami.
V súčasnosti prebiehajú rokovania s farmaceutickými firmami ohľadom sponzorovania
podujatia . Generálnymi sponzormi budú farmaceutické spoločnosti Amgen a Novartis, ktoré
zabezpečia aj spoločenské večery. Jeden by mal byť v Bonbone a o mieste druhého sa ešte
rozhoduje. O sympóziá prejavili zatiaľ záujem okrem generálnych sponzorov firmy Servier,
Aventis, Roch-Glaxo, E. Lilly, Nycomed, Teva, a Hologic .
Poplatky firiem za sponzorstvo /generálny, hlavný, sympóziá, výstavy a pod./ budú také isté
ako pri predchádzajúcom kongrese v Piešťanoch. Presné sumy sú k dispozícii na SLS.
Registračný poplatok bude 35 eur členovia spoločnosti, nečlenovia 40, SZP 7,
dôchodcovia a študenti bez poplatku.
V rámci kongresu bude prebiehať aj sesterská sekcia.
Návrh odborných blokov a garantov za slovenskú stranu :
l. Význam 10 r. rizika osteoporotických fraktúr -FRAX /Masaryk, Vojtaššák/ ,
2. Kvalita kosti v klinickej praxi /Maresch, Spustová/,
3. Osteoporóza ako komplikácia dlhodobej farmakoterapie /Tomková, Kmečová/
4. Osteoporóza u premenopauzálnych žien /Vaňuga, Borovský/,
5. Úskalia dlhodobej liečby bisfosfonátmi /Killinger, Gonsorčíková/,
6. Kosť a metabolický syndróm /Payer, Rovenský/,
7.Varia /Ochodnický, Kľoc/.
V každom bloku budú v predsedníctve aj českí kolegovia navrhnutí výborom SMOS.
Sesterská a ev. pacientská sekcia budú prebiehať paralelnes hlavným programom
/zodpovední Letkovská, Telepková/

Pozvaní sú aj renomovaní odborníci zo zahraničia a budú prednášať v príslušných
blokoch.Účasť na kongrese prisľúbil aj prezident IOF prof.Kanis z V.Británie. Zahraniční
hostia budú mať hradené ubytovanie a cestu.
Prof Payer navrhol, aby zahajovacia prednáška bola venovaná Bratislavskému pokladu.
Zabezpečí dr. Gonsorčíková.
Dr. Vaňuga navrhol, aby na úvod kongresu odznela prednáška Dekáda kostí na Slovensku
/keďže tohto roku končí dekáda kostí/.
Dôležité termíny: 1 informácia o kongrese bude odoslaná v marci. Do 15. mája sa budú
prijímať abstrakty pre aktívnu účasť.
Ubytovanie zabezpečí agentúra Progress. Členom českého výboru SMOS bude ubytovanie
ako je tradíciou hradené.
Zahájenie kongresu – 9.9.2010 o 14,00, o 11,30 zasadanie výboru SOMOK . 10.10. spoločné
zasadanie s českým výborom .
6/. Rôzne: Prof. Rovenský informoval, členov výboru, že končí Dekáda kostí a kĺbov. Prof.
Rovenský informoval členov výboru, že v minulom roku nás opustil prof. Makai,
prim.Maresch zabezpečí článok do Osteologického bulletinu..
Osteologický bulletin pre členov SOMOK bude naďalej sponzorovať firma Aventis.Vyšlo
Odborné usmernenie manažmentu GIOP, pripravuje sa Odborné usmernenie na manažment
osteoporotických fraktúr. Na príprave týchto usmernení sa podieľali dr. Tomková, prof. Payer
doc. Killinger a prim.Maresch.
Dr. Masaryk informoval členov výboru, že sa s dr. Halmovou zúčastnili v Budapešti
stredoeurópskeho stretnutia ,ktorého hlavným bodom programu bola implementácia FRAX
do klinickej praxi.
Farmaceutické firmy Novartis,Servier a Amgen požiadali SOMOK o odbornú garanciu pri
organizovaní sympózií. Na základe programu sympózií výbor s ich požiadavkou súhlasil.
Vzhľadom na opakované požiadavky o odborné zastrešenia rôznych odborných podujatí
SOMOK-om výbor navrhuje zistiť na SLS /p. Mácová, P. Mistríková/ aké sú pravidlá na
organizáciu seminárov, sympózií a pod.- zodpovední prof. Payer a prof. Rovenský.
Dr. Ondrejková v rámci podpory pacienskej organizácii požiadala SOMOK o príspevok na
rehabilitáciu v kúpeľoch Bardejov pre asi 40 pacientov. Podľa SLS /p. Mistríková/ však táto
aktivita nie je v súlade so stanovami SLS. Príspevok môže byť poskytnutý len ako účelovo
viazaný - napr. edukačná činnosť pre pacientov, grant na aktivitu na kongres a podobne.
Prof. Rovenský informoval, že knižnica NÚRCH sa stala členom konzorcia Springer, čím sú
umožnené zľavy na odborné časopisy, napr. 70 % na Osteoporosis International.
Prof. Payer požiadal, aby časopis Osteoporosis Inernational na kliniku v Ružinove bola
dodávaný v dvoch formách /internet aj v tlači/, výbor súhlasil.
Dôležitý oznam pre členov SOMOK: IOF poskytne pre členov SOMOK 2O registrácii
zadarmo na IOF World Congress on Osteoporosis ,ktorý sa bude konať 5-8 mája vo
Florencii. Ponuka zahrňa voľný vstup na kongres,certifikát o účasti, výtisk zborníku
abstraktov a vstup na welcome coctail.Všetci záujemcovia sa môžu hlásiť elektronicky na
adresu vedeckého sekretára MUDr.P.Masaryka/Masaryk@nurch.sk. Jedinou podmienkou je
členstvo v SOMOK.Žiadosti budú vybavované podľa poradia ,v akom budú obdržané.
Najbližšie stretnutie výboru bude v júni - dátum a miesto budú určené dodatočne.
Zapísala: dr. Kmečová
Overili : prof.Payer, doc.Killinger

