Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 4.4.2013 v Košiciach
Prítomní: Prof. Payer, doc. Killinger, dr. Masaryk, dr. Tomková, dr. Kmečová, dr. Letkovská,
dr. Vaňuga, prof. Borovský, prof. Spustová, prof. Rybár, dr. Kľoc, doc. Ochodnický, dr.
Gonsorčíková, dr. Telepková, dr.Halmová
Ospravedlnení: dr. Maresch, prof. Vojtaššák, prof. Rovenský

1. Prof. Payer otvoril zasadnutie výboru a poďakoval dr. Tomkovej za prípravu Osteofóra.
2. Dr. Tomková informovala členov výboru o programe Osteofóra, ktorý sa začne 5.4.2013.
Odborný program bude prebiehať v blokoch podľa plánu, počet prihlásených je viac ako140
účastníkov. V úvode podujatia budú odovzdané pocty jubilantom medaily SLS profesorovi
Payerovi, dr. Ochodnickému, dr Ondrejkovej, dr. Ďurišovej a pamätné listy: dr.
Richterová, dr. Fabianová, dr. Jakimová, dr. Pavai., dr. Oniščenko, dr. Štecová.
Tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť Osteofóra dostanú ocenenia dodatočne.
3. Prof. Payer informoval členov, že XVI. Kongres českých a slovenských osteológov sa bude
konať 12.-14.9. v Olomouci. Výbor schválil účasť slovenských odborníkov v predsedníctvach
jednotlivých blokov: Metabolizmus kostní tkáně u maligních chorob - doc. Ochodnický,
Metabolizmus vápniku a vit.D- dr.Vaňuga, Zobrazovací techniky a jejich přínos v osteologii doc. Killinger, Endokrinní choroby a jejich vztah k metabolizmu kostní tkáně- dr .Halmová,
Poruchy metabolizmu kostní tkáně v dětském véku -dr. Masaryk, Prospěšnost, úskalí a limity
dlohodobé léčby I,II- dr. Tomková a prof Payer,Varia- prof. Rybár.
Paralelne bude prebiehať sekcia sestier: Role SZP v klinické praxi.
4.Svetový deň osteoporózy sa bude konať v podobnom duchu ako v minulých rokochplánujeme odborné semináre, tlačovú konferenciu a Deň otvorených dverí.
5.Prof.Payer informoval, že v Košiciach bude Jesenný kongres SOTS dňa 17.-18.10.2013,
odborný program v piatok 18.9. bude venovaný osteológii.
6. Dr.Tomková informovala členov výboru ohľadom možnosti vytvorenia pamätnej medaily
SOMOKu. O definitívnej podobe sa výbor rozhodne po obdŕžaní jej návrhu. Výbor
s návrhom na vydanie pamätnej medaily súhlasil, predbežne sme sa dohodlo 100 ks.
7. Dr. Letkovská predniesla správu o hospodárení za uplynulé obdobie. Stav hospodárenia
prebieha v súlade so stanovami SLS. Pôžička na Dom zdravotníkov bola vyrovnaná. Výbor
sa zhodol vzhľadom na vysokú cenu odoberaných odborných časopisom pre ich zrušenie.
Zrušenie objednávania odborných časopisov na budúci rok bude realizované cez pani
Čápovú. Zodpovedná dr. .Letkovská.
8. Rôzne- webová stránka SOMOKu sa priebežne aktualizuje funguje - čo sa týka adries
a kontaktov na osteologické pracoviská je potrebné ich aktualizovať – doplniť zoznamy
pracovísk .
Prof .Payer informoval, že podľa kategorizácie už môžu predpisovať bisfosfonáty
/risendronát, alendronát/ aj gynekológovia.
Založenie sekcie sestier pracujúcich v osteologickej ambulancii sa zatiaľ nerealizovalo, no
Dr.Vaňuga prisľúbil, že personál Osteocentra z endokrinologického ústavu v spolupráci so

strednými zdravotníckymi pracovníkmi v ostatných Osteocentrách a so SLS by pripravili
návrh na vznik sesterskej sekcie.
Dr. Masaryk informoval, že v 25.-26.4.2013 sa bude konať XXX. Zoborský deň a XI.
Západoslovenský deň o osteoporóze v Nitre.
Dr Vaňuga informoval členov výboru o možnostiach novelizácie Odborného usmernenia pre
diagnostiku a liečbu osteoporózy z roku 2006. Výbor po zhodnotení všetkých pripomienok
zváži na svojom najbližšom zasadnutí potenciálny prínos novelizácie Odborného
usmernenia, nakoľko znenie nového usmernenia by bolo pripomienkované jednotlivými ZP,
MZ SR ako aj hlavnými odborníkmi MZ SR v jednotlivých odboroch.
Výbor súhlasí s odmenou pre organizátorov Osteofóra podľa smerníc SLS.

Nasledujúci výbor bude pred kongresom v Olomouci v októbri, čas bude určený dodatočne.

Zapísala: dr. Kmečová

Overil Payer, Killinger

