
Informácia zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 28.10.2007 v Luhačoviciach 
 
 
 
Prítomí: prof. Payer, dr. Killinger, dr. Masaryk, dr.Tomková, dr. Kmečová, dr. Kľoc, dr. 
Maresch, prof. Vojtaššák, dr. Letkovská, dr. Vaňuga, prof. Rovenský, prof. Borovský, doc. 
Ochodnický, doc. Rybár, dr. Gonsorčíková, dr. Telepková, dr. Halmová 
 
Ospravedlnení: prof. Spustová 
 
l/  Zasadnutie výboru otvoril prof.Payer. 
 
2/ Dr. Killinger informoval členov výboru o zabezpečení a priebehu denzitometrického kurzu 
IOF. Zúčastnilo sa ho 94 lekárov z toho asi 1/3 bola zo Slovenska. Certifikát o účasti  resp. aj 
o certifikát o úspešnom zvládnutí testu dostane každý účastník poštou. 
 Výbor SOMOKu sa dohodol, že obdobný denzitometrický kurz  je potrebné organizovať   
pravidelne  aj u nás pre pracovníkov na osteologických ambulanciách, resp. osteocentrách  
Prof. Rybár navrhol urobiť kurz v rámci doškoľovania SZÚ a členovia výboru sa dohodli, že 
kurzy budú dva- jeden inovačný kurz v osteológii / 2 dni/ a druhý- základný kurz v osteológii 
/2 dni/.   Presné podmienky kurzu definuje SOMOK  a absolvovanie kurzu bude jednou 
z podmienok pre vykonávanie činnosti na osteologických pracoviskách.   Kurz sa uskutoční 
na budúci rok, presný termín bude spresnený neskôr a účastníci dostanú aj adekvátny počet 
kreditov.  
Členovia výboru sa ďalej dohodli, že podobný kurz bude uskutočnený aj pre SZP, ktorí 
pracujú na denzitometrických pracoviskách /laboranti, zdravotné sestry/. 
 
3/ Prof. Payer informoval o prezentácii na X. osteologickom kongrese v Luhačoviciach. Zo 
Slovenska sme mali cca 1/3 zastúpenie aj v aktívnej účasti na prednáškach ako aj posteroch. 
Vyzdvihol, že mnohé práce boli pôvodné, avšak pripomenul, že aktívna účasť by mohla byť 
aj vyššia. 
 
4/ Dr Tomková informovala o audite DXA pracovísk. V SR stúpol počet denzitometrov /v 
r.2004 ich bolo 33, 2006-51 a 2007-  je v SR 71 celotelových denzitometrov /, t.j. v súčasnosti 
máme 13,1 denzitometerov na milión obyvateľov. Vzhľadom na výrazný nárast počtu 
denzitometrov bol výbor SOMOKu požiadaný  poisťovňou /VšZP/ o vypracovanie  
hodnotenia pracovísk. Bol preto vypracovaný dotazník, ktorý hodnotí personálne, technické 
vybavenie pracovísk ako aj niektoré indikátory kvality. Jednotlivé pracoviská boli vyzvané, 
aby zaslali vyplnený dotazník a potrebné údaje.  Na základe získaných údajov sa SOMOK 
vyjadrí k odbornej spôsobilosti jednotlivých pracovísk.  
         Členovia výboru sa dohodli, že podľa výsledkov budú pracoviská  rozdelené do skupín: 
 A - spĺňa všetky kritériá, 
 B - čiastočne spĺňa kritériá, 
 C - nespĺňa kritériá  
 D – nespolupracuje,  resp. nedodali potrebné  podklady. 
 
Ako indikátor kvality pracoviska budú slúžiť nasledovné údaje: 
Atestácia z príslušného odboru, certifikát  z denzitometrie,  alebo  potvrdenie o absolvovaní 
školiaceho pobytu v Osteocentre, certikáty a kredity o účasti na osteologických podujatiach,   
osvedčenie o absolvovaní skúšky z radiačnej hygieny,  hodnotenie kvality  denzitometrického 
skenu a jeho zhodnotenia na základe  podkladov uvedených vo Vestníku MZ SR pre 



diagnostiku a liečbu  osteoporózy a adekvátne  hodnoty LSC vypočítané na danom 
pracovisku. 
 
Zhodnotenie pracovísk na základe obdržaných údajov je potrebné zaslať na poisťovňu do 4  
týždňov. 
Dr.Tomková upozornila, že mnohí odborní garanti figurujú vo viacerých  denztitometrických 
pracoviskách súčasne. Členovia výboru sa zhodli na tom, že odborný garant má byť viazaný 
na pracovisku fyzickou prítomnosťou  minimálne na 0,4 úväzok. 
 
5/ Dr. Masaryk informoval členov výboru, že XI. Kongres slovenských a českých osteológov 
sa bude konať 9-11.10.2008 v Piešťanoch. 
 
6/ Aktivity SOMOK pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy. 
 19.10.07 sa konala tlačová konferencia v Bratislave venovaná tejto problematike. Za výbor 
SOMOk sa zúčastnili prof .Payer, dr. Killinger, dr. Tomková, Dr. Masaryk. Prítomných bolo 
24 novinárov. V rámci svetového dňa osteoporózy sa organizoval Deň otvorených dverí na 
denzitometrických pracoviskách, kde pacienti boli informovaní o problematike osteoporózy 
a zároveň im bolo urobené denzitometrické meranie. Tiež sa uskutočnili denzitometriácké 
merania v Domovoch dôchodcov a v priestoroch obchodných domov v Bratislave, Košiciach 
a v Banskej Bystrici. 
O priebehu Svetového dňa osteoporózy, počte vyšetrených pacientov a výsledkoch skríningu 
bude zaslaná správa na IOF. 
Výbor SOMOKu by chcel preto aj touto formou poďakovať všetkým pracoviskám, ktoré 
uskutočnili deň otvorených dverí a prispeli tak k informovanosti občanov o problematike 
osteoporózy. 
 
7/ Zahraničné aktivity - prof. Payer v spolupráci s dr. Nagyom z MZ SR vypracovali správu 
o starostlivosti o pacientov s osteoporózou pre Európsky parlament. Dr. Masaryk sa zúčatnil 
zasadnutia IOF v Porte, venované bolo  kampani na Svetový deň osteoporózy. Súčasne 
pripomenul, že  správu o našich aktivitách môžme odprezentovať   na nasledujúcom zasadnutí 
IOF. 
 
8/ Prof. Payer informoval o práci v kategorizačných komisiách. Zásadné zmeny ohľadom 
hradenia liečby osteoporózy nie sú. MZ SR vyzvalo farmaceutické firmy na zníženie cien 
antiporotických preparátov o 10%. U tých čo výzvu akceptovali sa doplatok pre pacienta 
nezmenil.    Na trh prichádza nový 1-84 PTH s obdobnými podmienkami pre  preskripciu ako 
má teriparatid. 
 
9/ Pre voľby do predsedníctva SLS boli z nášho výboru nominovaní prof. Payer a prof. 
Rovenský. 
 
10/ Dr. Letkovská predniesla správu o hospodárení. Stav hospodárenia je vyrovnaný 
a prebieha v súlade  so smernicami  SLS. 
 
11/ Rôzne 
Doc. Rybára požiadala dozorná rada SLS na kontrolu zápisníc SOMOK za posledný rok. 
Zápisnice mu budú dodané a o výsledku bude založená kópia. 
 Členovia výboru  prehodnotili aj priebeh Osteofóra v Košiciach - okrem toho ako sme uviedli 
v poslednej zápisnici, sa konštatovala nižšia účasť, nakoľko mnohé firmy organizovali vlastné 



semináre v tom čase alebo tesne pred a po podujatí.   Výbor sa dohodol, že je potrebné 
koordinovať časový priebeh jednotlivých akcií s osteologickou problematikou.  
Dr. Masaryk  a prof. Payer informovali členov výboru že dr. Bitter poskytol kompletné 
vyúčtovanie  z X. Zoborského dňa a IV. Západoslovenského dňa o osteoporóze, ktoré 
preukázalo, že všetky finančné prostriedky boli čerpané v súlade so stanovami SLS . Dr. 
Bitter plánuje aj v roku 2008 organizovať Západoslovenské dni o osteoporóze   a požiadal 
SOMOK o prevzatie záštity nad podujatím. Výbor tieto informácie vzal na vedomie 
a SOMOK prevezme  záštitu nad blokom venovaným osteoporóze. 
Výbor schválil finančnú odmenu členom výboru  za spracovanie všetkých údajov z auditu 
osteologických pracovísk   podľa rozsahu  vykonanej práce.     
Výbor schválil finančnú odmenu Osteocentrám, ktoré sa podieľali na vyšetreniach  kostných 
markerov ( CTx a osteokalcín) a hladiny 25 OH D3 u zdravých premenopauzálnych žien za 
účelom stanovenia  normálnych  hodnôt v našej populácii.  Po spracovaní vzoriek bude 
členská základňa informovaná s normatívmi, ktoré bude možné využiť v klinickej praxi 
osteologických ambulancií. 
 
Ďalšie plánované zasadnutie výboru sa uskutoční v januári 2008. 
 
                                                                       
Overili  Payer,  Killinger                                                 Zapísala dr.  Kmečová   


