ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VÝBORU SPOLOČNOSTI PRE OSTEOPORÓZU
A METABOLICKÉ OCHORENIA KOSTÍ DŇA L4. 09. 2005 V ZLÍNE
Prítomní: prof. MUDr. J. Payer, CSc., MUDr. Z.Killinger, PhD., MUDr. P. Masaryk, CSc.,
MUDr. H. Halmová, MUDr. J.Kľoc, MUDr. A. Letkovská, PhD., MUDr. P. Vaňuga PhD.,
MUDr. S. Tomková, PhD., prof. MUDr. J.Vojtaššák, CSc.,prof.MUDr.J. Rovenský, DrSc.
MUDr. Z Kmečová , doc. MUDr. Ochodnický, CSc., prof. MUDr.Borovský, CSc.,
Ing.Stančíková, CSc.
Ospravedlnení: prof.V. Spustová,CSc.,doc.MUDr. I. Rybár, CSc.,MUDr. D.Telepková ,
MUDr. Peter Maresch, CSc.
l/ Zasadnutie výboru otvoril predseda výboru SOMOK prof. MUDr. J. Payer, CSc.
Uviedol, zhodnotil aktívnu a pasívnu účasť členov SOMOKu v Zlíne. Na kongres bolo
prijatých 15 prednášok zo Slovenska.
Výbor SOMOK sa rozhodol pri príležitosti životného jubilea udeliť aktívnym dlhoročným
členom SOMOKu nasledovné ocenenia:
- čestné členstvo prim MUDr. Bitterovi CSc,
- Zlatú medailu SLS prim MUDr. Mareschovi CSc a
- Striebornú medailu SLS prim MUDr. Kľocovi a Ing. Stančíkovej
Členom českej osteologickej spoločnosti udelil:
- čestné členstvo SOMOKU prof. MUDr. R. Dolečkovi DrSc., prof. MUDr. J. Blahošovi
DrSc. a prof. J. Štepánovi DrSc.
2/ Dr. Kľoc informoval členov výboru o ďalšom Kongrese slovenských a českých
osteológov, ktorý bude v Prešove. Predpokladaný termín je v dňoch 7.-9. 9. 2006. Konať
sa bude buď v prednáškovej sále na Krajskom úrade alebo v Divadle. J. Záborského.
Výbor predbežne navrhol nasledujúce okruhy tém kongresu: kostné zmeny
u onkologických ochorení, traumatologicko- ortopedická časť, maxilofacilálne kostné
zmeny, novšie trendy v diagnostike osteoporózy, varia. Presný okruh tém bude upresnený
na nasledujúcom výbore v januári 2006.
3/ Dr. Killinger infomoval členov výboru, že Odborné usmernenie pre diagnostiku a liečbu
osteoporózy bolo odoslané na pripomienkovanie do všeobecnej zdravotnej poisťovne a na
ministerstvo v máji, očakáva sa, že po spripomienkovaní by mohlo byť koncom roka 2005
vydané vo forme vestníka MZSR.
4/ Správu o stave hospodárenia podala dr.Letkovská. Výbor bol oboznámený s finančným
dopadom Zoborskeho dňa v Nitre a tiež kongresu v Ružomberku. Hospodárenie
SOMOKu prebieha v súlade so stanovami SLS.
5/ Dr. Tomková oznámila členom výboru, so stavom objednávania zahraničných odborných
časopisov a výbor poveril ešte prim.Vaňugu o pomoc pri zakúpení odborných monografií
s osteologickou problematikou.
6/ Rôzne- prof. Borovský požiadal členov výboru o vyjadrenie stanoviska ohľadom
preskripcie nehormonálnej antiresorpčnej liečby osteoporózy aj pre gynekológov.
Členovia výboru nemajú námietky voči rozšíreniu preskripčných obmedzení.
Prof. Payer informoval o príprave učebnice osteoporózy. Navrhol aj jednotlivé hlavné
kapitoly knihy (Úvod, definícia, epidemiológia, patofyziológia, mikroarchitektúra kosti,

genetika, diagnostika osteoporózy, sek.osteoporóza, klinický obraz fraktúry, prevencia
oeteoporózy, liečba osteoporózy, farmakoekonomika.
Profesor MUDr. F. Makai DrSc. zo zdravotných dôvodov požiadal o prevzatie aktivít
v súvislosti s jeho funkciou koordinátora dekády kostí a kĺbov pre SR. Členovia výboru
navrhli na do tejto funkcie prof. MUDr. J. Rovenského DrSc.
Prof. MUDr.. Payer CSc, uviedol, že českí kolegovia založili občianske združenie Forum
osteoporózy so záštitou europoslanca. Výbor považuje za vhodné založiť obdobné fórum
aj na Slovensku a zaoberal sa aj jeho poslaním a personálnym obsadením.
Z ďalších odborných akcií v najbližšom období s osteologickou problematikou bude opäť
Zoborský deň v Nitre vo februári 2006.
Nasledujúci výbor SOMOKU, ktorý sa bude zaoberať prípravou Kongresu Slovenských
a Českých osteológov v Prešove sa bude konať v januári 2006, presný termín a miesto
bude členom včas oznámené.
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Zapísala dr. Zlata Kmečová

