Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 9.10.2008 v Piešťanoch
Prítomní: Prof. Payer, doc. Killinger, dr. Masaryk, dr. Tomková, dr. Kmečová, dr. Letkovská,
dr. Maresch, prof. Vojtaššák, dr. Vaňuga, prof. Rovenský, prof. Borovský, doc. Ochodnický,
dr. Gonsorčíková, dr. Halmová, doc Rybár, mim.prof., dr.Kľoc, prof .Spustová, dr. Telepková
1/ Zasadnutie výboru otvoril prof. Payer.
2/ Dr. Masaryk informoval členov výboru o začínajúcom sa Kongrese slovenských a českých
osteológov v Piešťanoch. Organizačne je zabezpečené všetko podľa plánu, včítane odborného
programu. Spoločenský program zabezpečí vo štvrtok firma Nycomed a v piatok firmy
GSK a Roche. V čestnom predsedníctve bude profesor Payer, prof. Blahoš, prof. Rovenský,
prof. Bayer, dr. Masaryk a primátor mesta Piešťany. Prof .Palička sa ospravedlnil. Kongres
otvorí prof. Payer, hneď v úvode kongresu budú odovzdané plánované ocenenia (prof. Makai
a prof. Rovenský- pozdravné listy, obaja už majú všetky ocenenia SLS, prof. Payer- čestný
člen SOMOK, doc. Ochodnický- bronzová medaila a dr. Čápová- pozdravný list).
Dr. Masaryk ďalej uviedol, že úvodnú reč zabezpečil riaditeľ Balneologické múzea
v Piešťanoch, keďže sa však rokovania nemôže zúčastniť prečíta ju ním poverený zástupca.
Prihlásených je 305 účastníkov ( definitívny počet účastníkov bol 400).
Podarilo sa pod záštitou výboru SOMOK zorganizovať paralelnú sekciu pre stredných
zdravotných pracovníkov venovanú osteodenzitometrickému vyšetreniu, za podpory firmy
Gutta, Slovensko.
Prof. Payer informoval členov výboru, že spoločné zasadnutie výborov slovenskej a českej
osteologickej spoločnosti bude v piatok 10. 10.208 o 13,30 hod.
3/ Dr Letkovská predniesla správu o hospodárení za uplynulé obdobie. Stav hospodárenia je
vyrovnaný a prebieha v súlade so smernicami SLS a bude predložený členskej základni na
plenárnej schôdzi.
4/ Dr Tomková informovala členov výboru, že Osteofórum Košice sa bude konať v dňoch
17–18. 4.2009 v hoteli Yasmín ( bývalý Hutník). Osteofórum bude prebiehať v už
osvedčených blokoch- predbežne jeden blok by bol venovaný auditu osteologických
pracovísk, s analýzou jednotlivých chýb , ďalší problematike 10- ročného rizika fraktúrFRAX, o ďalších blokoch sa rozhodne na budúcom výbore SOMOK.
5/ Rôzne
Doc. Rybár informoval, že vzdelávacia akcia SZÚ v júni 2009 bude venovaná osteologickej
problematike.
Prof Borovský sa informoval aký je výstup z auditu osteologických pracovísk. Doc
Killinger uviedol, že vyhodnotenie bolo zaslané do VšZP a na MZ SR. Celý materiál bol
hodnotený veľmi pozitívne a VšZP prisľúbila iniciovať stretnutie s výborom SOMOKu.
Výbor odsúhlasil žiadosť doc. Šípoša o možnosti uvedenia jeho prednášky do bloku
zobrazovacích metód na terajšom kongrese v tom prípade, ak bude časový priestor.
Prof. Payer informoval členov výboru, že sa zúčastní spolu s doc. Killingerom a dr.
Masarykom odborného podujatia v Poľsku, ktoré bude venované predovšetkým problematike
10-ročného rizika fraktúr a tiež sa zúčastní zasadnutia panelu expertov EÚ a poslancov EP
v Bruseli.

Doc Killinger a Dr Vaňuga informovali členov o práci Katalogovej komisie za odbory
reumatológia a endokrinológia - do výkonov je navrhnuté aj
hradenie
bočného
morfometrického skenu a celotelová denzitometria so stanovením denzity mäkkých tkanív.
Prof Payer sa vrátil k otázke oceňovania najlepších publikačných prác, presný spôsob bude
predmetom zasadania SOMOK v januári 2009.Výbor s týmto návrhom súhlasil.
Výbor upravil nákup osteologických časopisov do knižnice v NURCHu a v jednotlivých
osteocentrách tak aby bol zabezpečený prístup ku všetkým časopisom pre členov
osteologickej spoločnosti.
Budúci osteologický kongres bude 1.-3.10.2009 v Ostrave.
Nasledujúce zasadnutie výboru bude v januári alebo februári 2009, presný termín a miesto
bude členom výboru včas oznámené.
Zapísala Dr. Kmečová
Overili: Payer, Killinger

Zápisnica z plenárnej schôdze SOMOK dňa 9.10.2008
1.Profesor Payer otvoril plenárnu schôdzu SOMOK
2/ Dr.Masaryk predniesol správu o činnosti výboru SOMOK za roky 2006-2008. Ku koncu
roka 2007 mala SOMOK 301 členov prevažne z radov reumatológov, ortopédov
a endokrinológov, ale členmi sú aj iní špecialisti. Výbor SOMOK sa za uvedené obdobie
2006-2008 stretol 5x, t.j. vždy počas kongresu, ktorý býva v jesených a zimných mesiacoch.
Výbor SOMOK zabezpečoval v tomto období spoločný česko-slovenský osteologický
kongres v Prešove (2006) a v Piešťanoch (2008) a v r. 2007 Osteofórum v Košiciach. Súčasne
bol garantom na Západoslovenských dňoch osteoporózy v Nitre v r. 2007 a 2008.
Spolupodieľal sa na organizácii česko-slovenského osteologického kongresu
v Luhačoviciach (2007). Výbor SOMOK sa zameriava aj na zvyšovanie odbornosti svojich
členov cestou edukačných podujatí a prednášok v rámci SZÚ. V r. 2007 umožnil niektorým
členom účasť na medzinárodnom certifikovanom denzitometrickom kurze v Luhačoviciach.
SOMOK sa ďalej spolupodieľa na organizácii Svetového dňa osteoporózy, je riadnym členom
IOF. Prof. Payer je zástupcom SR v Európskom konzultačnom panele expertov pre
osteoporózu, ktorá sa schádza 2x ročne v Bruseli.
Prof Payer uviedol, že neoficiálnym časopisom SOMOK je Osteologický bulletin, kde
v redakčnej rade sú aj zástupcovia SOMOK. Každý člen SOMOK tento časopis bezplatne
dostáva- jeho distribúciu a úhradu predplatného zabezpečuje v súčastnosti firma SanofiAventis. Členovia SOMOK publikujú aj v ďalších časopisoch ako sú Rheumtologia, Vnitřní
lékařství, Medicínsky monitor, Slovenský lekár.
V r. 2007 vyšiel Lexikón osteoporózy ( autori Payer, , Rovenský,Killinger ).
Enormné úsilie venoval výbor spoločnosti konzultačnej činnosti pre potreby MZ SR
a poisťovní. Zástupcovia SOMOK sú členmi Kategorizačnej a Katalogizačnej komisie. V r.
2007 vykonal výbor SOMOK audit denzitometrických pracovísk v SR.
Dvaja členovia výboru(prof.Rovenský a prof.Payer) sú členmi predsedníctva SLS.
2/ Dr.Letkovská predniesla správu o hospodárení, ktorá je vyrovnaná a v súlade s predpismi
SLS. V súčasnosti je na účte 829 250 SK.
3/ Doc Rybár predniesol výročnú správu o činnosti Dozornej rady SOMOK. Dozorná rada
pracovala v uplynulom období v zložení dr. Halmová, dr. Telepková a doc.Rybár. V období
od posledného zhromaždenia SOMOK činnosť orgánov aj členov našej organizačnej zložky
prebiehala bez problémov a v plnom súlade so stanovami SLS. Hospodárenie bolo prehľadné,
pokladníčka výboru SOMOK dr. Letkovská pravidelne informovala na zasadnutiach výboru
o stave konta aj finančných operáciách. Sťažnosti sa nevyskytli a nezaznamenala sa ani
žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia SOMOK.

Organizačná činnosť výboru SOMOK prebiehala v súlade so stanovami a to pokiaľ ide
o zvolávanie zasadnutí, tvorbu programu, realizáciu uznesení i uznášaniaschopnosť jeho
členov.
Dozorná rada konštatuje, že v uplynulom období sa nezaznamenali vážnejšie organizačné,
finančné ani prevádzkové problémy týkajúce sa jej činnosti.
4/ Diskusia
Dr. Ondrejková informovala členov SOMOK, že po niekoľkoročnom úsilí sa podarilo spojiť
pacientske zložky pre osteoporózu (doposiaľ 3) pod jednu hlavičku.
Dr. Bitter informoval členov SOM0K, že vo februári sa budú konať Západoslovenské dni
osteoporózy, o ich garantovanie požiadal SOMOK.

Zapísala dr. Zlata Kmečová

