Zápis
ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo
dne 26. dubna 2012 od 16.00 hod. v salonku Hotelu Clarion, Praha
Přítomni:
prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb. Hrnčíř, DrSc., prof. MUDr. J. Vencovský,
DrSc., prof. MUDr. P. Horák, Ph.D., doc. MUDr. R. Bečvář, CSc., MUDr. M. Sedláčková, J.
Korandová, MUDr. S. Augustinová, MUDr. D. Němcová, MUDr. M. Olejárová,CSc., doc.
MUDr. L. Šenolt, Ph.D.
Omluveni: MUDr. P. Vítek, MUDr. L. Bortlík, MUDr. J. Štolfa
Program:
1.
Hospodaření ČRS za rok 2011 vč. časopisu Česká revmatologie (doc. Bečvář)
2.
Zpráva revizní komise (MUDr. Sedláčková)
3.
56. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů, Olomouc, 19. – 22. 9. 2012 –
aktuální informace (prof. Vencovský, prof. Horák)
6. Vyhlášení výsledků o cestovní grant na EULAR kongres, 6. – 9. 6. 2012 Berlín (prof.
Vencovský)
7.
Čestná členství ČRS v roce 2012 – návrhy; medaile České lékařské společnosti JEP –
návrhy; předání na 56. výročním sjezdu českých a slovenských revmatologů v Olomouci
(prof. Vencovský)
8. Čestná členství zahraničních profesorů – předání během Klinické konference RÚ v prosinci
2012 v Karolinu (prof. Pavelka)
9. Zpráva šéfredaktora časopisu Česká revmatologie - ediční plán, nový nakladatel (prof.
Vencovský, MUDr. Olejárová)
10. IX. CECR – Krakow 1. – 3. 9. 2012 – nové informace
11. Vzdělávací akce ČRS v roce 2013 – Třeboň 9. – 11. 1. 2013; Slapské symposium – červen
2013
12. IX. sjezd mladých revmatologů, Špindlerova bouda, Špindlerův Mlýn, 17. – 19. května
2012 - nové informace (doc. Šenolt)
13. Projekt ATTRA
14. Financování biologické léčby v ČR
15. Kongres biologické léčby, říjen 2012
16. Evropský workshop pro revmatologický výzkum, zpráva o připravovaném workshopu
(prof. Vencovský)
17. Různé

Průběh jednání:
1.
Na pozvání předsedy výboru ČRS se jednání zúčastnil MUDr. J. Závada, který se
angažuje v odborné radě dlouhodobého projektu ATTRA, ve kterém participují ČRS,
centra pro biologickou léčbu, IBA MU a externí firma DSC. Vzhledem k tomu, že není
písemně definováno, kdo vlastní data, kdo má přístup k těmto informacím, kdo může
zadávat analýzy, kdo se může podílet na případných publikačních výstupech, bylo
doporučeno uzavřít smlouvy mezi jednotlivými subjekty. (Padl návrh: Založit obecně
prospěšnou společnost.) Zatím bylo doporučeno, že za výbor ČRS povedou jednání
s IBA MU a DSC, prof. Vencovský, prof. Pavelka, prof. Horák (i jako zástupce center),
MUDr. Závada; doc. Dušek (IBA) a ing. Chroust (DSC). 1x ročně by měla oborová
rada reportovat výboru ČRS a zprávy budou předány do center.

2.
Doc. Bečvář přednesl zprávu o hospodaření České revmatologické společnosti v roce
2011 z podkladů, zpracovaných ekonomickým oddělením České lékařské společnosti
JEP. Byla předložena zpráva z hlavní knihy běžného účtu ČRS, do kterého se
promítá spotřeba materiálu, poštovné, služby, odměny např. za nejlepší publikace za
minulý rok, cestovné členů výboru, dohoda o pracovní činnosti za administrativní
práce sekretářky, příjmy za členské příspěvky a rezervního účtu, který tvoří příjmy
ze vzdělávacích akcí, časopisu Česká revmatologie a výdaje za cestovné (granty na
EULAR, postgraduální kurz EULAR). Na rezervním účtu ČRS po zdanění zůstává k
31. 1. 2012 - 816 674,45 Kč.
3.
MUDr. Sedláčková, předsedkyně revizní komise, schválila kladný výsledek
hospodaření za rok 2011 a správnost čerpání finančních prostředků.
4.
Prof.Vencovský seznámil přítomné s aktuálním stavem příprav 56. výročního sjezdu
českých a slovenských revmatologů, který se bude konat ve dnech 19. – 22. září
2012 v NH hotelu v Olomouci. Je zaznamenán velký zájem ze stran farmaceutických
společností o satelitní symposia. Z toho důvodu bude jeden den odborného
programu probíhat v paralelních sekcích. Byl domluven způsob prezentace posterů:
ve vymezeném čase bude probíhat diskuse za přítomnosti hlavního autora. Všechny
důležité informace jsou k dispozici na webové stránce ČRS (www.revmatologickaspolecnost.cz).
5.
Cestovní grant k účasti na EULAR 2012, který byl výborem ČRS vyhlášen v loňském
roce bude využit částečně (pouze cestovné a ubytování) pí. Janou Korandovou,
která bude prezentovat českou revmatologii v sekci nelékařských profesí.
6.
Výbor České revmatologické společnosti rozhodl udělit Čestné členství ČRS prof.
MUDr. P. Horákovi, Ph.D., MUDr. E. Koškové, člence Slovenské revmatologické
společnosti a medaili České lékařské společnosti JEP prof. MUDr. J. Vencovskému,
DrSc. Ocenění budou předána při příležitosti 56. výročního sjezdu českých a
slovenských revmatologů v Olomouci.
7.
Prof. Pavelka při této příležitosti požádal výbor o odsouhlasení návrhu na čestná
členství ČRS prof. MUDr. G. Burmestrovi z nemocnice Charité v Berlíně, který se
významně podílí na vzdělávání mladých revmatologů z České republiky. Toto uznání
bude předáno při zahájení Slavnostní klinické konference 6. prosince 2012 v Karolinu,
věnované 60. výročí založení Revmatologického ústavu. Zároveň bude předána pocta
1. LF UK i významnému revmatologovi z Velké Británie, Siru Dr. R. Mainimu.
8.
Prof. Vencovský referoval o obsahu nejbližších čísel časopisu Česká revmatologie,
ročník 2012. V těchto dnech vychází č. 1, které mj. obsahuje „Doporučení ČRS pro
léčbu psoriatické artritidy (J.Štolfa)“ a „Doporučení pro léčbu spondylartritidy (K.
Pavelka)“. Vzhledem k tomu, že nové číslo časopisu je na webové stránce blokováno
do vydání dalšího čísla, požádáme správce webu o uvolnění dvou článků
„Doporučení“. Druhé číslo je připravené, články jsou předány recenzentům. Toto číslo
bude obsahovat mj. „Doporučení ČRS pro terapii dny (K.Pavelka)“. V zásobě jsou i
sdělení do č. 3. Číslo už bude pravděpodobně vycházet pod jiným nakladatelstvím

(Mladá Fronta Dnes), které vyhrálo výběrové řízení, vypsané Českou lékařskou
společností JEP.
9.
Prof. Vencovský informoval o přípravách na CECR2012. Kongres se koná ve dnech 1.2. září 2012 v Krakově. Deadline pro zaslání abstrakt je prodloužen do 15. 5. 2012.
Výbor ČRS vypsal cestovní grant na který se přihlásil prof. MUDr. Zb. Hrnčíř, DrSc.,
který předložil abstrakt „Successful treatment of the Mikulicz´s disease with unilateral
exophtalmia – a case of IgG4 related disease“. Výbor jeho žádosti vyhověl a podpoří
registrační poplatek, cestovní náklady a ubytování.
10.
Prof. Vencovský oznámil termín Třeboňských revmatologických dní 9. – 11. 1. 2013.
Témata budou navržena členy výboru korespondenčně.
11.
Doc. Šenolt referoval o IX. semináři mladých revmatologů (17. – 19. 5. 2012) , který
se měl původně konat ve Špindlerově boudě, ale pro špatnou komunikaci s vedením
zařízení, se akce přesouvá do hotelu Bedřiška (Špindlerův Mlýn). Další informace jsou
na webu ČRS.
12.
Prof. Vencovský, MUDr. Augustinová a prim. Sedláčková (za dr. Kubu) iniciovali
diskusi ohledně financování biologické léčby resp. o návrhu „Dodatků ke smlouvě o
poskytování a úhradě zdravotní péče“, týkající se přípravků biologické léčby
předepisovaných lékařem z centra (specializovaného pracoviště). Dodatek odporuje
tomu, co bylo v minulosti mezi ČRS a zdr. pojišťovnou dojednáno a zavádí jiný
způsob financování. To probíhalo formou rozpočtu na daný rok a pokrývalo všechny
diagnózy, pro které je biologická léčba indikována. Rozpočet umožňoval léčit pacienty
podle toho, kolik je skutečně nemocných vyžadujících biologickou léčbu v
jednotlivých diagnózách. Nyní zdr. pojišťovna předepisuje kolik mohou lékaři v
centrech léčit pacientů v jednotlivých diagnózách a limituje počet unikátních
pacientů, kteří mohou být léčeni procentem roku 2010. Přitom proti roku 2010 je
léčeno podstatně více pacientů z důvodů úspory na jednotlivého nemocného formou
prodlužování intervalů léčby. Výbor doporučuje zaslat protestní dopis, proti takovému
jednání řediteli VZP. Informace bude předána centrům pro biologickou léčbu.
13.
Prof. Vencovský požádal výbor ČRS o převzetí záštity (bez finančního nároku) nad
33rd European Workshop for Rheumatology Research, který organizuje 28. 2. – 2. 3.
2013 v hotelu Clarion v Praze. Výbor souhlasí.
14.
Prof. Vencovský informoval o termínu konání II. kongresu biologické léčby 12. – 13.
října 2012 v hotelu Olympik, v Praze 8. (V době, kdy se korigoval zápis, přišla
informace od pořadatele spol. Meritis, že se kongres ruší.)
15.
Na prof. Vencovského se obrátili: a) firma Synarc s požadavkem o předání štítků s
adresami lékařů – výbor nesouhlasí; b) redakce časopisu Pharma News s
požadavkem k vyjádření stanoviska na léčbu perorálním kolagenem z pohledu
revmatologa – vzhledem k náročnosti zpracování, výbor doporučil prof. Vencovskému
odpovědět v souhlase s doporučeními k léčbě ČRS a doporučit redakci Pharma News
provedení vlastní rešerše; c) společnost, která spolupracuje se známým fotografem
Jadranem Šetlíkem na přípravě publikace na téma „Největší Čech“, s doporučením

významného revmatologa. Výbor odsouhlasil prof. Pavelku; d) prof. Češka, který
organizuje 12. mezinárodní internistický kongres (EFIM), 2.-5. 10. 2013 v Paláci
kultury v Praze o doporučení 2 významných zahraničních „speakrů“. Výbor vyzve
prof. Smolena a prof. Burmestra; e) Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku s požadavkem na souhlas se sdílením výkonu „Diagnostická nebo
léčebná punkce kloubní dutiny (položka 19210 seznamu výkonů). Výbor ČRS vyslovil
souhlas.
16.
Pí. Korandová informovala o spolupráci na EULAR doporučení pro práci zdravotních
sester
Zapsala: J.Schwarzová
Korigoval: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc.

