Zápis
ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo
dne 7. prosince 2011 od 10.30 hod. v salonku LS Palace Radium, Jáchymov
Přítomni:
prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb. Hrnčíř, DrSc., prof. MUDr. J.
Vencovský, DrSc., doc. MUDr. R. Bečvář, CSc., MUDr. M. Sedláčková, J. Korandová,
MUDr. S. Augustinová, MUDr. D. Němcová, MUDr. L. Bortlík, MUDr. M.
Olejárová,CSc., MUDr. J. Štolfa, doc. MUDr. P. Horák, Ph.D.
Omluveni:
MUDr. P. Vítek, doc. MUDr. L. Šenolt, Ph.D.
Program:
1. Poslední informace k Jáchymovským revmatologickým dnům, 7. – 9. 12. 2011
(prof. Vencovský, dr. Revický)
2. 56. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů, Olomouc, 19. – 22. 9. 2012
– novinky; vyzvaní řečníci k jednotlivým tématům (za českou i slovenskou OS –
návrhy) (prof.Vencovský)
3. IX. seminář mladých revmatologů, Špindlerova Bouda, 17. - 19. 5. 2012 (doc.
Šenolt)
4. Vyhlášení cestovního grantu na EULAR 2012 (6. - 9. 6. 2012, Berlín); ACR (9.
-13.11.2012, Washington); IX. CECR, 2012 (Krakow) - informace na webu
5. Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2011- podmínky (prof. Vencovský)
6. Zpráva šéfredaktora o naplnění čísel časopisu Česká revmatologie v roce 2012;
harmonogram na výrobu časopisu Česká revmatologie; informace o výběrovém
řízení na nakladatelskou činnost pro ČLS JEP (prof. Vencovský)
7. Informace o IX. středoevropském kongresu (CECR) 2012, Krakow (prof.
Vencovský)
8. Žádosti na nová Centra biologické léčby (prof. Pavelka)
9. Různé (návrh na udělení čestného členství ČRS v roce 2012)
Průběh jednání:
1.
Výbor odborné společnosti obdržel od zástupce pořadatelské agentury
Congress Prague dr. Revického poslední informace k právě začínajících
Jáchymovských revmatologických dní. Registrováno je celkem 378 osob, ale
pouze 82 lékařů, 24 vystavovatelů. Účast poměrně malého počtu lékařů (v
ČRS je 382 lékařů) byla předmětem diskuse, proč o tak významnou akci ČRS
je relativně malý zájem.
2.
Prof. Horák informuje o převzetí záštity nad 56. výročním sjezdem českých
a slovenských revmatologů, který se bude konat ve dnech 19. – 22. 9. 2012
v Olomouci. Záštitu přislíbili: Monsignor Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,
Martin Novotný - primátor statutárního města Olomouc, MUDr. Michael Fišernáměstek hejtmana Olomouckého kraje, Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. rektor Univerzity Palackého v Olomouci, Prof. MUDr. Milan Kolář, PhD - děkan
LF UP Olomouc, Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.- ředitel FN Olomouc (může
se změnit, bude
konkurz v lednu 2012), Prof. MUDr. Josef Zadražil,

přednosta, III. interní kliniky nefrologické, revmatologické a endokrinologická
LF UP a FN Olomouc.
Výbor ČRS navrhuje k jednotlivým tématům následující „vyzvané řečníky“ za
českou stranu: Systémové projevy – prof. P. Horák; Osteoporóza – prof. J.
Štěpán; Metabolické artropatie – MUDr. J. Závada; Osteoartróza – prof. K.
Pavelka; Revmatochirurgie kolene – prof. P. Vavřík; Systémová autoimunitní
onemocnění - bazální výzkum – prof. J. Vencovský; Glukokortikoidy u léčby
revmatických chorob u dospělých – doc. L.Šenolt; Glukokortikoidy u dětí – dr.
Němcová; Varia – review na zvolené téma – prof. Zb. Hrnčíř.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

IX. seminář mladých revmatologů, Špindlerova Bouda, 17. - 19. 5. 2012. I.
oznámení bylo rozesláno 65 mladým revmatologům a je k dispozici na webu
odborné společnosti (www.revmatologicky-spolecnost.cz). Vzhledem
k nepřítomnosti doc. Šenolta další podrobnosti nejsou známy.
Výbor ČRS vypisuje cestovní grant k účasti na EULAR kongresu, který se
bude konat ve dnech 6. – 9. 6. 2012 v Berlíně na 2 místa „trainee“; 1 místo
pro revmatologa (plná registrace); 1 místo pro „Health Professional in
Rheumatology“; Podmínkou účasti je členství v ČRS; předložení abstraktu
sdělení do 15. 1. 2012 na adresu sekretariátu (schwarzova@revma.cz).
Dále vyhlašuje cestovní grant k účasti IX. středoevropském kongresu, který se
bude konat ve dnech 1. – 4. 9. 2012 v Krakově pro 10 účastníků. Podmínkou
je členství v ČRS a předložení abstraktu sdělení. Termín bude stanoven během
ledna 2012.
Výbor ČRS vyhlašuje soutěž o nejlepší publikaci za rok 2011. Oceněny
budou dvě publikace od různých autorů, přičemž se ruší dřívější podmínka,
stanovení věkové hranice. Termín předložení separátky práce je stanoven na
15. květen 2012 do sekretariátu ČRS (schwarzova@revma.cz). Cena je
podložena finanční odměnou.
Prof. Vencovský, šéfredaktor časopisu Česká revmatologie, informuje o
požadavku výkonného redaktora MUDr. H. Manna, který žádá o uvolnění
z tohoto postu. Prof. Vencovský navrhuje MUDr. M. Fojtíkovou nebo MUDr. M.
Olejárovou. Výbor doporučuje, aby tuto práci vykonávala MUDr. Olejárová,
která souhlasí.
Výbor odborné společnosti obdržel 2 žádosti k doporučení o Centrum
biologické léčby: a) od MUDr. Z. Štejfové, revmatologická ambulance na Praze
4; b) od MUDr. M. Šugárka z revmatologické ambulance v Ostravě. Stanovisko
výboru ČRS k žádosti MUDr. Štejfové i MUDr. Šugárka je negativní, neboť
nedoporučuje zvyšování počtu center, zvláště v oblastech (jako je Praha a
Ostrava), kde je dostatečné zastoupení.
Prof. Vencovský informuje o přípravě II. kongresu biologické léčby, který
se bude konat ve dnech 12. – 13. října 2012 v hotelu Olympic Artemis v Praze,
na kterém se budou podílet i odborné společnosti: dermatologická a
gastroenterologická. Organizátorem je agentura Meritis. Na 12. října je
plánovaná tisková konference, v den, který je vyhlášen EULARem za „Světový
den artritidy“.
6. 6. 2012 uplyne 150 let od založení Spolku lékařů českých. Prof.
Vencovský cituje žádost prof. Blahoše o finanční podporu odborné společnosti

10.

na uspořádání oslavy. Výbor souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 15
tis. Kč.
Čestná členství ČRS. Výbor doporučuje udělit čestné členství České
revmatologické společnosti prof. MUDr. P. Horákovi, CSc., za dlouholetou
propagaci oboru revmatologie doma i v zahraničí, ať již vlastní prezentací
nebo publikační činností. Rovněž bylo rozhodnuto o udělení čestného členství
ČRS prim. MUDr. J. Gatterové za celoživotní přínos pro obor revmatologie
z pohledu radiologa. Ocenění budou předána při příležitosti 56. výročního
sjezdu českých a slovenských revmatologů v Olomouci. Výbor ČRS má zájem
udělit ocenění i slovenským kolegům. Konkrétní jméno bude doplněno.

Zapsala: J.Schwarzová
Korigoval: prof. MUDr. J.Vencovský, DrSc.

