Zápis

ze zasedání výboru ČRS dne 9. ledna 2019 od 10:00 – 11:30 hod., hotel Zlatá hvězda,
Třeboň
Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb.
Hrnčíř, DrSc., prof. MUDr. P. Horák, Ph.D., MUDr. L. Bortlík, doc. MUDr. P. Bradna, CSc.,
prof. MUDr. P. Doležalová, CSc., MUDr. Z. Dvořák, Ph.D., MUDr. Z. Fojtík, Ph.D., MUDr. Š.
Forejtová, MUDr. S. Macháček, MUDr. H. Mann, MUDr. M. Olejárová, CSc., MUDr. M.
Sedláčková, prof. MUDr. L. Šenolt, Ph.D., Bc. H. Šmucrová, MUDr. D. Tegzová,
Omluveni: doc. MUDr. M. Tomčík, Ph.D.
Host: JUDr. P. Revický, zástupce Congress Prague, s.r.o.
Program:
1. Poslední informace k programu Třeboňských revmatologických dní (prof. Vencovský, prof.
Pavelka, dr. Revický)
2. Vyhlášení podmínek soutěže ČRS o nejlepší publikaci za rok 2018 (prof. Vencovský)
3. Vyhlášení podmínek cestovního grantu na kongres EULAR 2019, 12. – 15. 6. 2019, Madrid
(prof. Vencovský)
4. Kritéria ČRS pro Centra biologické léčby v revmatologii; koncepce Dětských center pro
biologickou léčbu v revmatologii; odsouhlasení návrhů (prof. Vencovský)
5. Projednání žádostí o zřízení nových Center pro biologickou léčbu (MUDr. G. Pecková, Praha
3; MUDr. Z. Urbanová, Praha 4; MUDr. K. Kobrová, dětské centrum, Ústí nad Labem; MUDr.
K. Bouchalová, dětské centrum, FN Olomouc; Nemocnice Kadaň, MUDr. Z. Dvořák – Jičín)
6. Vzdělávací akce roku 2019:
63. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů, 19. – 21. 9. 2019, Hotel
Bellevue, Starý Smokovec – návrhy spíkrů k odsouhlaseným tématům
XVI. seminář mladých revmatologů, 16. – 18. 5. 2019, hotel Volarik, Mikulov (doc.
Tomčík)
77. klinická konference RÚ; 26. 4. 2019; Kongresový hotel Clarion, Praha 9 (prof.
Vencovský)
XIII. slapské symposium, 6. – 8. 6. 2019, Měřín – návrh programu (prof. Pavelka)
8. Účast ČRS na Kongresu Německé revmatologické společnosti
9. Návrhy ČRS na obsazení President Elect, pokladník, General Secretary
10. Zpráva šéfredaktorky časopisu Česká revmatologie; návrh odměn pro autory příspěvků
v roce 2018 (MUDr. M. Olejárová)
11. Stav nových „Doporučení ČRS“: „Stanovisko ČRS k léčbě antirevmatiky v graviditě a laktaci",
autorů Tegzová D, Vencovský J; aktualizace „Doporučení pro léčbu dny“, autorů prof.
Pavelky a doc. Závady;“ „Doporučení pro bezpečnost biologické léčby“, autorů J.
Vencovského a spol.
12. Update Pracovní skupiny dětské revmatologie (prof. Doležalová)
13. Aktualizace webové stránky ČRS - rozšíření o anglickou verzi (prof. Vencovský, prof. Šenolt)
14. Různé – informace o vyřazení majetku ČRS (J. Schwarzová)
1.
Prof. Vencovský přivítal členy výboru společnosti a požádal hosta zasedání, JUDr. Revického
z Congress Prague, o poslední informace k TRD2019. V době zasedání výboru 404 účastníků;
55 k aktivní účasti; 9 satelitních symposií; 27 vystavovatelů. Kávové přestávky budou nabízeny
ve foyer u přednáškových sálů a v místnosti u vystavovatelů. Další informace ke stravování a

k doprovodnému programu jsou vyvěšeny na informační tabuli u registrace. Certifikáty pro
účastníky sjezdu budou odeslány elektronicky do 7 dní po ukončení akce.
2.
Výbor ČRS vyhlašuje podmínky soutěže o nejlepší publikaci za rok 2018: první autor
je členem ČRS; publikace bude finální v daném roce, většinou v papírové podobě, případně,
pokud se jedná o časopis publikovaný jen on-line, musí být zřejmé, že se jedná o publikaci
vydanou v r. 2018. Termín pro předložení: 30. 6. 2019 do sekretariátu ČRS
(schwarzova@revma.cz).
Vítězové soutěže budou vyhlášeni na 78. klinické konferenci RÚ v říjnu 2019 v Praze.
Informace o vyhlášení soutěže bude zařazena do „smyčky“, která se prezentuje v průběhu
TRD2019; vyvěšena na webu ČRS a distribuována elektronicky členům ČRS.
3.
Výbor ČRS vyhlašuje podmínky do soutěže o cestovní grant na kongres EULAR pro 3
kategorie a 3 zájemce: Delegate, HPR delegate, Trainee. Kongres se koná ve dnech 12. – 15.
června 2019 v Madridu. Podmínky: žadatel je členem ČRS, prvním autorem abstraktu. Žadatel
zašle společně s přihláškou potvrzení o doručení abstraktu organizátorům kongresu do
sekretariátu ČRS nejpozději do 28. 1. 2019, aby byla možná úhrada nižší sazby registračního
poplatku (do 31. 1. 2019). ČRS zaplatí registrační poplatek: Delegate 780 EUR; HPR delegate
185 EUR, Trainee 300 EUR; zpáteční letenku v hodnotě cca 5000 Kč, ubytování 176 – 195
EUR/noc x 3 a stravné na dobu pobytu.
4.
Prof. Vencovský informuje o konečné verzi „Kritérií ČRS pro Centra biologické léčby
v revmatologii“, pro dospělé pacienty. Dokument vypracoval doc. MUDr. J. Závada, Ph.D. a
finální verze vznikla na základě připomínek členů výboru v prosinci 2018 a souhlasu na zasedání
výboru 9. 1. 2019. V této podobě bude dokument „Kritéria“ vyvěšen na webové stránce ČRS
v sekci „Doporučení“ a rovněž bude publikován v České revmatologii č. 1/2019. Stejným
postupem byla odsouhlasena „Koncepce dětských center pro biologickou léčbu
v revmatologii“, kterou výboru ČRS předložila „Pracovní skupina dětské revmatologie“. Tento
dokument finální verze „Koncepce“ schvaluje výbor ČRS na zasedání dne 9. 1. 2019. Koncepce
bude vyvěšena na webu ČRS a publikována v časopisu Česká revmatologie č. 1/2019, i když
prof. Doležalová zmiňuje, že MZ připravuje změnu vyhlášky pro léčbu „vzácných chorob“,
pravděpodobně během ledna-února 2019.
Dokumenty budou také odeslány zdravotním pojišťovnám.
5.
Na výbor ČRS byly zaslány žádosti o zřízení Center biologické léčby od:
a) MUDr. Zuzany Urbanové, ambulance Praha 4; výbor souhlasí se zřízením CBL v tomto
zařízení bez připomínek;
b) MUDr. Gabriely Peckové, ambulance Praha 3; výbor souhlasí se zřízením CBL v tomto
zařízení bez připomínek. Doporučuje, aby dr. Pecková vykonávala konziliární dohled pro
Prahu 3 a Prahu 10.
c) MUDr. Judity Machové, ambulance Plzeň; výbor souhlasí se zřízením CBL v tomto zařízení
bez připomínek.
d) MUDr. Bc. P. Hossnera, ředitele nemocnice Kadaň; výbor souhlasí se zřízením CBL
v tomto zařízení, ale žádá nejdříve o doplnění informace týkající se personálního zajištění
podle „Kritérií ČRS k personálnímu a technickému vybavení CBL v revmatologii“
e) MUDr. J. Liehna, ředitele Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem; výbor ČRS požaduje
doplnit údaje k personálnímu zajištění dětského CBL dle „Koncepce CBL dětských
revmatických onemocnění“, které schválil výbor 9. 1. 2019.

f) prof. MUDr. D. Pospíšilové, přednostky Dětské kliniky FN a UP Olomouc; výbor ČRS
požaduje doplnit údaje k personálnímu zajištění dětského CBL dle „Koncepce CBL
dětských revmatických onemocnění“, které schválil výbor 9. 1. 2019.
MUDr. Z. Dvořáka, revmatologie, Jičín; výbor ČRS doporučuje zřízení CBL v tomto
zdravotnickém zařízení.

6.
Vzdělávací akce v roce 2019:
63. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů. Výbor ČRS projednává a schvaluje
řečníky k odsouhlaseným tématům:
1. Postižení CNS při revmatických onemocněních – MUDr. M. Olejárová, CSc.
2. Zobrazovací metody v revmatologii – co je nového – MUDr. P. Hánová, Ph.D.
3. Naléhavé, život ohrožující komplikace systémového onemocnění pojiva – prof. MUDr. P.
Horák, Ph.D., prof. MUDr. Zb. Hrnčíř, DrSc.
4. Těhotenství a revmatické onemocnění – MUDr. D. Tegzová
5. Osteoartróza – prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc.;
6. Zánětlivé myopatie – MUDr. Heřman Mann, prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc.
7. Mimokloubní revmatismus, fibromyalgie – MUDr. J. Tomš, Ph.D.
8. Hodnocení onemocnění z pohledu pacienta – kvalita života při revmatickém onemocnění
– doc. MUDr. J. Závada, Ph.D.
9. Sekce zdravotnických pracovníků – BC. H. Šmucrová
10. Varia – prof. MUDr. L. Šenolt, Ph.D.
Přítomní lékaři s navržením souhlasí. Prof. Vencovský osloví nepřítomné lékaře, zda s návrhem
souhlasí. Seznam bude předán slovenským kolegům k doplnění spíkrů z jejich strany
XVI. seminář mladých revmatologů
Prof. Šenolt referuje za nepřítomného doc. Tomčíka. Odborný program je hotový a je vyvěšen
na webu ČRS. Podpora farmaceutických firem pokryje zvýšené náklady na organizaci semináře
v hotelu Volarik Mikulov.
XIII. slapské symposium
Členové výboru ČRS doporučili korespondenčně témata pro Slapské symposium. Na jednání
výboru z těchto navržených témat vybrali následující odborné bloky:
1. Novinky v zobrazovacích metodách revmatických onemocnění – navržení řečníci do
tohoto bloku (MUDr. P. Hánová, MUDr. K. Bubová, MUDr. J. Gatterová)
2. Posudková problematika u revmatických nemocí – navržení řečníci do tohoto bloku
(MUDr. M. Olejárová, která osloví posudkového lékaře)
3. Nefarmakologická léčba po revmatochirurgickém výkonu – zvažovaní řečníci do tohoto
bloku (prim. MUDr. Z. Zvoníček, Mgr. I. Zinková, Bc. H. Šmucrová)
4. Komplikace revmatochirurgických výkonů
5. Entezopatie dg. možnosti léčby
Další téma prodiskutuje prof. Pavelka s prim. M. Kubíčkem při návštěvě VRÚ Slapy nad Vltavou.
7
Prof. Vencovský obdržel pro ČRS pozvání od Německé revmatologické společnosti k organizaci
bloku přednášek na 47. kongresu německé revmatologické společnosti, které se bude
konat ve dnech 4. – 7. 9. 2019 v Drážďanech. Kongresu se z ČRS zúčastní: prof. Vencovský,
prof. Horák, prof. Pavelka, prof. Šenolt pokud bude souhlasit MUDr. L. Procházková
8.
Prof. Vencovský předkládá návrh ČRS na obsazení nových funkcí do Executive Committee
EULAR:
President- elect: Prof. Annamaria Iagnocco,Itálie
Treasurer: Prof. Daniel Aletaha, Rakousko
General Secretary: Prof. Zoltán Szekanecz, Maďarsko

Odsouhlasené návrhy prof. Vencovský zašle do sekretariátu EULAR.
9.
MUDr. Olejárová referuje o problémech s pí. A. Podrázskou, technickou redaktorkou. Požádala
vedení Mladé fronty a.s., kde časopis Česká revmatologie vychází o její uvolnění a zajištění
náhrady. Z těchto důvodu došlo k prodlevě čísla 3 a 4/2018. Dr. Olejárová žádá výbor ČRS o
korespondenční návrhy na odměnu pro autory článků, kteří se podíleli na obsahu čísel časopisu
1 - 4/2018. Vzhledem k zodpovědnému vedení a velmi dobrému hospodaření časopisu, navrhuje
výbor ČRS vyplatit odměnu šéfredaktorce časopisu, MUDr. M. Olejárové ve výši 20 tis. Kč.
10.
Na nových „Doporučeních ČRS“ tak, jak jsou zmíněna v programu zasedání, se pracuje.
11.
Prof. Doležalová informuje o důležitých akcích, které organizuje Česká pediatrická
společnosti – sekce pro revmatologii:
Evropský kongres dětské revmatologie v Praze, 23. - 26. 9. 2020
Kongres ČPS, 26. - 27. 9. 2019 Olomouc
Setkáni dětských revmatologů: 11. -12. 10. 2019, Mikulov
12.
Prof. Šenolt společně s dr. Mannem vypracují anglickou verzi vybraných informací, které se
nacházejí na webu České revmatologické společnosti. Prof. Šenolt domluví se správcem
webových stránek také lepší zajištění sekce „Aktuality“, aby obsahovala skutečně aktuální stav a
po skončení se událost již v aktualitách neobjevila a byla přesunuta automaticky do archivu.
11.
Výbor ČRS souhlasí odpisem majetku ČRS: kopírka Konica-Minolta C452; omylem zapsaný
dar do majetku ČRS, kniha Rheumatology,2-volume set, 7 edition (Hochberg MC), který byl
věnován prof. MUDr. Zb. Hrnčířovi v roce 2018. Výbor souhlasí s odpisem uvedených položek.
12.
Zimní revmatologické dny se budou konat 15. – 17. ledna 2020 v Kongresovém hotelu
Clarion, Ostrava.
64. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů se bude konat 1. – 3. října 2020
v Kongresovém hotelu Clarion, Olomouc.
Zapsala: Jana Schwarzová
Zápis korigoval: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc.

