
 
 

Zápis 
 
ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo 
dne 3. března 2015 od 16.00 – 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 
 
Přítomni:  
prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb. Hrnčíř, DrSc.,  
prof. MUDr. P. Horák, Ph.D., doc. MUDr. R. Bečvář, CSc., prof. MUDr. L. Šenolt, Ph.D., MUDr. L. 
Bortlík,  MUDr. M. Olejárová, CSc., prof. MUDr. P. Doležalová, CSc., doc. MUDr. P. Němec, Ph.D.,  
MUDr. M. Sedláčková, MUDr. Z. Dvořák, Ph.D.,  MUDr. J. Štolfa,  MUDr. T. Soukup, Ph.D.,  MUDr. 
P. Vítek, J. Korandová; 
Omluveni:  
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D., MUDr. Petr Vítek 
 
Program:  
1. Projednání žádostí o zřízení nových Center pro biologickou léčbu (MUDr. Kasalický, 

Mediscan, Praha 4; Informace o zvláštním způsobu zřízení “Centra“ v Brně. 
2. Informace o jmenování nových členů Akreditační komise pro obor revmatologie, působící 

při MZ ČR. 
3. Návrh České revmatologické společnosti ČLS JEP k úpravě indikačních omezení úhrady 

léčivého přípravku s obsahem bosentanu Stayveer (prof. Vencovský, doc. Bečvář) 
4. Informace o stanovisku VZP k rozšíření Zvláštní smlouvy pro skupinu digitální ulcerace u 

SSc. 
5. Stanovisko onkologické společnosti k iniciativě „Transparentní spolupráce“ 
6. Vzdělávací akce v roce 2015 a 2016: 

- XII. seminář mladých revmatologů, 14. – 16. 5. 2015, Skalní Mlýn – nové 
informace prof. Šenolt 

- XI. slapské symposium (4. – 6. 6.) – nové informace, harmonogram programu 
(prof. Pavelka) 

–  59. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů, Bánská Bystrica (24. – 
26. 9. 2015, hotel LUX) – nové informace prof. Vencovský 

 Jáchymovské revmatologické dny (25. – 27. 11.) témata se budou řešit 
korespondenčně 

–  60. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů, 28. 9. – 1. 10.2016, 
Brno 

- CECR, 8. – 10. 12. 2016, hotel Clarion, Praha 9 (prof. Vencovský) 
7. Příspěvek na zahraniční služební cesty 

- EULAR, 9. – 13. 6. 2015, Řím, kategorie Health Professionals – J. Korandová, Bc. H. 
Šmucrová – cestovné ubytování 

 zasedání EULAR „Points to consider for use of Antirheumatic drugs for pregnance and 
during pregnancy and lactation“, 19. 2. 2015, Berlin, prof. J. Vencovský – cestovné, 
ubytování 

8. Ocenění – čestná členství ČRS, ČLS JEP, 1. LF UK 
9. Spolupráce na odborném programu se společností Tělovýchovného lékařství, Internistické 

společnosti apod. 
10. Žádost Turecké revmatologické společnosti o spolupráci 
11. Analýza potřeby inovace doporučení České revmatologické společnosti k léčbě 
 
 
 



Průběh jednání: 
1.  
Prof.Vencovský předkládá požadavek MUDr. Kasalického z osteocentra Mediscan Group s.r.o., 
Praha 4 o zřízení Centra pro biologickou léčbu s příslušným zdůvodněním.Výbor neshledává 
žádné výhrady, a proto Centrum doporučuje. Další požadavek je od doc. Němce, pro  privátní 
revmatologickou ambulanci v Brně. Vzhledem k tomu, že doc. Němec je členem Centra ve 
Fakultní nemocnici sv. Anny v Brně, výbor Centrum v privátní ambulanci v Brně nedoporučuje. 
V dopisu, který doc. Němec předložil výboru ČRS, oznamuje uzavření smluvního vztahu ZZ MUDr. 
Martiny Dvořákové a VZP o úhradě biologické léčby. Protože výbor ČRS požadavek dr. Dvořákové 
před časem neschválil, obrátí se na MZ odbor zdravotních služeb a sekci zdravotní péče na 
náměstka dr. Philippa s prosbou o vysvětlení 
2.  
Výbor ČRS byl osloven předsedou České lékařské společnosti JEP jmenovat nové složení 
Akreditační komise pro obor revmatologie, protože stávající komise pracuje již druhé 
období. Předsednictvo navrhuje: prof. MUDr. L. Šenolta, Ph.D., MUDr. J. Závadu, Ph.D., MUDr. H. 
Ciferskou, MUDr. L. Bortlíka, MUDr. T. Soukupa, Ph.D., MUDr. D. Suchého, Ph.D., MUDr. L. 
Procházkovou, MUDr. M. Skácelovou, Ph.D., MUDr. H. Stehlíkovou, MUDr. T. Philippa, MUDr. L. 
Šedovou. Složení akreditační společnosti navrhují dále vedení LF a IPVZ. Prof. Pavelka byl osloven 
ředitelem IPVZ, aby v členství AK i nadále pokračoval. Prof. Pavelky vyslovil souhlas. Výbor ČRS 
se jmenováním všech členů AK souhlasí.  
3.  
Doc. Bečvář spolu s prof. Vencovským seznamují výbor ČRS s obsahem dopisu, který budou 
předkládat na SÚKL, oddělení statistiky a analýz sekce cenové  úhradové regulace k úpravě 
indikačních omezení úhrady léčivého přípravku s obsahem bosentanu Stayveer (dříve Tracleer) 
k léčbě digitálních ulcerací u nemocných systémovou sklerodermií. Výbor ČRS souhlasí. 
4.  
V ČR jsou 4 Centra pro léčbu léčbu digitální ulcerace – v Revmatologickém ústavu, ve FN v Brně 
v Bohunicích, v Plzni a v Hradci Králové. Prof. Vencovský informuje o zamítnutí žádosti FN u sv. 
Anny o rozšíření počtu center. Tuto žádost u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČRS podpořila.  
5.  
Česká onkologická společnost se obrátila na odborné společnosti, s požadavkem na podepsání 
prohlášení proti iniciativě Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) nazvaná 
„Transparentní spolupráce“. Předmětem iniciativy je zveřejňování veškerých finančních plnění 
mezi farmaceutickými firmami a lékaři. Česká revmatologická společnost se po diskuzi rozhodla k 
iniciativě ČOS  nepřipojit. 
6.  
Prof. Šenolt referuje o přípravě odborného programu XII. semináře mladých revmatologů, 
který je z větší části vypracovaný. Pracovní verze programu je umístěna na webu České 
revmatologické společnosti (www.revmatologicka-spolecnost.cz), kde je i přihláška k registraci. 
7.  
Prof. Pavelka  informuje o tvorbě odborného programu pro XI. ročník slapského symposia, 
na které participuje i prim. Kubíček. Mj. byl doporučen blok „osteologie; oslovena prim. 
Sedláčková k přednesení sdělení na téma“rameno“; dr. Olejárová se přihlásila k tématu „Změny 
na páteři“. Termín pro aktivní účast je 31. března 2015.  
8.  
I. informace k 59. výročnímu sjezdu slovenských a českých revmatologů vč. odborných 
témat a vyzvaných „spíkrů“ je umístěna na webu SLS. 
9.  
Návrhy odborných témat pro Jáchymovské revmatologické dny (25. – 27. 11. 2015) budou 
řešeny korespondenčně. 
10.  

http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/


Výbor ČRS diskutoval o délce 60. výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů 
v Brně. Padl návrh na zkrácení na 2,5 dne, nakonec termín zůstává nezměněný tj. 28. 9. – 1. 10. 
2016 BVV, Brno. Prof. Pavelka vyzývá doc. Němce, aby s předstihem oslovil primátora  Brna, 
děkana, ředitele FN a děkana MU. Congress Prague připraví I. oznámení, které bude těmto 
významným představitelům předáno. V rámci zahajovacího programu by měly zaznít 2 slavnostní 
přednášky, které budou prezentovat MUDr. J. Štolfa a prof. MUDr. J. Štěpán, DrSc. Byla 
diskutována délka jednotlivých přednášek a stanoven limit 12 min.; diskuse bude zahrnuta do 
délky celého bloku.  
11.  
Prof. Vencovský informuje o přípravě Středoevropského kongresu, který se bude konat ve 
dnech 8. – 10. 12. 2016 v hotelu Clarion. Na první den dopoledne je plánováno setkání Center 
biologické léčby; odpoledne odborný program kongresu. Prof. Vencovský oslovil předsedy 
jednotlivých odborných společností, mj. s žádostí o návrh odborného tématu z každé země a 
spíkra.  Plánované jsou také 3-4 workshopy v délce 60 min. Součástí programu budou také 
satelitní symposia. 
12.  
Výbor ČRS souhlasí s finanční podporou k účasti pí. Jany Korandové a Bc. Hany Šmucrové na 
kongresu EULAR 2015 v kategorii Health Professional, který se koná ve dnech 9. – 13. 36. 2015. 
Výbor OS vyslovil souhlas s finanční podporou pro zahraniční cestu prof. Vencovského do Berlína 
(18.- 19. 2. 2015) k účasti na zasedání komise EULAR „Points to consider for use of 
Antirheumatic drugs during pregnancy and lactation“. 
13.  
Výbor ČRS udělí následující ocenění: 
Čestné členství ČRS (bude předáno při příležitosti Jáchymovských revmatologických dní, 
listopad 2015) 
Prof. MUDr. Josefu Zámečníkovi, Ph.D., z Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN 
Motol 
MUDr. Daně Němcové, z Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN, Praha 
Čestnou medaili ČLS JEP (bude předáno při příležitosti Slapského symposia, červen 2015) 
prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., Revmatologický ústav, Praha 
Čestné členství České lékařské společnosti JEP (bude předáno při příležitosti 60. výročního 
sjezdu českých a slovenských revmatologů, září 2016) 
prof. MUDr. Pavel Vavřík, DrSc., I. ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK, Praha 
14.  
Prof. Pavelka byl osloven MUDr. Matoulkem, předsedou České společnosti tělovýchovného 
lékařství s žádostí o spolupráci na odborném programu konference Tělovýchovného 
lékařství, která se bude konat ve dnech 10. – 12. 10. 2015 ve Valticích. Prof. Pavelka předložil 
návrh na blok revmatologie. Vyzval ještě prof. Horáka o doplnění bloku o jednu přednášku.  
15.  
Prof. Horák vyzval výbor ČRS o spolupráci na 60 minutovém bloku revmatologie programu XXII. 
sjezdu České internistické společnosti ČLS JEP, který se bude konat ve dnech 22. – 25. 
listopadu 2015 v Kongresovém centru, Praha.  Návrh přednášek: Antifosfolipidový syndrom (prof. 
Horák); Autoinflamatorní choroby (prof. Doležalová); Léčba revmatických onemocnění v 
těhotenství (prof. Vencovský); Glukokortikoidy (prof. Pavelka). Vzhledem k tomu, že 25. listopadu 
začínají Jáchymovské revmatologické dny je třeba požádat organizátory sjezdu ČIS o zařazení do 
programu na 22. – 24. 11. 2015. 
16.  
Prof. Vencovský byl osloven Tureckou revmatologickou společností o spolupráci. Prof. 
Šenolt je vyzván k vypracování odpovědi, pozváním např. na akci mladých revmatologů nebo 
ultrazvukový kurz. 
17.  



Výbor doporučuje inovaci Doporučení pro léčbu RA (autor bude doplněn); Doporučení 
pro léčbu PsA (MUDr. J. Štolfa). Termín do konce roku 2015. 
 
Zapsala: J. Schwarzová 
Korigoval: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


