
Zápis

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo
dne 15. června 2011 od 15.00 v salonku hotelu Diplomat, Praha

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,  doc. MUDr. L. 
Šenolt, Ph.D., MUDr. S. Augustinová, MUDr. D. Němcová, MUDr. P. Vítek, MUDr. L. Bortlík
Omluveni: MUDr. M. Olejárová,CSc.,  MUDr. J. Štolfa, doc. MUDr. P. Horák, Ph.D.

Program: 
1. Poslední informace k IX. Slapskému symposiu, Měřín, 16. – 18. 6. 2011 

(prof. Pavelka) 
2. Hospodaření ČRS v roce 2010 (doc. Bečvář) 
3. Zpráva revizní komise (MUDr. Sedláčková)
4. 56. Výroční  sjezd českých a slovenských revmatologů,  stanovení  témat; 

Olomouc, 19. – 22. Září 2012 (prof. Pavelka) 
5. Vyhlášení cestovního grantu na 13. postgraduální kurz EULAR, 25. 9. – 1. 

10. 2011, Dublin (prof. Vencovský)
6. Vyhlášení  výsledků  soutěže  o  nejlepší  publikaci  za  rok  2010 

(prof.Vencovský)
7. Nové  informace  k 55.  výročnímu  sjezdu  slovenských  a  českých 

revmatologů, 29. 9. – 1. 10. 2011 Piešťany (prof. Pavelka) 
8. 2. Kongres biologické léčby 25. 11. – 26. 11. 2011 (prof. Vencovský)
9. Zpráva šéfredaktora  časopisu Česká revmatologie (prof. Vencovský)
10.Aktualizace seznamu center pro biologickou léčbu (prof. Pavelka)
11. Ultrazvukový  kurz  EULAR  (3rd  Musculosceletal  Sonography  Course  for 

Rheumatology),  21.  -24.  9.  2011,  hotel  Crown  Plaza,  Praha;  nové 
informace (prof. Vencovský) 

12.Webová stránka ČRS (doc. Šenolt)
13. Různé (CECR Krakow, 8. – 10. 9. 2012; čestná členství ČRS) 

 
Průběh jednání:
1. Výbor  odborné  společnosti  obdržel  od  zástupce  pořadatelské  agentury 

Congress  Prague dr.  Revického poslední  informace  k právě  začínajícím  IX. 
slapským revmatologickým dnům.  Stav  registrovaných  účastníků:  306; 
28  vystavovatelů.  Zazní  47  volných  sdělení.  Součástí  odborného  programu 
budou i satelitní symposia a sponzorované přednášky.  
První  den  proběhne  sportovně  relaxační  odpoledne;  uvítací  večer  ve 
venkovním  areálu  hotelu  Měřín;   druhý  společenský  večer  se  bude  konat 
v okolí restaurace Mořská panna, kde proběhne vystoupení folkového zpěváka 
Pavla Dobeše.  

2. Doc. Bečvář, pokladník ČRS informoval o hospodaření odborné 
společnosti v roce 2010. Tak jako v minulých letech tvoří základ běžného 
účtu členské příspěvky a dary. Z toho je hrazeno poštovné, tuzemské cestovné 



členů ČRS, služby, bankovní poplatky, osobní náklady, poplatek za členství 
v EULAR.  Druhou částí je tzv. FOND JEP, který tvoří příjmy ze vzdělávacích 
akcí a časopisu. Kladné hospodaření v roce 2010 nám opět dovolí vypsat 
cestovní granty k aktivní účasti  revmatologů na zahraniční  kongresy a kurzy.

3. Zpráva revizní komise (MUDr. M. Sedláčková, předsedkyně revizní 
komise, členové MUDr. L. Bortlík, MUDr. P.  Vítek) 

Revizní komise České revmatologické společnosti obdržela ke kontrole zprávu 
o hospodaření za rok 2010. Stav fondu k 1. 1. 2010 je 616 071,91 Kč 
(běžné hospodaření + vzdělávací akce + časopis). Členové revizní komise 
provedli kontrolu účtů a správnosti jednotlivých vydání a došli k závěru, že 
všechny finanční prostředky byly v souladu s řádem odborné společnosti.

4. Výbor projednal a schválil následující navržená témata pro 56. 
výroční sjezd českých a slovenských revmatologů, který se bude 
konat ve dnech 19. – 22. září 2012 v Olomouci: 1. Revmatoidní 
artritida – systémové projevy; 2. Glukokortikoidy v léčbě revmatických 
onemocnění; 3. Kardiovaskulární postižení u revmatických chorob; 4. 
Revmatická ruka pomocí zobrazovacích metod; 5. Osteoartróza; 6. 
Osteoporóza;7. Varia; 8. Sekce nelékařských profesí.Sjezd se bude konat 
v kongresovém centru NH hotelu; zde je rezervováno ubytování, dále pak 
v hotelích Flora, GEMO, Arigone, Lafayette, Alley, Garni, SENIMO.Celkem 
asi 550 míst. Výbor doporučí agentuře Congress Prague navýšení 
ubytovací kapacity. Součástí bude společenský program – divadelní 
představení v Divadle O. Ctibora a společenský večer. Návrh lokalit je 
v řešení.

5. Výbor ČRS vyhlásil cestovní grant na 1 místo na EULAR 
postgraduální kurz, který se bude konat ve dnech 25. 9. – 1. 10. 
2011 v Dublinu. O účast požádala Ph.D. studentka MUDr.Lenka 
Pleštilová z Revmatologického ústavu. Zároveň však požádala Executivu 
EULAR o „bursary“. Konečné rozhodnutí je tedy odvislé od stanoviska 
EULAR. ČRS v každém případě uhradí letenku.

6. Vyhlášení výsledků o nejlepší publikaci za rok 2010. Do 
kategorie do 35 let se přihlásila MUDr. Markéta Fojtíková s prací „Elevated 
prolactin levels in patients with rheumatoid arthritis: association with 
disease activity and structural damage. (M.Fojtíková, J. Tomasová, M. 
Filková, Z. Lacinová a spol), publikovaná v časopise Clinical and 
Experimental Rheumatology 2010:28: 849-854 (IF 2,396). Kategorie nad 
35 let byla obeslána rovněž jedním uchazečem MUDr. Heřmanem 
Mannem, který práci publikoval v časopise Best Practice and Research 
Clinical Rheumatology 1-14:2010 (IF 1,493).  Výbor doporučuje ocenit 
obě práce a ceny předat při příležitosti Jáchymovských revmatologických 
dní, v prosinci t.r. v Jáchymově.

7. 55. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů se bude 
konat 28. 9. – 1. 10. 2011 v Piešťanech. Výbory obou odborných 
společností se domluvily na vyzvaných přednášejících ke každému 
tematickému okruhu.



8. Kongresová agentura Meritis po předběžné dohodě s OS 
revmatologickou, dermatologickou a gastroenterologickou a po úspěchu I. 
kongresu biologické léčby 2010 vyhlásily druhý ročník na 25. – 26. 11. 
2011. Odborné společnosti však rozhodly přesunout akci na příští rok.

9. Doc. Šenolt předložil návrh společnosti MeDitorial na tvorbu nových 
webových stránek České revmatologické společnosti. Tato firma má 
rozsáhlé zkušenosti a dělala webové stránky např. Alergologické, 
Gerontologické společnosti a pro desítku dalších. Výbor souhlasí a 
navrhuje doc. Šenolta a pí. Schwarzovou kontaktními osobami pro 
naplnění stránek a dále pro aktualizaci. 

10. Prof. Vencovský referuje o 3rd Musculoskeletal Sonography 
Course for Rheumatology, který pod záštitou EULAR a ČRS organizují 
MUDr. J. Závada z Revmatologického ústavu, Marcin Szkudlarek z Dánska 
a Artur Bachta z Polska a bude se konat 21. – 24. 9. 2011 v hotelu 
Crowne Plaza v Praze. 

11. Další informace se týkala požadavku na rozšíření Center pro 
biologickou léčbu. Výbor obdržel žádosti od MUDr. Romana Záhory 
z Terezína a Revmacentra MUDr. Mostera z Brna. Po zvážení okolností 
výbor doporučuje žádostem vyhovět.

12. Další ročník Středoevropského revmatologického kongresu se 
bude konat v Krakově ve dnech 8. – 10. září 2012.  

13. Výbor ČRS obdržel žádost od zástupkyně Revma Ligy pí. Slámové, 
která je v kontaktu s exekutivou EULAR o instalaci putovní výstavy 
Working Wonders v rámci Jáchymovských revmatologických dní 
v sanatoriu ak. Běhounek. Akce se zúčastní i zástupce EULAR (PARE), o 
jehož přepravu z Prahy do Jáchymova a zpět se postará OS.

14. Na výbor ČRS se obrátila s požadavkem o podporu účasti na 11. 
kongresu akupunktury v Číně prim. MUDr. H. Jarošová 
z Revmatologického ústavu. Vzhledem k opakované žádosti (v roce 2009 
bylo vyhověno), výbor tentokrát vyslovil nesouhlas.

15. Výbor ČRS obdržel od MUDr. H. Manna kopii certifikátu o úspěšném 
absolvování EULAR on-line kurzu v revmatologii (září 2008 – květen 
2011), který OS podpořila.

16. Doc. Šenolt informoval o přípravě Sjezdu mladých revmatologů 
v termínu 17. - 19. 5.  2012.

Zapsala: J. Schwarzová

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






