
Zápis 
 

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo 
dne 16. května 2014 od 10.00 hod. v Revmatologickém ústavu, Praha 

Přítomni:  
prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb. Hrnčíř, DrSc., prof. 
MUDr. P. Horák, Ph.D., prof. MUDr. P. Doležalová, CSc., doc. MUDr. R. Bečvář, CSc., prof. MUDr. L. 
Šenolt, Ph.D., MUDr. L. Bortlík,  MUDr. M. Sedláčková, MUDr. J. Štolfa, MUDr. Z. Dvořák, Ph.D., 
MUDr. Z. Fojtík, Ph.D., MUDr. T. Soukup, Ph.D.,  J. Korandová 
Omluveni: doc. MUDr. P. Němec, Ph.D., MUDr. P. Vítek, MUDr. M. Olejárová, CSc. 
 
Program:  
1. Výsledek hospodaření ČRS za rok 2013 vč. časopisu Česká revmatologie (doc. Bečvář) 
2. Zpráva revizní komise (MUDr. Fojtík)  
3. Výsledky kontrol VZP v centrech s biologickou léčbou (prof. Vencovský, prof. Pavelka) 
4. Sdělení prof. Šenolta k XI. semináři malých revmatologů, 29. - 31. 5. Špindlerův Mlýn 
5. Informace k 58. výročnímu sjezdu českých a slovenských revmatologů, 17. – 20. 9. 2014, 

Hradec Králové 
6. Příprava vzdělávacích akcí na rok 2015 (Třeboňské revmatologické dny 7. – 9. 1. 2015 

/témata/; XI. slapské symposium, Měřín /termín/; Jáchymovské revmatologické dny 
/termín/) – (prof. Pavelka) 

7. Reference k přípravě 10. ročníku CECR, 6. – 7. 12. 2014, který organizuje Rakouská 
revmatologická společnost ve Vídni (www.cecr2014.at) – (prof. Vencovský) 

8. Spolupráce se Společností všeobecného lékařství na přípravě „Doporučených postupů v 
revmatologii“ - (prof. Vencovský, Prof. Šenolt) 

9. Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2013 (prof. Pavelka) 
10. Čestná členství ČRS, medaile ČLS JEP v roce 2014 – realizace; nové návrhy (prof. Vencovský) 
11. Volba zástupce ČRS do U.E.M.S. 
12. Různé  
 
Průběh jednání: 
1.  
Doc. Bečvář přednesl zprávu o hospodaření České revmatologické společnosti v roce 2013 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, cestovné členů výboru, dohoda o pracovní činnosti za 
administrativní práce sekretářky, příjmy za členské příspěvky a rezervního účtu ČRS, 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. 12. 2013 – 665 257,36. 
Kč.  
2.  
MUDr. Fojtík, předseda revizní komise, upozornil na faktickou chybu ve výsledku vzdělávacích akcí 
před zdaněním. Sekretářka výboru ČRS byla pověřena dotazem na ekonomickém oddělení České 
lékařské společnosti. Revizní komise schválila kladný hospodářský výsledek za rok 2013 a správnost 
čerpání finančních prostředků. 
3.  
K výsledku kontrol provedených zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny v centrech biologické léčby 
přednesl úvodní informaci prof. Vencovský s prof. Pavelkou, kteří prvotně čerpali z vlastních 
zkušeností, protože revize byla provedena s určitým nálezem i v centru Revmatologického ústavu. 
Kontrolní zpráva byla rozporovaná, protože VZP např. nevychází z nových „Doporučení“, ale 
odvolávají se na indikační omezení stanovená SÚKLem. Prof. Vencovský vyzval členy výboru ČRS, kteří 

http://www.cecr2014.at/


mají „centrum“, ke krátkému sdělení o výsledku kontroly: a) v „ centru“ u dr. Bortlíka v Ostravě byla 
prověřena dokumentace u 12 pacientů, 4 pacienti byli vyřazeni pro nesplnění kritérií; b) v „centru“ u 
dr. Dvořáka v Pardubicích bylo kontrolováno 35 pacientů, vyřazen 1; Dr. Dvořák uhradil 120 tis. Kč; c) 
v „centru ve FN Hradec Králové (referuje dr. Soukup) bylo kontrolováno 30 pacientů, vyřazeno 10, 
obhájeno 5 pacientů. Problém byl shledán u tzv. „switchů“; d) ve FN Brno-Bohunice (referuje dr. 
Fojtík) byla kontrolována dokumentace u 30 pacientů. Problémová dokumentace byla např. u 
převedení dětí/dorostu do dospělých (změna kritérií). V některých centrech kontrola zdr. pojišťovnou 
dosud nebyla, např. TN Praha, na Klinice dětí a dorostového lékařství VFN v Praze; rovněž tak ve FN 
Olomouc.  
Prof. Vencovský se zúčastní v nejbližších dnech smírčího jednání na VZP se zástupci Centra biologické 
léčby z polikliniky v Ústí nad Labem. O výsledku bude informovat při příležitosti Setkání center v 
předvečer 58. výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů v září 2014 v Hradci Králové. Za 
tím účelem požádá o písemnou zprávu z provedené kontroly zdr. pojišťovnou v příslušném Centru 
biologické léčby. Prof. Vencovský navrhuje pozvat na setkání zástupce nejen zdr. pojišťoven, ale i 
SÚKL. 
4. 
Prof. Šenolt informuje o XI. semináři mladých revmatologů, který se koná ve dnech 29. – 31. 5. 2014 
ve Špindlerově Mlýně. O seminář je zatím o něco menší zájem, než v minulých letech.  Program je 
velmi zodpovědně připravený. Pravděpodobnou příčinou může být větší množství různých 
vzdělávacích akcí, které nelze skloubit s pracovními povinnostmi. O četnosti dalších ročníků bude 
rozhodnuto podle ohlasů účastníků a konečného výsledku semináře.  
5. 
Prof. Pavelka referuje o přípravách na 58. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů (17. – 20. 
září 2014). Společně s prof. Vencovským a dr. Revickým z Congress Prague navštívili Kongresové 
centrum Aldis a další místa, kde se budou konat doprovodné akce. Prof. Hrnčíř osobně pozval 
významné osobnosti z Hradce Králové jako např. primátora města, děkana LF v Hradci Králové, 
děkana Farmaceutické fakulty, ředitele Fakultní nemocnice, přednostku II. interní  
gastroenterologické kliniky FN a další. Termín pro aktivní účast je stanoven na 31. května 2014. 
Odborný program budou tvořit 3 slavnostní přednášky; v každém bloku dvě vyzvané přednášky, 
satelitní symposia, sponzorované přednášky, blok nelékařů a výstava posterů. Vzhledem k tomu, že 
sjezd se koná paralelně s akcemi Pediatrické společnosti a Internistické společnosti, nebudou na 
programu přednášky kolegů revmatologů-pediatrů. V sobotu 20. září odjedou do Prahy prof. Pavelka,  
prof. Vencovský a doc. Lukáč přednést sdělení v rámci v programu Prague European Days of Internal 
Medicine congress (PEDIM 2014), jako vyzvaní řečníci.  
Bohužel se sjezdu nezúčastní nikdo z pediatrů-revmatologů, protože se ve stejném termínu koná XI. 
český pediatrický kongres ve Zlíně.  Prof. Pavelka žádá prof. Doležalovou, aby předávala informace o 
akcích, které pořádá Česká pediatrická společnost, tak aby bylo možné koordinovat datum konání 
příštího výročního sjezdu.  
6. 
Prof. Vencovský oznamuje termín Třeboňských revmatologických dní 7. – 9. 1. 2015 a vyzývá kolegy, 
aby rozmýšleli nad odbornými tématy. V průběhu června budou vyzváni k nahlášení témat.  Dále je 
řešen termín Slapského symposia konec května ev. počátek června 2015. 
7. 
Prof. Vencovský referuje o Středoevropském revmatologickém kongresu, který ve dnech 6. – 7. 12. 
2014 organizuje Rakouská revmatologická společnost ve Tech Gate Vienna pod vedením Dr. Gabriely 
Eberl, prezidentky ÖGR. ČRS byla pověřená obsazením tématu „Idiopatické zánětlivé myopatie a 
Wokrshopem na téma Biomarkery v revmatologii (6.12.). Další informace jsou na www.cecr2014.at. 
8. 
Prof. Vencovský oznamuje výsledek soutěže o nejlepší publikaci za rok 2012. Korespondenčně byly 
oceněny dvě práce: 1. Low circulating Dickkopf-1 and its link with severity of spinal envolvement in 
diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Šenolt L, Hulejová H, Kryštůfková O, Forejtová Š, Andres 
Cerezo L, Gatterová J, Pavelka K, Vencovský J, Ann Rheum Dis 2012:71, 71-74. 2. Adiponectin relation 

http://www.cecr2014.at/


to skin changes and dyslipidemia in systemic sclerosis. Tomčík M, Arima K, Hulejová H, Kuklová M, a 
spol., Cytokine, 58 (2012) 165-168. Autoři prací obdrží finanční odměnu. Ocenění bude předáno při 
příležitosti 58. výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů v Hradci Králové. 
9. 
Výbor České revmatologické společnosti vyhlašuje další ročník soutěže o nejlepší publikaci za rok 
2013 a navrhuje opět 2 kategorie a) do 35 let; b) nad 35 let. Termín pro předání separátky publikace 
je stanoven na 30. 11. 2014 (schwarzova@revma.cz). Informace bude inzerována na webové stránce 
ČRS. 
10. 
Prof. Vencovský informuje o ocenění, která Česká revmatologická společnost udělí při zahájení 58. 
výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů: prof. MUDr. V. Paličkovi, CSc., čestné členství 
České revmatologické společnosti ČLS JEP; doc. MUDr. E. Rovenské CSc.,  čestné členství České 
revmatologické společnosti ČLS JEP. 
11. 
Prof. Vencovský navrhuje zvolit do UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES (EUROPEAN 
UNION OF MEDICAL SPECIALISTS - UEMS) zástupce pro výuku v revmatologii. Dosud tuto funkci 
vykonával prof. Pavelka, který na post rezignuje. Výbor doporučuje MUDr. M. Olejárovou, CSc. 
Vzhledem k její nepřítomnosti bude požádána k vyslovení stanoviska. Pokud bude souhlasit, zúčastní 
se mítinku UEMS v rámci kongresu EULAR 11. 6. 2014 v Paříži. 
RŮZNÉ 
12.  
Prof. Pavelka předává sdělení od prof. Bardfelda a dr. Kaňkové, kteří vyhledali hrob prof. Lenocha a 
zjistili, že se o hrob nikdo nestará a že je na prodej. Prof. Pavelka proto vyzývá členy výboru 
k záchraně hrobu. Všichni vyslovili souhlas. Pí. Schwarzová zjistí na Správě pražských hřbitovů stav 
pohledávky a možnosti převzetí do péče odborné společnosti. 
13.    
Výbor ČRS obdržel žádost od doc. MUDr. P. Němce, Ph.D. o povolení zřídit Centrum biologické léčby 
v Brně, v jeho privátní revmatologické ambulanci. Vzhledem k tomu, že doc. Němec pracuje také ve 
FN u sv Anny, kde „centrum“ existuje a zároveň tento region je dobře pokrytý, výbor nedoporučuje 
rozšířit počet stávajících center.  
14. 
Prof. Vencovský žádá prof. Šenolta o zprávu o stavu spolupráce se Společností Všeobecného lékařství 
ČLS JEP při přípravě doporučených postupů „Revmatická onemocnění -  doporučený postup pro VPL“.  
Prof. Šenolt a dr. Mann, kteří jsou hlavními garanty za ČRS, se sešli s určenými spolupracovníky ze 
strany SVL a dohodli se na harmonogramu prací.  
15. 
Prof. Horák informuje o kongresu ČIS, který se bude konat 15. – 18. 10. 2014 v Brně. Do odborného 
programu bude zařazen jako každoročně blok revmatologie. Byly odsouhlaseny přednášky: J. 
Vencovský: Význam vyšetření protilátek v revmatologii, 15 min; K. Pavelka: Reaktivní artritidy – 
novinky v diagnostice a léčbě, 15 min; Z. Fojtík: Problematika diagnostiky a léčby polymyalgia 
revmatika 15 min; P. Horák: Akutní stavy v revmatologii, 15 min. Prof. Horák požádá o zařazení do 
programu na 17. 10. 2014. 
16. 
Prof. Doležalová žádá o zařazení informaci z dění v České pediatrické společnosti do programu 
zasedání výboru ČRS. Zajistí přísun novinek, které budou zveřejněny na webu ČRS.   
 
Zapsala: J.Schwarzová 
Korigoval: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc. 

 
P.S. Vysvětlivka z ekonomického odd. České lékařské společnosti k bodu 2 zápisu: 
Součet výsledku akcí je ponížen o 5 % ze základu daně (sleva pro neziskové organizace); základ daně 
po slevě je daněn 19 % . 
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