Zápis

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se konalo dne
4. ledna 2017 od 10:30 – 12:30 hod. ,
hotel Zlatá hvězda, Masarykovo nám. 107, Třeboň
Program:

1. Upřesnění témat pro XII. slapské symposium 8. – 10. června 2017,
Měřín (prof.Horák)
2. Poslední informace k Třeboňským revmatologickým dním 4. – 6. ledna
2017 (prof. Pavelka; dr. Revický)
3. Návrh témat a přednášejících pro 61. výroční sjezd slovenských a
českých revmatologů, Trnava, hotel Holiday Inn, 28. – 30. 9. 2017
(prof.Pavelka)
4. Nové žádosti o zřízení Centra pro biologickou léčbu (prof.Vencovský)
5. Příprava voleb do výboru ČRS v roce 2017 (prof. Vencovský)
6. Nová Doporučení ČRS (prof. Šenolt)
7. Vyhlášení cestovního grantu na EULAR 14. – 17. červen, 2017, Madrid –
podmínky (prof. Vencovský);
8. Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2016; podmínky (prof.
Vencovský)
9. Jáchymovské revmatologické dny, 6. – 8. 12. 2017; návrhy témat (prof.
Pavelka)
10. XIV. sjezd mladých revmatologů, 11. – 13. 5. 2017, informace (prof.
Šenolt)
11. Zpráva šéfredaktorky o naplnění čísel časopisu Česká revmatologie
v roce 2017, harmonogram (MUDr. Olejárová)
12. Různé

Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb.
Hrnčíř, DrSc., prof. MUDr. P. Horák, CSc., doc. MUDr. R. Bečvář, CSc., doc. MUDr. P.
Němec, Ph.D., MUDr. Z. Fojtík, Ph.D., MUDr. M. Sedláčková, prof. P. Doležalová, CSc.,
MUDr. P. Soukup, Ph.D., MUDr. Z. Dvořák, Ph.D., prof. MUDr. L. Šenolt, Ph.D., MUDr. J.
Štolfa, MUDr. M. Olejárová, CSc., MUDr. L. Bortlík, J. Korandová,
Omluveni: MUDr. P. Vítek
Host: JUDr. Pavel Revický, Congress Prague
Průběh jednání:
ad 1)
Vzhledem ke sněhové kalamitě dorazilo několik členů výboru společnosti až ke konci
plánovaného zasedání. Přítomní ve složení: prof. Horák, MUDr. Fojtík, doc. Bečvář, doc.
Němec, prof. Doležalová a MUDr. Sedláčková projednali korespondenčně doručené
návrhy témat od členů výboru na XII. slapské symposium a doporučují:

Klinické vyšetření v revmatologii
Úžinové syndromy

Fyzikální léčba a balneoterapie a algoritmy jejího racionálního předepisování ambulantním
revmatologem
Indikace, kontraindikace a možné komplikace TEP a předoperační a perioperační péče
Role metotrexátu v léčbě poly-, spondyloartritidy a systémových onemocnění
Fibromyalgie, únavový syndrom, regionální bolestivé syndromy
Ostatní členové výboru, kteří o tématech byli později informováni, tyto návrhy akceptují.

ad 2)
Dr. Revický informuje o současném stavu příprav před zahájením Třeboňských
revmatologických dní 2017, které se budou konat sice v jiných prostorách, než na
jaké jsme byli v Lázních Aurora zvyklí, nicméně vše je připraveno pro zdárný průběh
akce.
Účastníci mají ubytování v krátké vzdálenosti od KC Roháč. Sekce nelékařů se proti
původnímu návrhu budou konat v salonku hotelu Zlatá Hvězda, ale všichni účastníci o
tom včas dostali zprávu. Všechny informace jsou dostupné na desce u registrace v KC
Roháč.
ad 3)
Prof. Vencovský komunikuje se slovenskými kolegy ohledně témat na 61. výroční sjezd
slovenských a českých revmatologů, který se bude konat ve dnech 28. – 30. 9.
2017 v Bratislavě.
Ze strany Slovenské revmatologické společnosti byla již předtím navržena tato témata, se
kterými byl vysloven souhlas:

Nediferencované choroby pojiva
Paraneoplastické syndromy
Reaktivní artritidy
Sekundární osteoporóza
Dnavá artritida a metabolická artropatie
ČRS navrhuje tato témata

Časná identifikace revmatických onemocnění
Trávicí trakt a revmatické choroby
Stillova choroba a horečka nejasné etiologie

Pokud s tím bude SRS souhlasit, pak bychom mohli začít s výběrem řečníků. Návrhy
budou řešeny s členy výboru OS korespondenčně.
ad 4)
Výbor ČRS obdržel 6 žádostí o zřízení Centra pro biologickou léčbu pro odbornost
revmatologie:
a) Nemocnice ve Frýdku Místku (MUDr. D. Havrlant, MUDr. A. Kocichová)
b) Revma, s.r.o., Ostrava (MUDr. M. Šugárek)
c) MUDr. Rosypalová, s.r.o., Ostrava (MUDr. M. Rosypalová)
d) INREA, s.r.o., Ostrava (MUDr. V. Volfová)
e) Revmatologie KV, s.r.o., Karlovy Vary (MUDr. H. Ptáčková)
f) ARTMEDI UPD, s.r.o., Hostivice, Praha-západ (MUDr. T. Zitko)
Vzhledem k tomu, že všechny žádosti vyhovují podmínkám potřebným pro centrum
biologické léčby, všichni přítomní členové vyslovují souhlas. Odborná společnost zároveň
konstatuje, že postupně dochází k regionální nevyváženosti v České republice z hlediska
zřízení CBL, protože oblast Severní Moravy je pokryta hustěji, než ostatní regiony ČR.

ad 5)
Vzhledem k nedostatku času, z důvodů uvedených v bodě 1, bude příprava voleb do
výboru ČRS v roce 2017 řešena při nejbližším zasedání výboru OS.
ad 6)
Nová „Doporučení ČRS pro léčbu“ budou postupně aktualizována:
a) Doporučení pro léčbu psoriatické artritidy vypracoval MUDr. J. Štolfa a byla
připomínkovaná členy výboru. V současné době vyšla v České revmatologii č.
4/2016;
b) Doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy je téměř před dokončením. Autorem je
prof. L. Šenolt ve spolupráci s prof. J. Vencovským, prof. K. Pavelkou, doc. J.
Závadou a MUDr. H. Mannem.
Výbor také jednal o vytvoření nových doporučení a navrhuje vypracovat:
c) Doporučení ČRS pro léčbu sklerodermie. Hlavní autor: doc. Bečvář
d) Doporučení ČRS pro léčbu zánětlivých revmatických onemocnění v graviditě:
Hlavní autoři: MUDr. Tegzová. prof. Vencovský,
e) Doporučení ČRS pro léčbu dny. Hlavní autor: doc. Závada
ad 7)
Česká revmatologická společnost vyhlašuje 3 cestovní granty (1 lékař plná úhrada; 1
lékař „trainee“; 1 Health Professionals) k účasti na kongresu EULAR, který se bude konat
ve dnech 14. – 18. 6. 2017 v Madridu.
Podmínky: zaslání žádosti a abstraktu výboru společnosti, potvrzení o předložení
abstraktu na kongres EULAR; ČRS hradí registrační poplatek; přímou letenku PrahaMadrid-Praha; ubytování v hotelu do výše 116 EUR/noc x3;
Přihlášky prosím zasílejte na adresu: schwarzova@revma.cz nejpozději do 26. 1. 2017.
ad 8)
Česká revmatologická společnost vyhlašuje soutěž o 1 nejlepší publikaci za rok
2016 v kategorii do 35 let věku 1. autora a 1 nejlepší publikaci v kategorii nad 35 let
věku 1. autora..
Podmínky: členství v ČRS, publikace může být v daném roce zveřejněna on-line, ale musí
mít konečné stránkování. Oznámení o vyhlášení soutěže bude inzerováno na webové
stránce ČRS a v nejbližších číslech časopisu Česká revmatologie, na „smyčce“ při 73.
klinické konferenci RÚ 21. dubna 2017 v Praze.
Termín pro zaslání přihlášek je stanoven: do 31. 8. 2017 na adresu:
schwarzova@revma.cz
ad 9)
Odborná témata pro Jáchymovské revmatologické dny budou řešena opět
korespondenčně, přičemž budou využity nevyčerpané návrhy z předešlých diskusí na XII.
slapské symposium.
ad 10)
Prof. Šenolt informuje o přípravách XIV. semináře mladých revmatologů, i když garanty této
akce jsou MUDr. M. Tomčík a MUDr. A. Smržová. Technickou stránku akce zabezpečují sl. V.
Špinglová a N. Kvítková z RÚ. Seminář se bude konat ve dnech 11. – 13. 5. 2017 v hotelu Eliška

v Mikulově. Odborný program i přihláška k účasti jsou na webové stránce České revmatologické
společnosti (www.revmatologicka-spolecnost.cz).

ad 11)
Dr. Olejárová, šéfredaktorka časopisu Česká revmatologie, představila návrh
harmonogramu článků pro následující ročník, přičemž každé číslo by mělo obsahovat
úvodník na dané téma; dále „Doporučený postup ČRS“; vyžádaný přehledový článek;
přehledné články by měli připravit autoři z RÚ; do č. 2 autoři z NRE FN Olomouc; do č. 3
autoři z RÚ ; do č. 4 z Gastroenterologické kliniky (revmatologie), FN Hradec Králové.
Byla odsouhlasena odměna ve výši Kč 5.000 za přehledový článek a za aktualizaci
„Doporučení ČRS“ do každého čísla.
ad 12) Různé – prof. Vencovský předložil návrh na volbu nového pokladníka EULAR –
výbor souhlasí s podporou profesorky Laury Gossec z Paříže.
Zapsali: prof. MUDr. P. Horák, Ph.D.
prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc.
J. Schwarzová
Korigoval: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc.

