
Zápis
ze zasedání České revmatologické společnosti konané dne 29. 9. 2011, 
které se konalo v předvečer 55. výročního sjezdu slovenských a českých 
revmatologů v Piešťanech

Přítomni:
Prof. MUDr. J. Vencovský DrSc., Prof. MUDr. K. Pavelka DrSc., Prof. MUDr. 
P. Horák,Ph.D.,  Prof. MUDr. Zb. Hrnčíř, DrSc.,  MUDr. J. Štolfa, MUDr. 
Němcová, doc. MUDr. R. Bečvář CSc., doc. MUDr.L. Šenolt, Ph.D, MUDr. 
Bortlík, J. Korandová
Omluveni: prim. MUDr. M. Sedláčková, MUDr. P. Vítek, MUDr. S. 
Augustinová, MUDr. M. Olejárová, CSc.

Program:

1. Revize témat na 56. sjezd českých a slovenských revmatologů, 
19. - 22. 9. 2012, Olomouc

a) Systémové projevy u autoimunitních revmatických chorob 
b) Glukokortikoidy u léčby revmatických chorob
c) Osteoporóza
d) Osteoartróza
e) Systémové autoimunitní onemocnění – bazální výzkum
f) Revmatická ruka – zobrazovací metody
g) Metabolické artropatie
h) Revmatochirurgie kolene
i) Varia
Zvažováno konání sjezdu pouze ve 2 dnech. To by přineslo nutnost 
paralelního programu jak pro běžné přednášky, tak pro satelitní symposia. 
Návrh byl projednán na společném zasedání se Slovenskou 
revmatologickou společností s tím, že zatím se přidržíme původního 
uspořádání. Zvážení zkrácení sjezdu bude revokováno v letech 2012 a 
2013. 

2. Průběh tvorby webových stránek

a) Stručnou zprávu o stavu webových stránek ČRS  přednesl doc. Šenolt
b) Stránky nebylo možné během zasedání výboru shlédnout, vzhledem 
k technickému problému s připojením 
c) Webové stránky jsou prakticky hotové, vypadají dobře, nutné je však 
stránky doplnit a aktualizovat (část léčebné postupy je zastaralá tj. část 
léčebné postupy u RA vč. odkazu na doporučení léčebných postupů). 
d) Doc. Šenolt se má sejít s tvůrci webových stránek příští týden. 
e) Prof. Vencovský informoval o firmě Meditorial, která zabezpečuje 
webové stránky pro ČLS i pro časopis Česká revmatologie. 
f) Technicky jsou stránky v pořádku. 



g) Obsah stránek musí zajistit ČRS. V současné době je na nových 
stránkách uveřejněn totožný text jako na stránkách starých, které 
vytvořili ing. Turek a pí. J. Schwarzová. Nějaký čas budou funkční 2 verze 
web stránek (paralelně staré a nové), aby si uživatelé zvykli.
h) Problém s uveřejněním doporučení, která jsou uveřejněna v časopise 
Česká Revmatologie, protože 1 rok nelze v časopise publikované články na 
stránkách uveřejnit , resp. zpřístupnit  lze pouze pro předplatitele. 

3. Příprava programu pro Jáchymovské revmatologické dny
A
a) velký zájem o satelitní symposia. V současné době jich je 7. 
b) zatím relativně malý zájem o přednášky
c) ke zvážení – konání paralelních sympozií. Prostory v Jáchymově nejsou 
pro toto uspořádání příliš vhodné, zatím paralelní satelitní symposia 
nebudou navrhována.

B 
Postgraduální kurz v Jáchymově – jednotící téma „Hot topics“ – aktuální 
témata v revmatologii (4-5) 
Předběžné návrhy: 
a) Přehled neuropat. bolest (MUDr. Šléglová)
b) SSc -  nejnovější diagnostické postupy (doc. MUDr. Bečvář)
c) Sono pro určení aktivity kloubní synovitidy
d) Dialyzační osteo-artropatie
e) Obecná přednáška o autoprotilátkách

C
Program
a) MTX
b) Raynaudův syndrom (organizací bloku pověřen doc. Bečvář)
c) Vzácnější revmatická onemocnění (došlo několik příspěvků) 
d) Kasuistiky
e) Časná RA
f) Spondylartritidy – zatím malý zájem 
g) Varia
h) Podporované přednášky
i) Satelitní symposia

D
Prof. Pavelka – návrh ke zvážení – posunout čas konání schůze ČRS 
z odpoledních hodin na 10,30 – 12,00 hod. V odpoledních hodinách by se 
naopak měla konat 2 satelitní symposia.
Výsledek: odsouhlaseno

4. Nový systém předkládání žádostí na vzdělávací akce v systému 
celoživotního vzdělávání lékařů



Prof. Vencovský informoval o novém způsobu předkládání žádostí na 
vzdělávací akce. Bude jiný způsob úhrady – 500,- Kč za žádost 
k uspořádání akce organizované ČLK; 800,- Kč za žádost organizovanou 
jiným subjektem a ohodnocena 2 až 3 kredity atd. (Celý text Příloha č. 1 
ke Stavovskému předpisu č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů 
ČLK platná k 18. 7. 2011.).  Cena se  bude dále  navyšovat dle 
požadovaného počtu kreditů. Vše k úhradě ČLK. 

5. Sjezd delegátů ČLS JEP 7.12.2011 -  návrh zástupce ČRS

Prof. Vencovský informoval o sjezdu delegátů ČLS JEP, který se bude 
konat 7.12.2011 (ve stejné době jako Jáchymovské revmatologické dny). 
Na sjezd by se měl dostavit jeden zástupce ČRS. Výbor jmenoval s jejím 
souhlasem  MUDr. Simonu Skácelovou z Revmatologického ústavu. 

6. Varia

a) prof. Vencovský vznesl dotaz k doc. Bečvářovi – v minulosti 
požadavek z MZ ohledně „kultivace seznamu zdravotních výkonů“ . Doc. 
Bečvář byl pověřen výborem ČRS stykem s Ministerstvem zdravotnictví 
v této záležitosti. Zatím se mu nikdo z MZ neozval. 

b) prof. Vencovský  informoval  o úmyslu převzetí časopisu Česká 
revmatologie nakladatelstvím Mladá Fronta (dále MF). Ze strany MF 
příslib o zachování stávajícího stavu vč. internetového přístupu k časopisu. 
Prof. Vencovský necítí ze strany MF ohrožení, přesto vyslovil možnost 
protestu v případě, že by měl někdo z výboru ČRS zásadní výhrady. Prof. 
Vencovský nicméně upozornil, že konečné rozhodnutí bude odviset od 
rozhodnutí ČLS JEP, protože nabídka se týká celé kolekce časopisů 
vydávaných Českou lékařskou společností. 

c) Informace od prof. Vencovského  o EUNI (p. Procházka) – EUNI = 
internetová vzdělávací platforma. Z EUNI oslovili ČRS s cílem otevřít 
vzdělávací portál pro biologickou terapii. Podobné stránky již mají např. 
diabetologové a některé další odborné společnosti.

Popis
• Šlo by o formu postgraduálního vzdělávání. 
• Stránky nabízí např. možnost uveřejnit články, blogy, doporučení, 

informace ze sjezdů, videorozhovory atp. V případě biologické léčby by 
stránky  mohly obsahovat i dopisy a například možnost psát dotazy. 

• Časem by stránky měly mít formu edukační, aby bylo možné 
přidělovat kredity, to by však znamenalo nejen stránky naplnit po 
obsahové stránce, ale i doplnit o otázky.



• Tč. už cca 10-15  společností a 1. LF podobné stránky  má a ČRS se 
nejspíš nebude moci vyhnout

Námitky proti:  pracnost,  není, kdo by  naplňoval, nejasné  podmínky, 
ne zcela jasný  obsah stránek

Výsledek diskuse zda stránky „ano či ne“.
Souhlasné stanovisko pouze tehdy, když budou mít stránky smysl tj. 
stránky někdo bude číst. 
Odborné texty existují v AJ, a proto nutné tvorbu dalších stránek ještě 
zvážit. 
Prof. Vencovský  navrhl, že by se nemuselo jednat o stránky jen 
biologické terapie, ale o stránky „doporučených postupů“ a obecně terapie 
zánětlivých onemocnění. 
Prof. Pavelka doplnil o informaci, že máme zpracované RA, AS,  PsA – 
MUDr. Štolfa již dokončil, tč. čeká na připomínky (PsA doporučení vychází 
z GRAPA a částečně z EULAR doporučení), SLE by napsal prof. Horák. 
Na dotaz jak je na tom s doporučeními Dětská  klinika dr. Němcová 
odpověděla, že má doporučení pouze interní  . 
Zatím není pevné rozhodnutí - prof. Vencovský  přislíbil, že zjistí více 
podrobností (cca do 14 dnů)
V případě, že konečné stanovisko bude kladné, bude nutné 
jmenovat koordinátora (Úkolem koordinátora nebude psát odborný 
text, ale zajišťovat a hlídat termíny příspěvků atp.  Zatím nebyl 
koordinátor stanoven.).

d) CECR se bude se konat v Krakově v Polsku 
Jednalo se o reprezentaci  ČRS. Prof. Vencovský projedná s organizátorem 
sjezdu profesorem Wielandem z Krakova formát kongresu. Pokud bude 
podobný jako v minulosti, což byl a je návrh ČRS, pak by ČRS navrhovala 
uspořádat blok biomarkerů zánětlivých onemocnění. Každý organizátor 
bloku navrhuje 2 zvané řečníky, jednoho z příslušného státu a jednoho ze 
zahraničí. Byl projednán a schválen předběžný návrh na oslovení doc. 
Ladislava Šenolta, PhD z české strany a pozvání prof. Georga Schetta 
z Erlangenu jako zahraničního řečníka. 

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


