
 
 

Zápis 
 

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP a výboru Slovenské 
revmatologické společnosti SLS, které se uskutečnilo 

dne 17. září  2014  od 14:45 hod. v Kongresovém centru, ALDIS v Hradci Králové 
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., MUDr. J. Štolfa, MUDr. 
Z. Dvořák, Ph.D., MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D., MUDr. T. Soukup, Ph.D.,  doc. MUDr. 
P. Němec, Ph.D., MUDr. P. Vítek, J.Korandová; 
prof. MUDr. J. Rovenský, DrSc., doc. MUDr. J. Lukáč, CSc., doc. MUDr. I. Rybár, 
CSc., MUDr. D. Mičeková, CSc. 
Omluveni: prof. MUDr. P. Doležalová, CSc., MUDr. M. Sedláčková  
 
Program:  
1. 58. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů, Hradec Králové 17.  20. 9. 

2014, poslední informace (prof. Vencovský, dr. Revický) 
2. Zpráva prof. Šenolta k XI. semináři mladých revmatologů, 29. – 31. 5. 2014, 

Špindlerův Mlýn a výhledem na další roky. 
3. Příprava vzdělávacích akcí na rok 2015  (Třeboňské revmatologické dny, 7. – 9. 2015 

/seznámení s tématy/; XI. slapské symposium, Měřín, 4. – 6. 6. 2015 /návrh témat/; 
Jáchymovské revmatologické dny, 25. – 27. 11. 2015 /návrh témat/ (prof. Pavelka)  

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

5. Spolupráce se Společností všeobecného lékařství na přípravě a diseminaci 
„Doporučených postupů v revmatologii“ (prof. Šenolt)  

6. Zpráva šéfredaktorky časopisu česká revmatologie (MUDr. Olejárová) 
7. 59. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů v roce 2015; Informace k místu 

a termínu (prof. Rovenský, předseda SRS)  
8. Různé (adopce hrobu prof. Lenocha, čestná členství atd.)  
9. Zpráva o časopisu Reumatológia (prof. Rovenský) 

 
Průběh jednání: 

1.  
Dr. Revický, zástupce Congress Prague, organizátora sjezdu, podává poslední 
informace k začínající akci. Registrováno je 550 účastníků; odborný program bude 
probíhat ve dnech 17., 19. a 20. 9. v Malém sále KC Aldis a 18. 9. paralelně v Malém 
a Labském sále. Zprávy k doprovodným pořadům jsou prezentovány na panelu u 
registrace. Prof. Pavelka žádá přítomné předsedající odborných bloků o dodržování 
času přednášek.  

2.  
Sdělení prof. Šenolta k XI. semináři mladých revmatologů, který proběhl v květnu t.r. 
ve Špindlerově Mlýně. Přednášky začínajících revmatologů byly velmi zajímavé, a 
proto některé z nich budou na programu podzimní klinické konference, aby si je 
mohlo vyslechnout více lékařů. Úspěšný byl tentokrát seminář i po ekonomické 
stránce a na účet ČRS bylo poukázáno  80 tis. Kč (částka bude zdaněna). Prof. Šenolt 

http://www.cecr2014.at/


navrhuje výboru organizování semináře i v příštím roce. Společně s doc. Němcem 
oznámí termín. 

3.  
Prof. Vencovský oznamuje další akce pro rok 2015: Třeboňské revmatologické dny 7. 
– 9. 1. 2015. Témata, registrace i výzva k aktivní účasti jsou zveřejněny na webové 
stránce ČRS (www.revmatologicka-spolecnost.cz). Součástí bude blok pro nelékaře. 
Je třeba zajistit větší propagaci mezi zdr. sestrami a fyzioterapeuty. Termín XI. 
slapského symposia je stanoven na 4. – 6. 6. 2015. Odborná témata budou opět 
řešena korespondenčně. Sekretářka rozešle členům výboru programy dvou 
předešlých symposií, aby byly zvoleny zajímavé náměty. Termín je určen také pro 
Jáchymovské revmatologické dny, tentokrát o něco dříve, vzhledem k plánované 
rekonstrukci LD Radium Palace, 25. – 27. 11. 2015.  

4.  
Prof. Vencovský referuje o Středoevropském revmatologickém kongresu, který ve 
dnech 6. – 7. 12. 2014 organizuje Rakouská revmatologická společnost ve Tech Gate 
Vienna. Podrobnosti jsou na webové stránce  www.cecr2014.at. Termín pro 
předložení abstrakt je stanoven na 8. 10. 2014.  Pořadatelem dalšího kongresu v roce 
2017 by měla být Slovinská revmatologická společnost. Prof. Vencovský osloví 
stávajícího předsedu Dr. Iztoka Holce. Pokud by pořadatelství odmítli, připadala by v 
úvahu ČRS a pravděpodobně Praha.  

5.  
Česká revmatologická společnost se podílí na „Doporučení pro časný záchyt 
nejčastějších zánětlivých revmatických onemocnění“ se  Společností všeobecného 
lékařství ČLS JEP. Návrh byl rozeslán autory prof. Šenoltem a dr. Mannem 
k připomínkování členům ČRS. Do 14 dní by měli obdržen finální verzi 
k odsouhlasení.  Bylo diskutováno i další společné „Doporučení pro dnu“.  

6.  
Dr. Olejárová, šéfredaktora časopisu Česká revmatologie informuje o náplni 3. čísla 
časopisu. Články má i do čísla 4. Výbor rozhodl, že abstrakta z odborných akcí se 
v časopise publikovat nebudou, pouze elektronicky na webu časopisu pro 
předplatitele. Důvody pro prezentaci abstrakt v časopisu pominuly, nelze je uvádět 
do publikační činnosti. 

7.  
Zasedání výboru ČRS se zúčastnili zástupci výboru Slovenské revmatologické 
společnosti, aby mj. oznámili termín a místo 59. výročního sjezdu slovenských a 
českých revmatologů, které se bude konat ve dnech 24. – 26. 9. 2015 v Bánské 
Bystrici. Odborná témata budou řešena korespondenčně, jakož doporučení 
„vyzvaných spíkrů“. 

8.  
Prof. Rovenský referuje o časopisu Reumatológia, který vydává za finanční podpory 
Slovenská reumatologická spoločnosť. Obrací se na české kolegy s žádostí o 
příspěvky. 

9.  
Na závěr jednání výboru ČRS padl návrh na místo 60. výročního sjezdu českých a 
slovenských revmatologů v roce 2016,  Brno. Je třeba včas určit termín, aby bylo 
možné zajistit vhodné prostory. 
 
Zapsala: J. Schwarzová 

http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/
http://www.cecr2014.at/


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

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Odstraněno: ¶
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