Zápis
ze zasedání výboru ČRS dne 12. dubna 2018 od 17:30 – 19:45 hod. v salonku hotelu
Panorama v Praze 4
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., prof. MUDr. L.
Šenolt, Ph.D., MUDr. Z. Fojtík, Ph.D., MUDr. Z. Dvořák, Ph.D., MUDr. M. Olejárová, CSc., MUDr.
L. Bortlík, MUDr. H. Mann, MUDr. S. Macháček, MUDr. D. Tegzová, doc. MUDr. Petr Bradna,
CSc., MUDr. Š. Forejtová, MUDr. M. Sedláčková, MUDr. M. Tomčík, Ph.D., Bc. H. Šmucrová
Program:
1. Hospodaření ČRS za rok 2017 vč. časopisu Česká revmatologie (prof. Šenolt, dr. Olejárová)
2. Zpráva revizní komise (doc. Bradna)
3. Nová „Doporučení pro sledování bezpečnosti léčby“ (prof. Vencovský)
4. Problematika kontrol biologické léčby (prof. Vencovský)
5. DRG v revmatologii (prof. Vencovský)
6. Příprava programu 62. výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů, 20. – 22. 9.
2018, Kongresový hotel Clarion, Praha – potvrzení vyzvaných spíkrů
7. Biologická léčba v revmatologii; příprava programu setkání Center biologické léčby 19. září
2018 v hotelu Clarion, Praha 9
8. Návrhy na ocenění ČRS příp. ČLS JEP
9. Projednání žádosti o zřízení nového Centra pro biologickou léčbu (MUDr. Z. Štejfová, Praha
4; update dětského CBL v Motole)
10. Další vzdělávací akce v roce 2018 a plán na rok 2019
- 76. klinická konference RÚ, 9. listopadu 2018; Kongresové centrum City, Praha 4
- 12. CECR, 6. – 8. 12. 2018, Záhřeb
- Třeboňské revmatologické dny, 9. – 11. 1. 2019
- 63. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů, návrh SRS 19. – 21. 9. 2019, Starý
Smokovec, hotel Bellevue
11. Různé – Diskuse ke zvýšení hodnoty bodu za výkon práce revmatologa (dr. Macháček)
Návrh na vyřazení majetku ČRS (J. Schwarzová)
1.
Prof. Vencovský přivítal přítomné členy výboru ČRS a předal slovo prof. Šenoltovi, který přednáší
zprávu o hospodaření České revmatologické společnosti v roce 2017. Podklady pro tuto
informaci předalo ekonomické oddělení České lékařské společnosti JEP, které v průběhu roku
zpracovává náklady (materiál, služby, osobní náklady), výnosy (členské příspěvky, zisky ze
vzdělávacích akcí) a odvody DPH odborné společnosti vč. časopisu Česká revmatologie. Stav
finančních prostředků před zdaněním ke dni předání zprávy k 7. 4. 2018 činí 1 411 551,45 Kč.
2.
Na zprávu pokladníka ČRS prof. Šenolta navazuje předseda revizní komise OS doc. Bradna a
konstatuje, že všechny vynaložené náklady byly čerpány v souladu s maximální hospodárností.
Z prostředků ČRS bylo uhrazeno mj. předplatné několika zahraničních časopisů na rok 2018,
které jsou přístupné stážistům i lékařům v přípravě k atestaci z revmatologie v knihovně
Revmatologického ústavu. Dále byla podpořena účast 2 vysokoškoláků (lékař a PhD.) na ACR
v rámci vypsaného cestovního grantu ČRS a cestovní náklady pro zástupkyni OS k účasti na
zasedání komise UEMS v Paříži. Zpráva byla schválena všemi členy OS.

3.
Na zprávu pokladníka a předsedy revizní komise reaguje šéfredaktorka časopisu Česká
revmatologie MUDr. Olejárová, která se významně podílí na zisku časopisu a informuje o
vyplacení odměn pro opakované recenzenty a vyzvané autory článků do čísel v roce 2017.
Členové výboru doporučují nově odměnit autory „Doporučených postupů“; review; originálních
prací a pracných recenzí. Informace bude vyvěšena na webu ČRS. Na příštím zasedání výboru
budou projednány návrhy na odměnu autorům článků z čísel časopisu roku 2017.
4.
Prof. Vencovský informuje o přípravě odborného programu 62. výročního sjezdu českých a
slovenských revmatologů, který se bude konat ve dnech 20. – 22. 9. 2018 v kongresovém
hotelu Clarion v Praze 9. Témata jsou stanovena a vyzvaní řečníci se navzájem kontaktovali o
obsahu přednášek. Termín pro předložení aktivní účasti je 15. květen 2018. Součástí odborného
programu budou také 2 slavnostní sdělení, které přednesou prof. MUDr. J. Štěpán, DrSc. a prof.
MUDr. P. Vavřík, CSc.; dále debata na téma: „Kdy a jak léčit hyperurikemii“ (2x15 min).
Debatovat budou prof. K. Pavelka a doc. J. Závada; Repetitorium metod a význam vyšetření –
autoprotilátky (prof. J. Vencovský) a také sekce nelékařů. 19. 9. od 14 hod. bude zasedání
výboru ČRS. 20. 9. dopoledne se bude konat setkání Center biologické léčby. Všechny tyto
informace se postupně zveřejňují na webu ČRS a Congress Prague.
5.
Koncem ledna t. r. byla oslovena OS předsedou ČLS JEP, aby se vyjádřila k návrhu na změny
v seznamu zdravotnických prostředků. ČRS a jím pověřená komise pro zdravotnické prostředky
vedená Dr. Stanislavem Macháčkem doporučila celou řadu rozšíření možností předepisování
těchto prostředků i pro revmatology. V dosavadním průběhu tvorby nového seznamu byl náš
návrh schválen i dalšími odbornými společnostmi a v současnosti probíhá další kolo schvalování.
Nový seznam musí být vydán před koncem roku 2018. V seznamu zatím nejsou uvedeny
prostředky obsahující kyselinu hyaluronovou - Prof. Vencovský toto prověří u prof. Švihovce.
6.
DRG v revmatologii. Na prof. Vencovského se obrátil dr. Uher z ÚZIS s požadavkem na vyjádření
OS ke klasifikačnímu systému CZ-DRG restart, který je rozdělen do tří souborů s podrobným
vysvětlením principu klasifikace, se schématickým příkladem vybrané části klasifikačního stromu
a ceníkem navržených DRG a skupin. Prof. Vencovský požádal dr. Tegzovou, dr. Sokalskou, prof.
Horáka, dr. Fojtíka a doc. Bradnu o spolupráci na zhodnocení prvního konkrétního návrhu na
modelovém onemocnění, kterým je systémový lupus erythematodes.
7.
Biologická léčba v revmatologii. Problém dr. Fojtíka s potenciální neúhradou biologického léku
v případech snížení jednotlivé dávky léku či prodloužení intervalů dávkování u nemocných, kteří
dosáhnou remise onemocnění. Tato možnost je obsažena v Doporučeních ČRS či v doporučeních
k léčbě vydaných EULARem. Panuje obava, že pojišťovny mohou odmítnout hrazení u těchto
pacientů, protože postup se odlišuje od informací v SPC. Prof. Vencovský s prof. Pavelkou mají
domluvený termín schůzky u dr. Hoňka na VZP za účelem vypracování písemné dohody, která
upraví postup v těchto případech. Výsledek jednání bude uveřejněn na webové stránce ČRS.

8.
Výbor ČRS se již dříve zabýval aktualizací „Doporučení ČRS v graviditě“, které zpracovává MUDr.
Tegzová a bude publikováno v č. 3 České revmatologie. ČRS také vypracuje nové „Stanovisko
k bezpečnosti podávání biologické léčby“. Dr. Šedová a dr. Tomasová předloží do České
revmatologie „Stanovisko k předoperační přípravě v souvislosti s imunosupresivní a biologickou
terapií“.

9.
Každoročně oslovují pořadatelé Internistického kongresu naší odbornou společnost o vytvoření
„revmatologického bloku“, který se ale tentokrát koná v paralelně v termínu s výročním sjezdem
českých a slovenských revmatologů. Požádáme o zařazení do sobotního programu (21. 9. 2018),
kdy bude jednodušší nalézt řečníky, kteří nebudou mít již povinnosti v poslední den sjezdu.
Zatím jediným řečníkem, který přislíbil účast, je prof. Horák. Termín pro návrh celého tohoto
bloku je 30. 6. 2018.
10.
Prof. Vencovský žádá výbor o návrh nových členů Standing Committe EULAR.
Epidemiology and Health Services Research Dr. Mária Filková Ph.D.
Education and Training
Dr. Marta Olejárová, CSc.
Investigative Rheumatology
Prof. Pavel Horák, CSc.
Paediatric Rheumatology
Dr. Marcel Schüller,Ph.D.
Musculoskeletal Imaging
Dr. Martin Klein,Ph.D.
Výbor s navrženými kandidáty souhlasí. Jmenovaní musí s kandidaturou souhlasit. Poté budou
jejich jména odeslána do sekretariátu EULAR.
11.
Výbor ČRS vyslovil souhlas s návrhem na ocenění
prof. MUDr. Zbyňka Hrnčíře, DrSc., Zlatou medailí ČLS JEP
prof. MUDr. Jiřího Vencovského, DrSc., Zlatou medailí ČLS JEP
MUDr. Šárku Forejtovou, čestným členstvím ČRS ČLS JEP
MUDr. Zdeňka Dvořáka, Ph.D., čestným členstvím ČRS ČLS JEP
Ocenění budou předána v rámci 62. výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů v září
v Praze
12.
Vzdělávací akce v roce 2018
Referuje MUDr. Tomčík: XV. seminář mladých revmatologů, 17. – 19. 5. 2018, Špindlerův Mlýn.
Program je na webu ČR www.revmatologicka-spolecnost.cz
Referuje prof. Vencovský: CECR 2018, organizuje Chorvatská revmatologická společnost
v termínu 6. – 8. 12. 2018 v Záhřebu. Podrobnosti k tomuto kongresu ještě nejsou na webu
odborné společnosti. Za ČRS je navrženo téma: Biomarkery. Koordinátorem tohoto bloku je
prof. Šenolt.
Vzdělávací akce v roce 2019:
- Třeboňské revmatologické dny, KC Roháč, Třeboň, 9. – 11. 1. 2019; návrhy odborných témat
budou řešeny korespondenčně;
- XII. slapské symposium, Měřín, 6. – 8. 6. 2019
13.
Slovenská revmatologická společnost oznámila termín a místo 63. sjezdu slovenských a českých
revmatologů, 19. – 21. 9. 2019, Smokovec, hotel Bellevue. Výbor ČRS požaduje ověřit, zda Starý
Smokovec nepatří mezi destinace, které neakceptují farmaceutické společnosti.
14.
Žádost o zřízení Centra pro biologickou léčbu požádala MUDr. Zuzana Štejfová, Praha 4.
Vzhledem k tomu, že ZZ splňuje všechny podmínky, výbor souhlasí se zřízením centra.
15.
Pí. Schwarzová předkládá návrh na vyřazení majetku ČRS pro zastaralost, nevyužití:
Nikon E 3500 fotoaparát, r. pořízení 2002, 15.400 Kč; zůstatková cena 0,- Kč
PC s příslušenstvím, r. pořízení 2003, 39.057 Kč; zůstatková cena 0,- Kč
Tiskárna HP LJ1300 N, r. pořízení 2003; 20.106 Kč; zůstatková cena 0,- Kč
Tiskárna HP Laser, r. pořízení 2005; 5.635 Kč; zůstatková cena 0,- Kč
Notebook Fujitsu – Siemens, r. pořízení 2001; 20.198 Kč; zůstatková cena 0,- Kč

PC Compaq 500 B, r. pořízení 2010; 12.328 Kč; zůstatková cena 0,- Kč
Externí FDD 3,5“/1.44 MB (připojení pro notebook); r. pořízení 2004; 1.393 Kč; zůstatková cena
0,- Kč
Barevná tiskárna HP Desk Jet 1600 C; r. pořízení 1996; 39.900 Kč; zůstatková cena 0,- Kč
Notebook HP Compaq nc 9110, r. pořízení 2004; 65.239 Kč; zůstatková cena 0,- Kč
Datový projektor Panasonic PT-LB60E, r. pořízení 2005; 77.350 Kč; zůstatková cena 0,- Kč
Výbor vyslovuje souhlas s vyřazením předložených věcí.
16.
Dr. Bortlík informuje výbor ČRS o existující snaze změnit systém předepisování biologických léků
s použitím běžných receptů. Výbor bere tuto informaci na vědomí. Pro nedostatek času nebyla
tato problematika diskutována.

Zapsala: J. Schwarzová
Zápis korigoval: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc.

