
 

 

Zápis  
ze zasedání výboru ČRS dne 19. září 2018 od 15:00 – 17.15 hod., Kongresový hotel 
Clarion, Praha  9 
 
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. 
H. Mann, MUDr. D. Tegzová, MUDr. Š. Forejtová, doc. MUDr. M. Tomčík, Ph.D., doc. MUDr. Petr 
Bradna, CSc., MUDr. L. Bortlík 
Omluveni: MUDr. M. Sedláčková, MUDr. S. Macháček 
Host: JUDr. P. Revický, zástupce Congress Prague, s.r.o. 
Program:  

1. Poslední informace a pokyny k 62. výročnímu sjezdu českých a slovenských revmatologů, 
20. – 22. 9. 2018, Kongresový hotel Clarion, Praha 9 (prof. Pavelka; dr. Revický) 

2. Vyhodnocení přihlášek o nejlepší publikaci za rok 2017 (prof. Vencovský) 
3. CECR, 6. – 8. 12. 2018, Záhřeb – průběžná informace (prof. Vencovský, prof. Šenolt) 
4. Zpráva šéfredaktorky časopisu Česká revmatologie; návrh na odměny pro autory článků 

r. 26, č. 1 – 2/ 2018 (MUDr. Olejárová)  
5. Vzdělávací akce v roce 2019 - Třeboňské revmatologické dny, 9. – 11. 1. 2019;  

XIII. slapské symposium, 6. – 8. 6. 2019, Měřín (prof. Pavelka); XVI. seminář mladých 
revmatologů, 16. – 18. 5. 2019, hotel Volarik, Mikulov (doc. Tomčík); 

6. Informace prof. Doležalové - Návrh pracovní skupiny dětské revmatologie o organizaci 
biologické léčby a systému schvalování nových dětských center; Update na téma 
systému mezinárodních konzultací dětských a dospělých pacientů se vzácnými 
autoimunními a autoinflamatorními chorobami; Termíny evropských kongresů dětské 
revmatologie v nadcházejících 2 letech 

7. Nové žádosti o zřízení centra biologické léčby (MUDr. K. Bouchalová, Dětské centrum, FN 
Olomouc; MUDr. G. Šimková, Revmat. amb., Kladno; ARTMEDI – doplnění údajů) (prof. 
Vencovský)  

8. Nová „Doporučení ČRS“ a update některých, stávajících „Doporučení ČRS“ (prof. 
Vencovský)  

9. Návrhy na ocenění ČRS příp. ČLS JEP v roce 2019 
10. Různé – diskuse k místu Zimních revmatologických dní 2020 a 64. sjezdu českých a 

slovenských revmatologů v roce 2020 
  
1. 
Prof. Vencovský přivítal členy výboru společnosti a požádal hosta zasedání, JUDr. Revického 
z Congress Prague, o poslední informace k 62. sjezdu českých a slovenských revmatologů. 
V době zasedání výboru bylo registrováno 580 účastníků (celkem nakonec přes 600); 97 
přihlášených k aktivní účasti; 8 satelitních symposií; 29 vystavovatelů. Kávové přestávky budou 
nabízeny ve foyer u přednáškových sálů a v místnosti u vystavovatelů. Obědy se budou podávat 
v restauraci Veduta ve 2. poschodí. Detaily k doprovodnému programu jsou vyvěšeny na 
informační tabuli u registrace. Certifikáty pro účastníky sjezdu budou odeslány elektronicky do  
7 dní po ukončení akce. 
2.  
Do soutěže o nejlepší publikaci za rok 2017 přihlásilo 7 prvních autorů 8 publikací. V kategorii do 
35 let to jsou: 



• Filkova M, Carvalho J, Norton S, Scott D, Mant T, Molokhia M, Cope A, Galloway J; 
Polypharmacy and Unplanned Hospitalizations in Patients with Rheumatoid Arthritis,J 
Rheumatol. 2017 Dec;44(12):1786-1793;  
• Ruifang Liang,1 Barbora Šumová*/,1,2 Cinzia Cordazzo,1,3 Tatjana Mallano,1Yun 
Zhang,1 Thomas Wohlfahrt,1 Clara Dees,1 Andreas Ramming,1Dorota Krasowska,4 Małgorzata 
Michalska-Jakubus,4 Oliver Distler,5Georg Schett,1 Ladislav Šenolt,2 Jörg H W Distle (pozn. 
sdílené první autorství); The transcription factor GLI2 as a downstream mediator of transforming 
growth factor-β-induced fibroblast activation in SSc; Ann Rheum Dis 2017;76:756–764. 
doi:10.1136/annrheumdis-2016-209698; */(práci zahájila při  zahraničí B. Šumová, po jejím 
odjezdu dokončila R. Liang) 
• Jana Hurnakova 1,2, Hana Hulejova1,2, Jakub Zavada1,2, Petra Hanova1,2, Martin 
Komarc3,Herman Mann1,2, Martin Klein1,2, Olga Sleglova1,2, Marta Olejarova1,2, Sarka 
Forejtova1,2,Olga Ruzickova1,2, Jiri Vencovsky1,2, Karel Pavelka1,2, Ladislav Senolt1,2*" 
"Relationship between serum calprotectin (S100A8/9) and clinical, laboratory andultrasound 
parameters of disease activity inrheumatoid arthritis: A large cohort study.„"PLoS ONE 
12(8):e0183420. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183420, August 12, 2017;  
nad 35 let to jsou: 
• Soukup T, Dosedel M, Nekvindova J,  Kubena AA, Tacheci I, Duintjer Tebbens J, Vlcek 

J, Bradna P, Barvik I, Pavek P.  The plausible association of MTHFR and ADORA2A 
polymorphisms with nodules in rheumatoid arthritis patients treated with methotrexate.
 Pharmacogenet Genomics. 2017 Feb;27(2):43-50;  

• Stiburková B, Pavelcova K, Zavada J, Petru L, Simek P, Cepek P, Pavlikova M, Matsuo 
H, Merriman TR, Pavelka K, Functional non-synonymous variants of ABCG2 and gout risk. 
Rheumatology (Oxford). 2017 Nov 1;56(11):1982-1992;  

• Andrés Cerezo L, Šumová B, Prajzlerová K, Veigl D, Damgaard D, Nielsen CH, Pavelka 
K, Vencovský J, Šenolt L. Calgizzarin (S100A11): a novel inflammatory mediator 
associated with disease activity of rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther. 2017;19:79;  
Šenolt L, Prajzlerová K, Hulejová H, Šumová B, Filková M, Veigl D, Pavelka K, Vencovský 
J, Interleukin-20 is triggered by TLR ligands and associates withdisease activity in 
patients with rheumatoid arthritis. Cytokine. 2017;97:187-192.;  

• Šenolt L. Adipokines: role in local and systemic inflammation of rheumatic diseases.  
Expert Rev Clin Immunol. 2017 Jan;13(1):1-3;   
V tajném hlasování obdržela nejvíce hlasů publikace  

v kategorii do 35 let:   
• Jana Hurnakova 1,2, Hana Hulejova1,2, Jakub Zavada1,2, Petra Hanova1,2, Martin 
Komarc3,Herman Mann1,2, Martin Klein1,2, Olga Sleglova1,2, Marta Olejarova1,2, Sarka 
Forejtova1,2,Olga Ruzickova1,2, Jiri Vencovsky1,2, Karel Pavelka1,2, Ladislav Senolt1,2*" 
"Relationship between serum calprotectin (S100A8/9) and clinical, laboratory andultrasound 
parameters of disease activity inrheumatoid arthritis: A large cohort study.„"PLoS ONE 
12(8):e0183420. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183420, August 12, 2017;  
v kategorii nad 35 let: 
• Andrés Cerezo L, Šumová B, Prajzlerová K, Veigl D, Damgaard D, Nielsen CH, Pavelka 

K, Vencovský J, Šenolt L. Calgizzarin (S100A11): a novel inflammatory mediator 
associated with disease activity of rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther. 2017;19:79;  
3. 

CECR – 6. – 8. prosince 2018 v Záhřebu v hotelu Westin. Problém pro farmaceutické 
společnosti, protože hotel je pětihvězdičkový, což farmaceutické firmy nemohou podporovat.  Na 
webové straně cecr2018.hr jsou k dispozici pouze základní informace; bohužel dosud nejsou 
uvedena témata. 23 září 2018 je deadline pro levnější registraci. Česká republika by měl mít blok 
7. prosince, program organizuje prof. Šenolt, téma Biomarkery. Kromě prof. Šenolta bude 
přednášet dr. M. Filková a dr. K. Bubová. Ještě se čeká na 2 abstrakta. Oficiálně ale nikdo neví, 



že naše téma jsou Biomarkery. Prof. Vencovský sděluje, že je špatná komunikace s prezidentem 
kongresu prof. Aničem. Maďaři mají pravděpodobně téma Sklerodermie a myozitidy, Slovinci 
Antifosfolipidový syndrom, Chorvaté Lupus. Informace je bez záruky. Počítá se, že pojede asi 20 
lékařů z ČR. 
O cestovní grant požádali prof. Zb. Hrnčíř a Ing. B. Šumová. Výbor souhlasí s finanční podporou 
obou žadatelů.   
4. 
MUDr. Olejárová informuje o finanční zdatnosti časopisu Česká revmatologie z prodeje 
inzerce a předplatného. Z tohoto důvodu navrhuje honorovat autory „Doporučení“ a některé 
přehledové články z č. 1 a 2/2018. K tomuto tématu proběhla zajímavá diskuse, z které vyplynul 
závěr: vyhodnotit a odměnit autory příspěvků celého ročníku 2018 deseti procenty z čistého 
zisku. Hodnocení provedou členové výboru a výsledek bude oznámen v druhém čísle časopisu, 
ročníku 2019. V průběhu roku jsou podle náročnosti posudku odměňováni recenzenti. Každou 
práci posuzují 2 recenzenti. Jmenovité poděkování recenzentům bude zveřejněno v posledním 
čísle ročníku 26/2018, pokud s tím budou souhlasit.   
5. 
Korespondenční cestou byla řešena členy výboru témata přednáškových bloků pro Třeboňské 
revmatologické dny, které se budou konat ve dnech 9. – 11. 1. 2019 v kongresovém centru 
Roháč. Témata jsou k dispozici na webové stránce České revmatologické společnosti. Deadline 
pro aktivní účast je stanoven na 31. října 2018.  
MUDr. Fojtík vznesl požadavek na téma „Vhodnost lázeňské péče“. Prof. Vencovský navrhuje 
toto téma zařadit do programu XIII. slapského symposia (6. – 8. června 2019, Měřín) a 
vytvořit pracovní skupinu ve složení dr. Fojtík, MUDr. Zvoníček, primář rehabilitace 
z Revmatologického ústavu a zástupce zdr. pojišťovny. Členové výboru budou vyzváni k zaslání 
návrhů témat do konce listopadu t.r.  Nápovědou jim budou sdělena témata z posledních dvou 
symposií. Bc. H. Šmucrová navrhuje zařadit přednášky fyzioterapeutů do odborného programu 
lékařů. 
Další vzdělávací akcí příštího roku je XVI. seminář mladých revmatologů, 16. – 18. 5. 
2019, v hotelu Volarik v Mikulově. Doc. Tomčík informoval o odborných tématech semináře, 
o navýšení účastnického poplatku firmám, vzhledem ke zvýšení cen hotelu. Podrobnosti o 
semináři vč. přihlášky jsou na webové stránce ČRS www.revmatologicka-spolecnost.cz. 
6. 
Prof. Doležalová oznamuje výboru ČRS, že pracovní skupina Dětské revmatologie navrhuje 
koncepci center biologické léčby dětských revmatických onemocnění, podle kterých by měla být 
schvalována nová CBL. 
1. Obecná ustanovení: Dětská revmatická onemocnění splňují definici „vzácných chorob“ dle 

WHO. Pro zachování a rozvoj expertízy zdravotnických týmů pečujících o pacienty s těmito 
chorobami je nezbytná centralizace péče i zajištění její dostupnosti pacientům v rámci 
systému sdílené péče. Proto návrh pracuje s konceptem Center I. a II. typu (s podobným 
principem jako akreditace I. a II. typu pro vzdělávání v oboru). Návrh systému center 
biologické léčby je začleněn do koncepce specializované péče o pacienty s dětskými 
revmatickými a autoinflamatorními onemocněními. 2. Charakteristika Center a jejich 
kompetencí. 3. Organizační, personální a materiálně technické předpoklady. Po odsouhlasení 
členy pracovní skupiny dětské revmatologie bude koncepce dětských center biologické léčby 
předložena ke schválení Výboru ČRS, poté bude možno začít projednávat nové žádosti o 
dětská centra. P Doležalová Výboru sdělila, že konečný dokument bude k dispozici do týdne. 
Vedení ČRS konstatovalo, že schválení tohoto dokumentu proběhne korespondenčně a 
následně budou noví žadatelé o centra vyzváni k příslušnému doplnění svých žádostí. 
Schválení těchto doplněných žádostí by mohlo též proběhnout korespondenční cestou.  

• Další informace prof. Doležalové se týkaly změny v souvislosti s novelou vyhlášky o 
vzdělávání: Zkrácení doby specializační přípravy v „nástavbových“ oborech; Dětská 

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


revmatologie z 2 let na 1,5 roku; Tvorba nového vzdělávacího programu; Zkrácení stáže na 
revmatologii na 1 měsíc. 

Informace o vzdělávacích akcích PReS v roce 2019;   Společná akce EULAR/PReS v Madridu 
červen 2019; PReS 2020 v Praze, pravděpodobně 23. - 26. 9.(bude upřesněno).  
7.  
Prof. Vencovský obdržel z MZ ČR žádost o jmenování 4 nových členů akreditační komise pro 
nástavbové obory v dětské revmatologii. Byla oslovena prof. Doležalová, která projedná tuto 
žádost také s výborem Pediatrické společnosti.  
8. 
Prof. Vencovský informuje o žádostech, které obdržela ČRS o zřízení Centra biologické léčby:  
a) MUDr. Gabriela Šimková, revmatologická a interní ambulance, Kladno. Výbor souhlasí se 

zřízením CBL v tomto zdravotnickém zařízení. 
b) MUDr. Kateřina Bouchalová, Dětská klinika FN Olomouc. Výbor akceptuje návrh prof. 

Doležalové a vyčká na dokument pracovní skupiny Dětské revmatologie. 
c) MUDr. Kateřina Kobrová, Revmatologická ambulance, Dětská klinika Masarykovy 

nemocnice v Ústí nad Labem. Výbor akceptuje návrh prof. Doležalové a vyčká na dokument 
pracovní skupiny Dětské revmatologie, pak výbor rozhodne. 

d) ARTMEDI UPD, Praha – západ CBL pro dětskou revmatologii, které garantuje MUDr. 
Pavla Vavřincová, CSc. Výbor ČRS toto centrum odsouhlasilo, ale požadoval doplnění 
některých údajů, což bylo sděleno. 
Pro. Vencovský obdržel děkovný dopis od MUDr. Kasalického z Centra biologické léčby ve 
společnosti Affidea, Praha 4, které díky podpoře České revmatologické společnosti, konečně 
dostalo smlouvu od VZP.  

9.  
Nová Doporučení ČRS:  „Stanovisko ČRS k léčbě antirevmatiky v graviditě a laktaci", autorů 
Tegzová D, Vencovský J. je v současné době připomínkováno členy výboru ČRS. Práce bude 
publikována v č. 4/2018 České revmatologie. Do konce roku zpracuje prof. Pavelka a doc. 
Závada aktualizaci „Doporučení pro léčbu dny“. Během příštího roku připraví prof. Vencovský 
s dalšími spolupracovníky „Doporučení pro bezpečnost biologické léčby“. 
10. 
Výbor ČRS doporučuje ocenit v příštím roce prof. MUDr. Karla Pavelku, DrSc., pamětní 
zlatou medailí České lékařské společnosti JEP. Dále, v souvislosti s životním jubileem, ocenit 
prim. MUDr. Jiřího Štolfu, dlouholetého člena výboru ČRS, čestným členství ČLS JEP a stejné 
ocenění za dlouholetou spolupráci udělit prof. MUDr. S. Popelkovi. Čestné členství České 
revmatologické společnosti ČLS JEP bude předáno prof. MUDr. J. Štorkovi, CSc. 
11. 
Výbor ČRS souhlasí s uspořádáním dalšího ročníku Zimních revmatologických dní v roce 
2020 v Ostravě ve dnech 15. -17. ledna. 64. výroční sjezd českých a slovenských 
revmatologů se bude konat začátkem října 2020 v kongresovém hotelu Clarion v Olomouci. 
Termíny v kongresových centrech těchto destinací prověří dr. Revický z Congress Prague. 
 
Zapsala: Jana Schwarzová 
Zápis korigoval: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc.  
    


