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Iniciálním datem systematické aktivity zájemců o klinickou osteologii byl u nás rok 1970.
Na Hromnice odstartovaly interdisciplinární osteologické semináře ve Výzkumném ústavu
chorob revmatických (nyní Revmatologický ústav v Praze), které svolali S. Havelka a J.
Blahoš. V průběhu dvou následujících dekád se konalo přes 1 1 5 seminářů a později i workshopů s rostoucí účastízahraničních hostů. V řrjnu l986 vznikla z pracovní osteoartrologické
skupiny osteoartrologická sekce tehdejšíČs'revmatologické společnosti ČsLS JEP. Tato sekce
se jako člen European Society of osteoarthrology (ESoA) stala i členem European League
Against Rheumatism (EULAR). V roce 199l byla sekce přijata - jako jediná sekce mezi
samostatnými společnostmi _ do European Foundation for osteoporosis (EFFO)' a to pod
názvem Section of Metabolic Skeletal Disease of the Czechoslovak Society forRheumatolo-e1

.

V důsledku politických změn vznikly posléze dvě samostatné sekce, a to česká a slovenská.
V Praze se konala také dvě rneziniirodní sympozia zmíněnéspolečnosti ESOA v letech 197]
a |984, která zajišťovala naše pracovní skupina. ESoA dále participovala na mezinárodních
sympoziích s osteologickou tematikou pořádaných ČsLS v letech l98l a 1989.
Uvedená činnost osteologicky orientovaných českých pracovníků, podporovanájak Českoi_
revmatologickou společností (ČRs), tak i vedením Čt-s lEp, a řada přípravných setkání vedl.
nakonec k tomu, Že osteoartrologická sekce ČRS podala 27.3. 1995 předsednictvu Čls rrp
Žádost o ustavení samostatné Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) ČLs
JEP. Návrh byl přijat na předsednictvu dne 2.5. 1995 a plénum Čr-s rne prijalo nového č1er:.
20. 1 1. 1 996. Společnost je koncipována jako vysloveně interdisciplinární.
Prvním předsedou SMOS byl zvolen S. Havelka (1995-1991)' od roku 1997 doposu;
pracuje v této funkci V. Palička, Místopředsedou společnosti je J' Blahoš a vědeckým sekr:tářem M' Bayer. Výbor tvoří celkem l3 členťr,z toho 3 členovérevizní komise. SMOS nen:.
sekce, zvláštní pozornost je věnována pediatrickým aspektům.

Yýznamné aktivity
Pro širšíodbornou širšíveřejnostjsou nejvýznamnější akcí celostátní osteo1ogické kongres''
se ji konalo šest (2krát Praha' Banská Bystrica, olomouc, Žilina, Česi':
Budějovice), střídavěje pořádá česká a slovenská strana, coŽ také svědčío úzkéspolupr":.
obou zemí v našem oboru.

V letech 1996_2003

Prim. Vyskočil z Plzné zorganizoval v letech 1996_2004 šest celostátních konferencí o ..kundární osteoporóze.

Spektrum činnosti doplňují pracovní dny avzdělávací kurzy k aktuálním otázkám (kupř'
léčebnépostupy, denzitometrie aj.)' které jsou zaměřeny na zkvalitnění odborné práce a na
v zdě], áv aní začínaj ícíchkole gů.
SMos se intenzivně věnuje problémůms vytvářením osteocenter a osteologických pracovišť,jakoŽ i návrhům doporučených standardních postupů, zejména v prevenci, terapii a diagnostice osteoporózy. Stále řeší vztahy ke zdravotnímu pojišťovnictví.

Časopis

od r' 1996 vychází čtvrtletně osteologický bulletin, interdisciplinární časopis otevřený
otázkámtýkajícím se skeletu. Jeho hlavní náplníjsou metabolické osteopatie' kde je základem
komplex otázek o syndromu osteoporóZy. Časopis je od roku 2002 indexován v Excerpta
Medica. Redakčnírada má 22 čIeni včetně předsedy a vedoucího redaktora. V radě je sedm
zahraničníchodborníků,z toho tři ze Slovenska'
Zahranični spolupráce
SMoS je Zastoupena v International osteoporosis Foundation (M. Bayer) ve výboru národních společností,v minulém období to byl i výbor vědeckých poradců (J. Štěpan)'SMOS
spolupracuje v praktických otázkách se slovenskou partnerskou Spoločnosťou pre osteoporóZu

a metabolické ochorenia kostí - společnékongresy a využíváníosteologického bulletinu

k publikování článkůčeských i slovenských autorů'

ocenění
Čestnéčlenstvíbylo uděleno S. Havelkovi (současně s čestným předsednictvím), J. BlahoŠovi,J' Kociánovi (zesnul 2002). Probíttajísoutěže o ceny sMoS a Novartisu za publikace
s osteologickou tematikou.
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