Ceská revmatologická společnost ČLS
JEP (org . č.41)
Czech Rheumatological Society CzMA
Historie revmatologické společnosti sahá
do počátku 60. let, kdy jako revmatologická
komise byla součástíČeskoslovenské
fyziatrické společnosti. ln" t 4.'e..u na
l962se konal;
ustavu-iící schůze revmatologické sekce
ČsLS JEP. ZÚčastnilo ,r y azlékařů' kteří zvoli]i
z;
svého předsedu prof' MUDr. Františka
Lenocha, DrSc., zak]ajatele Výzkumného
ústar'u
chorob revmatických v Praze. Výkonným jednatelem
byl zvolen MUDr. oldřich Vojtíšek.
CSc''kterýtutofunkcizastávalaŽdo'ujr.rti
v-rocel992. Sekcepořáclalatéměřkaždýrněsí;
Revmatologické dny v posiuchárně Fyziatrického
a balneologického ústavu v Praze.
Zača]z
tradice kaŽdoročníchcelostátních Pracovních
revmatologických dní, které se od roku
l98označovaly jako Revmirtolo'$cké sjezdy
a konaly se v různých městech
Československa.
Dne
3' dubna 1969 vznlkla Česká revmatoíogická siolečnost
éJš
jejíl.toŽčela byl opet
áo
zvolen prof' Lenoch' Společnost z pověřeií
International League Against
'ď
Rheumatism (ILAR
zorganizovala XII. světovýrevmatologický
kongres, který se konařo.- l r Ťíjna 1969v
Praze:
pfftomno bylo 850 aktivních přednášejícícil.
one zg. října 1970 prof' Lenoch zemřel.
V
lednu
197 1bylzvolen předseclou doc.
MUDr. Václav Rejholec' CSc.
Samostatná Česká revmatologická společnost
byla ustavena v lednu l993, nově zvolenýn-.
předsedou se stal prof. MUDr. Zbyněk
Hrnčíř,D.s;., ;;;J.*il ;#'řem opět
doc. MUDr
Karel Pavelka, CSc.
Yýznamné aktivity
?od_záštitou Evropské ligy proti revmatismu
(EULAR) pořádala ČRs v červnu 197_:
v Karolinu První praŽské revrnalologické
sympozium

za úoasii předních evropských revmatologů' Společnost pak tato sympoziá o.gunirui.
lkrát zapět let. Poslední, v pořaclí jiŽ V'. se
konalo v roce l993, prezidentem .y-poiiu
uyr |."r. uÚí.
;#;'ký, DrSc., jínak téŽ
předseda ČRs oa roku l990 o g"ná.atni,n
':;;"; K. Pavelka, CSc'; od
,.ř..lar". doc. MUDr.
roku
1990 vědecký sekretář ČRS.

Původně mezikrajové ,,vědecké konference"jihočesko-východočeské,
poprvé konané v Ied_
nu 1976 v Třeboni' se úspčšněrozvinuly pod
zaištitou revmatologické společnosti jednu
v
z;
stěŽejních akcí ČRS' Kaz!Ýn.ot
prátinaly v lázeňsk ém zaÍřzení A*o.u
o
v
roce
1979
s:
",o
přejmenovaly nu Třeboňskc revma(ologicke
dny.
.;k; i99 .;
rokem' V roce 1993 byl do prog.amř
^o,1
,ařu.eíRakousko_čerLy.,"o.trt'op,
ve spoluprác.
s Rakouskorr revmatologickou společností'

fi;;j;ilil= ffir;

Bohdanečské revmatologické dny jsou dalšípravidelnou akcí, kterou revmato|ogická spo_
.:čnost organizuje. Mají tradici od roku 1919 akonají se kaŽdým druhým rokem.
Po rozdělení republiky se revmatologické společnosti ČRS a SRS dohodly na pokračování
't'ých sjezdů s tím, Že kaŽdá společnost bude sjezd organizovat 1krát za dva roky. V roce l 994
i. kQnal 38. sjezd českých a slovenských revmatologů v Liberci (včetně 1. česko-britského
. zdělávacito
kurzu), 39. sjezd slovenských a českých revmatologů ve Spišské Nové Vsi byl
roce
1995
a jubilejní 40. sjezd v olomouci (1996). Tyto společnéakce se mají konat
'
r dalšíchletech.

Revmatologická společnost se podílíi na akcích směřujících do jiných lékařských oborů.
to např. Revmatochirurgické dny v Liblicích u Mělníka, které se pořádají s ortopedickou
'rolečností od roku l982, dále lnternistické dny s Internistickou společností, semináře se sekcí
:ro výzkum pojiva. V roce 1910byla ustavena pracovní osteoar1rologická skupina, později
:iejmenovaná na osteologickou sekci, která ve spolupráci s ČRS uspořádala více neŽ 100 od:orných seminářů. Sekce je členem European Foundation For osteologie (EFFO), od
l-\'čtna t. r' je-samostatnou osteologickou společnosíČsLS JE'P. V roce 1912 sedíky společné
Liciativě VÚCHR a IV. dětské kliniky Fakulty všeobecného lékařství(nyní l ' LF UK a VFN
Praze) vytvořila pracovní skuplna dětské revmatologie. organizaci aktivit méli na starosti
-:. Stanislav Havelka a dr' Jozef Hoza. Tato pracovní skupina fungovala pod Československou
:ediatrickou společností a její činnost spočívalav organizaci odborných seminiířů, epidemio_
'eických studií, mezinárodních akcí (PIPERS). Na činnosti pracovní skupiny se podíleli
:':diatři zastupujícíprakticky všechny kraje v ČR a také ze Slovenska, zástupci |ázní,rehabi'ačnísestry, ortopedi, imunologové a další. V roce 1994 byla v rámci výboru ČRS ustavena
_nkce zástupce pro organizaci a koordinaci aktivit pediatrické revmatologie. Do budoucna se
:'lcítá s tím, že odborná činnost pediatrické revmatologie by probíhala pŤevážněv rámci aktivit
-:ské pediatrické a Českérevmatologické společnosti společně. obě společnosti mají zájem
- . funkčnosti jak
v oblasti vzďěIávání, tak i v oblasti léčebněpreventivní péče.Revmatologíc' '- ústav v Praze ve spolupráci s Českou revmatologickou společnostípořádá kaŽdoročně 2
''_.nické konference' Celkem jich bylo 24.
" >ou

-

L'asopis
Česká revmatologická společnost vydává od ledna 1994 samostatný časopis Česká revma.ogie, jehoŽ předchůdcem byl Fyziatrický a revmatologický věstník se 71 svazkem, vychá-

;jícív průběhu 73 let. Věstník patÍí mezi nejstarší, takřka nepřerušeně vycházející lékařské
-.:opisy. Časopíszačínaljako balneologický, později změnil čtyřikrát svůjnázev,v posledním
:dobí vycházeljako Fyziatrický věstník a Fyziatrický a revmatologický věstník.
Zahraničníspolupráce

Ceská revmatologická společnost je aktivním členem Evropské ligy proti revmatismu
aLLAR)' jejíŽ sídlo je v Curychu. V letech 1959_1963 byl prof. Lenoch zvolen viceprezi':ltem EULAR a l963-1965 prezidentem EULAR. Také prof. Rejholec významným způso_':n přispěl k propagaci
českérevmatologie. od roku 1972 byl členem výboru EULAR
" . roce 1911

nazasedáníEULARvSanFranciscubylzvolendofunkcegenerálníhosekretáře

:\. Tuto funkci pak zastával po dvě volební období. V roce l995 byl zvolen doc. Pavelka do
-'.kce generálního vicesekretáře pro vědu. Naši členovése podílejína práci ve Standing
:-nmettees (J' Vencovský' C. Dostál, K. Pavelka, M. Adam, R' Bardfeld, J' Korandová).
-:astňujeme se postgraduálních kurzů, vyuŽilí jsme moŽnosti cestovních granffi' Česká
': Inatologická společnost by v budoucnu ráda získala pořadatelství některé významnější

akce, např.

EULAR sympozia

či tzv. výzkumného workshopu. Liga byla

z

a|oŽena4. záŤí 1941

při příleŽitosti konání Revmatologického kongresu v Kodani. od té doby uspořádala
ve
čtyřletých cyklech celkem 1 3 evropských kongresů. EULAR je součástí
tzv. Světové ligy proti

revmatismu (ILAR).
ČRS spolupracuje s revmatologickými společnostmi celé Evropy, nejuŽšíspolupráci má
se
Slovenskou revmatologickou společností'organizují společné výiočnis.1'ezdy'
S Řakouskou

revmatologickou společnostípořádá v rámci Třeboňských revmatologických
dní česko-rakouské workshopy. V rámci V. praŽského revmatologického sympozia-v roce
1993 se kona1o
_ ve spolupráci s Německou revmatologickou
společností_ I. česko-německésympozium.
Bohatá je rovněŽ historie vzájemných aktivit s Polskou revmatologickou společrrostí,
ať uŽ
jsou to společnérevmatologické dny či bloky v rámci národních sympozií.
Ve spolupráci se
středoevropskými revmatologickými společnostmi proběhla v roce 1996 v Piešťanech
l. středoevropská revmatologická konference.

Ocenění
Čestnéčlenstvív revmatologických společnostech: Rakousko (prof. Trnavský), Bulharsko
(prof. Rejholec, prof' Trnavský), Německo (prof. Rejholec, prof. Trnavský,
_

prof' Havelka
osteologická společnost), Maďarsko (prof. Rejholec), Polsko (prof. Lenoch, prof. Rejholec.
prof. Trnavský, prof. Havelka - osteologická společnost), Jugoslávie (prof. Lenoch,
prof.

Rejholec), Austrálie (prof. Havelka), Itálie (prof. Lenoch, prof. Bardfeld), Brazílie, Argentina
(prof. Lenoch).
Také Česká revmatologická společnost uclělila 5l čestných členstvíČRS zahraničním
Iékařům a 38 českým a slovenským lékařům'
Předseda: Prof. MUDr. ZbyněkHrnčíř, DrSc.

2. interní klinika LF UK a FN' Hradec Králové
Vědecký sekreÍtíř: Doc. MUDr. Karel Pavelka, CSc.

Revmatologický ústav, Praha

Podklady zpracoval doc. MUDr. Karel pavelka. CSc.
Neaktualizováno.

