Zápis ze schůze výboru České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu dne
16.4.2018 v Praze
Přítomni: MUDr. Jana Vyskočilová, prof.MUDr. Soňa Nevšímalová DrSc., Prof.MUDr.Jan Plzák
Ph.D., Doc. MUDr. Ondřej Ludka Ph.D., MUDr. Martina Ondrová Ph.D., MUDr.Martin Pretl, Ph.D
Za revizní komisi: MUDr. Jitka Bušková Ph.D., MUDr. MUDr.Vilém Novák
Omluveni: Milada Hobzová Ph.D., MUDr.Miroslav Moráň
Jako hosté přítomni pouze k projednání bodu 1:
Ing. Augustýn Bernát (Resmed), Ing.Libor Trličík (Linde)

1) Ohlédnutí za mezioborovým somnologickým setkání 28.2.2018 v hotelu Michael:
Doc.Ludka: Záměr akce ve smyslu propagace spánkové medicíny je dobrý, nebyla však optimální
organizace akce. Vhodná forma je pořádat pravidelné aktivity propagující spánkovou medicínu jako
obor s využitím sponzoringu. Aktivita je potřebná, je potřeba v ní pokračovat, zůstává priorita
mezioborové spolupráce. Výbor konstatuje nutnost ustavení funkce koordinátora těchto aktivit za
Společnost. Funkce koordinátora telefonicky nabídnuta MUDr. J.Krausovi, který nominaci přijal.
2) Kongres spánkové medicíny 2018 v Mikulově: (4.-6.10.2018):
Doc. Ludka, prof. Nevšímalová: domluveni key speakers - Renata Riha - Edinburgh – téma
“Sexsomnie“, prof. Gianfranco Parati – Milano – téma „Sleep in High Altitude“. Požadavek na
přednášku „Drogy a spánek“ zatím není pokrytý. Ke zvážení téma „Syndrom vyhoření“, jako řečník
navržen Doc.Smolík, kterého osloví Dr.Vyskočilová.
Potvrzena struktura kongresu: Bloky 60 minut (vždy 4 přednášky s diskusí).
Dětský spánek (koordinuje doc. Příhodová) – obsah: dr.Ondrová – OSA u dětí; dr.Ďumbík zkušenosti s obézním dítětem ve spánkové laboratoři ; dr. Novák – generalizované epileptické výboje
ve spánku; dr.Příhodová – insomnie u dětí – diagnostický a terapeutický problém
Neurologie (koordinuje prof. Nevšímalová) – obsah: prof.Šonka – poruchy chování ve spánku; dr.
Riha – traumatický podklad nočních stavů; dr. Feketeová – epidemiologie narkolepsie na Slovensku
Bratislavští autoři – Denná spavost ako symptom bitem. mozk. ischemie
Video-sekce – Video-sekce (koordinuje prof.Nevšímalová) – obsah: Novák, Příhodová, Dostálová,
Vojtěch, Feketeová. Šonka
Chirurgický/ORL blok (koordinuje prof.Plzák, moderuje prof. Jaroslav Betka), přednášející:
doc.Klozar, prof.Betka, dr.Štembírek, dr.Solecká, dr.Pniak
Kardiologie/metabolismus: (koordinuje doc. Ludka a Dr. Pretl) – obsah: 2 sdělení zaměřená
metabolicky a 2 kardiologicky, společně s kolegy ze Slovenska, zástupce Dr.Joppa)
Pneumologie: (koordinuje dr.Vyskočilová) – obsah: dr.Muscka - Asociácia hladin testosteronu a
vitaminu D s mieropu denné spavosti u pacientů s poruchou dýchání, dr.Šiarnik - Spánkové poruchy
dýchání u pacientov s intracerebrálnou hemoragiou
Psychiatrický blok (koordinuje dr.Bušková). obsah: Poruchy cirkadiánního rytmu kazuistiky,

Termín pro uzavření rámcového programu – konec května 2018, kdy koordinátoři jednotlivých bloků
zašlou mailem Doc.Ludkovi vždy název bloku, seznam předsedajících a seznam přednášejících včetně
názvů jejich sdělení.
3) Doporučený postup pro dentální aparátky :
Dle sdělení předsedy Společnosti maxilofaciální chirurgie doc. Foltána byl na jednání Výboru této
společnosti pověřen dr.Štembírek vypracovat návrh doporučených postupů včetně dentálních aparátků.
Vhodná koordinace postupu – konzultace dr. Kunkely s dr. Štembírkem, jak diskutováno na minulém
jednání Výboru.
4) Akceptace limitované polygrafie v domácích podmínkách pojišťovnou VZP v Brně:
Revizní lékařka VZP v Brně přestala akceptovat limitovanou polygrafii v domácích podmínkách jako
vyšetřovací metodu SBD. Výbor má signály, že VZP se chystá neakceptovat polygrafii v domácích
podmínkách v rámci celé ČR.
Výbor konstatuje, že není možné všechny pacienty, u nichž je indikovaná a prováděná limitovaná
polygrafie, vyšetřovat za hospitalizace. Taková praxe by vedle při současných kapacitních možnostech
spánkových laboratoří k výraznému zhoršení již nyní napjaté situace při objednávání pacientů.
Doc. Ludka byl pověřen vypracováním návrhu dopisu na VZP.
4) Akreditace
Žádosti o akreditace:
a) JS-GYNAM,s.r.o., Neurologická a spánková ambulance, Havířov-Podlesí, žádost posoudili dr.
Novák a dr.Ondrová, jedná se o reakreditaci bez zásadních změn, výbor souhlasí s reakreditací na 5
let.
b) Institut spánkové medicíny LDN Rybitví: - žádost reviduje dr.Vyskočilová, dr. Ondrová, dr.
Lánský
c) Spánková laboratoř Nemocnice Třebíč – žádost reviduje doc.Ludka, dr.Pretl
d) Inspamed Praha– žádost o prodloužení akreditace z důvodu plánovaného stěhování prodloužena
akreditace do konce roku 2018 – výbor souhlasí.
5) Žádosti o členství v ČSVSSM:
O členství nově žádají: Lenka Pavelcová - technička, ICRC, Brno; MUD.Kamil Slowík, Chomutov;
Petr Doubrava – technik, ICRC Brno; MUDr.Jan Štembírek, FN Ostrava, stomatochirurgie;
MUDr.Tomáš Grézl, ORL Kroměříž; Soňa Dostálová, Inspamed Pardubice.
Výbor souhlasí s přijetím všech kandidátů k řádnému členství
6) Aktualizace a správa webu Společnosti:
Doc.Ludka po konzultaci s Ing.Smetkovou: možnost zřízení profilů pro jednotlivé členy, správa
kontaktních údajů, možnost udělit/stáhnout souhlas s uveřejněním kontaktních údajů na stránkách
společnosti. Výbor souhlasí s pokračováním modernizace internetových stránek, koordinuje
doc.Ludka. Bude implementováno GDPR.

7) Zkoušky ze spánkové medicíny:
Doc.Ludka: Proběhla 19.3.2018 v Brně: 4 úspěšní kandidáti (Bellová Vladímíra, Grézl Tomáš,
Kubalíková Alžběta, Sobotík Ondřej), neúspěšný test Kec David (2x)
Další termíny 17.5.2018 ve 13:00 Praha (11 přihlášených, komise Nevšímalová, Šonka, Ondrová),
21.5.2018 ve 12:00 Brno (12 přihlášených, komise Ondrová, Ludka, Moráň), 24.5.2018 ve 13:00
Praha (11 přihlášených, komise Nevšímalová, Šonka, Kraus)
8) Problematika narůstajícího množství ambulantních kontrol – stávající centra přestávají zvládat
návratné pacienty v rámci nových kontrol. Je potřeba navýšit počty spánkových center (zejména
v kategorii spánková laboratoř) včetně akceptace zdravotními pojišťovnami. Ludka, Vyskočilová
připraví lobbing ve směru ke zdravotním pojišťovnám.
9) Vyšetřování hypokretinu v likvoru: dr.Novák: Další kolo vyšetření dle sdělení Ing.Bartoše je
plánováno na konec května 2018. FN Ostrava zorganizuje svoz laboratorních vzorků z VFN Praha,
ostatní centra mající zájem si budou muset zajistit transport vzorků do FN Ostrava nebo po domluvě
cestou VFN Praha.
10) Příští zasedání výboru Společnosti: 11.6.2018 (pondělí) ve 13:00 v Praze

zapsal
Vilém Novák, schválila: Jana Vyskočilová
V Praze dne 16.4.2018

