Zápis ze schůze výboru České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu dne
27.11.2017

Přítomni: MUDr. Jana Vyskočilová, Doc.MUDr. Ondřej Ludka Ph.D., MUDr.Miroslav Moráň,
prof.MUDr. Soňa Nevšímalová DrSc., MUDr. Martina Ondrová Ph.D.
Za revizní komisi: MUDr. MUDr.Vilém Novák, MUDr. Jitka Bušková Ph.D.
Omluveni: Milada Hobzová Ph.D., Prof.MUDr.Jan Plzák Ph.D.
Jako host: Ing.Martin Horna
1) Český a slovenský spánkový kongres 2017: 14th Czech-Slovak and 19th Congress of the Czech
Society for Sleep Research and Sleep Medicine, proběhl 7. října 2017 v Kongresovém centru Praha.
Příjmy kongresu: 655 688Kč, výdaje 594 744Kč. Kongres byl pro Společnost ziskový. Výbor kvituje
hladký průběh akce.
2) Český a slovenský spánkový kongres 2017 byl místně i časově napojen na světový kongres
WASM. Účastníci kongresu WASM byli ze 76 zemí (USA, Portugalsku, Francie, Austrálie,
Japonsko), celkem 2627 účastníků, z toho 1199 aktivních účastníků. Výbor hodnotí kongres jako
úspěšný
3) Příští kongres WASM proběhne 20.-25.9.2019 ve Vancouveru, Kanada.
4) Spánek 2018 – odborná akce České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
proběhne 4. -6.10.2018 v Mikulově. Přihlašovací termíny: Včasná registrace do 30.6.2018, abstrakta
do 15.8.2018. Výbor schvaluje. Hlavní témata kongresu nebyla ještě stanovena a budou upřesněna na
dalším zasedání výboru.
5) Žádost o založení stomatologické sekce – zatím 5 členů. Výbor doporučuje na příštím výboru
uspořádat představení zamýšlené stomatologické sekce a přednesení její koncepce.
6) Přihlášky na členství v České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu:
MUDr.Andrea Jonášová – plicní odd. Ústní nad Labem žádá o členství v naší společnosti a Augustýn
Bernát, Resmed CZ s.r.o. – žádá o přidružené členství. Výbor souhlasí s přijetím obou kandidátů a
s jejich členským zařazením.
7) Akreditace:
Schválení akreditace:
a) ORL ambulance Liberec, Klášterní poliklinika 117/2, Liberec, vedoucí lékař dr.Minařík: výbor
schvaluje podmíněnou akreditaci na dobu 1 roku v kategorii jednotka monitorace a léčby
b) Centrum pro poruchy spánku a bdění FN Ostrava, 17.listopadu 1790, 708 52 Ostrava, vedoucí
lékař: MUDr.Vilém Novák: výbor schvaluje s udělení akreditace jako Centra diagnostiky a léčby
poruch spánku na 5 let.
c) Centrum pro poruchy spánku a bdění VFN Praha, Kateřinská 30, Praha: výbor schvaluje udělení
akreditace jako Centra diagnostiky a léčby poruch spánku na 5 let.

d) Centrum České Budějovice Centrum pro poruchy spánku,Nemocnice České Budějovice,a.s.,
B.Němcové 54, 37001 České Budějovice, vedoucí léka MUDr.Pavel Dohnal: výbor souhlasí
s udělením akreditace jako centra diagnostiky a léčby poruch spánku na 5 let.
Žádosti o akreditaci
e) žádost o akreditace podává z důvodu změny vedoucího centra Spánková laboratoř Břeclav, plicní
oddělení. Nominována komise: MUDr.Ondrová, Doc.Ludka.

8) Žádost o udělení certifikátu spánkového technika bez nutnosti absolvování kursu v souladu
s usnesením výboru Společnosti ze dne 7.11.2016: Kohoutová Alena, Dana Suchá, Mariane Trčková,
Stanislava Němcová. Výbor souhlasí s udělením certifikátu těmto žadatelkám.
9) Doc.Ludka: Kurs pro spánkové techniky proběhne v listopadu 2017 v ICRC Brno. Výbor bere na
vědomí
10) Vyskočilová: dotazy na podporu aktivní účasti na kongresech. Výbor potvrzuje svoje předchozí
stanovisko: U autorů do 35 let je podpora aktivní účasti možná v případě posteru nebo ústního sdělení,
u autorů nad 35 let je podmínkou ústní sdělení.
11) Doc.Ludka: návrh na odměnu za organizační práci v souvislosti s kongresem WASM pro
prof.MUDr.Soňu Nevšímalovou DrSc. Výbor souhlasí.
12) Problematika koncepce péče o pacienty s poruchami spánku v ČR - definice sítě pracovišť v
krajích ČR – dotaz prim. Sedláka. Výbor konstatoval nedostatečný počet pracovišť v rámci ČR
vzhledem k výskytu poruch spánku a bdění v populaci a jejich zdravotním a socioekonomickým
dopadům. Výbor považuje za nutné, aby vznikala další certifikovaná pracoviště všech typů, která se
budou problematikou zabývat. Současný neuspokojivý stav se odráží i v neúnosných čekacích dobách
na vyšetření a léčbu. Ohledně popisované situace v Královehradeckém regionu - jsou akreditována
nově dvě další pracoviště, u kterých by nasmlouvání péče všemi zdravotními pojišťovnami alespoň
částečně vylepšilo t.č. nezajištěnou péči o pacienty v regionu a dlouhé čekací doby. Problém
nedostupnosti péče obecně je z pohledu České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
způsoben neochotou ZP uzavírat smlouvy s již akreditovanými pracovišti.Výbor inicioval kroky, které
jsou nezbytné k vytvoření podrobné koncepce péče o pacienty s poruchami spánku.
Pro účely jednání se zdravotními pojišťovnami schválen záměr na vytvoření matematického modelu
potřebnosti somnologické péče v ČR na základě věkové struktury obyvatelstva v jednotlivých
regionech a dat o incidenci/prevalenci spánkových poruch.
13) Dr.Vyskočilová: Stávající české doporučené postupy pro somnologii z roku 2008, vyžadují
revizi. Stanovisko výboru: revizi doporučených postupů koordinuje doc.Ludka.
14) Dr.Pretl: nabídka Časopisu lékařů Českých na přípravu somnologického suplementa.
Prof.Nevšímalová navrhuje spojit takové suplementum s nadcházejícím národním spánkovým
kongresem v Mikulově, kde by mohlo být dáno účastníkům sjezdu jako součást sjezdových materiálů.
Výbor nezaujal definitivní stanovisko, záležitost je v řešení.
15) Návrh na udělení čestného členství ve Společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu pro
paní Dr.Renata Riha z Royal Infirmary Edinburg, UK. Paní dr. Riha je dlouhodobě aktivní na poli

spánkové medicíny ve Velké Británii a velmi přispívá ke kontaktům české a britské somnologie a
pravidelně se účastňí našich národních kongresů. Výbor souhlasí s udělením čestného členství.
16) Přístí výbor Společnosti pro výzkum spánku: 29.1.2018 v Praze

Zapsal: MUDr.Vilém Novák, shválil....

