Zápis ze schůze výboru ČSVSSM
Datum konání:
Místo konání:
Přítomni:
Zapsal/a:

19.10.2020
online
dle prezenční listiny
MUDr Jana Vyskočilová

Program porady:
1.
2.
3.
4.
5.

informace o Kongresu ČSVSSM
Vyhlášení nejlepší publikace 2019 - kategorie do 35 let a věkem neomezené
Schválení dokumentu Indikace k přetlakové léčbě u dětí
Informace o probíhající studii Covid – NUDZ
Dopad nového systému hrazení DRG-CZ DRG na výdělky spánkových
laboratoří
6. Žádost o termín praktických zkoušek
7. Schválení aktivní účasti na ESRS
8. schválení nových členů ČSVSSM
9. Akreditace
10. Výsledky prvního kola voleb do ČSVSSM
11. Telemetrické kódy pod odborností 205

Souhrn informací z porady:
1. Po jednání MUDr Vyskočilové na vedení hotelu Vienna House a příslibu konání
dalších akcí v roce 2021 vedení hotelu přistoupilo na přesunutí kongresu na termín:
18.-20.11.2021.
S p. Hornou domluveno navrácení registračních poplatků a plateb za ubytování – viz
následný mail odeslaný p. Hornou.
Vzhledem k vyčlenění finančních rezerv u některých firem, které nelze deponovat na
další rok, preferuje agentura uspořádání videokonference do konce roku v menším
rozsahu složené z dobrovolně poskytnutých sdělení.
2. V kategorii do 35 let oceníme práci MUDr Nepožitka, v kategorii věkem
neomezené MUDr Nováka.
Publikace:
Nepozitek J, Dostalova S, Dusek P, Kemlink D, Prihodova I, Ibarburu Lorenzo y
Losada V, et al.: Simultaneous tonic and phasic REM sleep without atonia best
predicts early phenoconversion to neurodegenerative disease in idiopathic REM
sleep behavior disorder. Sleep. 2019. DOI: 10.1093/sleep/zsz132. IF 4.805.
Novak V, Maulisova A, Jezdik P, Benova B, Belohlavkova A, Liby P, Tichy M, Krsek
P. Generalized quasiperiodic epileptiform activity in sleep is associated with cognitive
impairment in children with drug‐resistant focal lesional epilepsy . Epilepsia 2019.
https://doi.org/I10.1111/epi.16362. IF 6.040.

3. Dokument schválen bez připomínek, bude vyvěšen na webu společnosti –
přepošle Vyskočilová.
4. Po detailním seznámení se s dokumentem předloženým výzkumnou skupinou VP
5 NÚDZ Výbor jednomyslně nedoporučil vyvěsit výzvu prof. Corrella (NY, Charité
Universitätsmedizin, Berlín) a Dr. Solmiho (Oddělení neurověd Univerzity v Padově a
King´s College, Londýn) týkající se dopadu pandemie Covid-19 na tělesné a duševní
zdraví v rámci mezinárodní populační studie COH-FIT (Collaborative Outcomes
study on Health and Functioning during Infection Times) na stránkách ČSVSSM,
problematika výzkumu není zaměřena výhradně na spánek.
5. Snížení DRG plateb za hospitalizace v novém systému DRG-CZ způsobeno
vynecháním diagnózy RI rozhodnutí je definitivní.
6. Termín praktických zkoušek vypíšeme při naplnění počtu 10 zájemců.
7. O. Ludka, P. Peřinová: schválena podpora aktivní účasti na ESRS.
8. Schválení nových čkenů: MUDr. Andrea Urbančíková, Bronislava Čenčíková Dis.,
Eva Bezchlebová, DiS. Jan Burian, Mgr Alica Červáková, Radana Králová, MUDr
Ondřej Kudela,MUDr Pavel Ulek ,MUDr Kateřina Nováková.
9. Akreditace
Proběhlé akreditace:
Jablonec nad Nisou – schválena akreditace jako Ventilační centrum, platnost
akreditace od 31.8.2020.
Nemocnice Nový Jičín – schválena akreditace jako Jednotka diagnostiky a léčby
poruch dýchání ve spánku, platnost akreditace od 31.8.2020.
Ambulance M. Ondrová – schválena akreditace jako Jednotka diagnostiky a léčby
poruch dýchání ve spánku, platnost akreditace od 31.8.2020.
Plicní odd. Rokycany – schválena akreditace jako Jednotka diagnostiky a léčby
poruch dýchání ve spánku, platnost akreditace od 31.8.2020.
Š. Mrázková připraví k podpisu certifikáty – názvy dle žádostí o akreditace - spěchá!!!
Plánované akreditace:
Cave: probíhají dle nového akreditačního systému!
Přerov – komise Ludka, Ondrová
Sasko-České Švýcarsko – komise Ludka, Pretl
Trutnov – komise Pretl, Ludka
Členové komisí obdrží od Ing. Mrázkové mailem podklady a potvrzení o zaplacení.
10.Výsledky 1. kola voleb do společnosti jsou vyvěšené na webových stránkách, M.
Pretl požadoval zveřejnění počtu hlasů, což zveřejníme až po 2. kole.
11. M. Pretl informoval, že probíhá iniciativa ČPFS k nasmlouvání telemetrických
kódů, J. Vyskočilová vyžádá a přepošle výboru kalkulační listy výkonů.
V Plzni 21.10.2020

Zapsala Vyskočilová

