Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM dne 4.10.2021 v Praze.
Přítomni za výbor: MUDr. Vyskočilová, prof. MUDr. Nevšímalová DrSc., prof. MUDr. Ludka Ph.D.,
MUDr. Ondrová Ph.D., MUDr. Kraus Ph.D. MBA, MUDr. Betka Ph.D., MUDr. Lněnička
Revizní komise: MUDr. Pretl CSc., MUDr. Sova Ph.D., prof. MUDr. Klozar CSc.

1.) Prezentace plánovaného programu kongresu ČSVSSM v termínu 18.-20.11.2021– MUDr.
Vyskočilová – úpravy časů, zařazení plenární schůze do programu kongresu, změna prostor
společenského večera.
2.) Nástavbová atestace oboru Spánková medicína je v jednání na MZ ČR, zatím nepodpořila
Neurologická společnost a Společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Další
oslovené společnosti byly Pneumologická a Psychiatrická společnost. Ke zvážení je možnost
funkční licence pro náš obor.

3.) Kurz spánkové medicíny pro lékaře je naplánován na 17.1.-21.1. 2022, pokud bude více
zájemců, v současnosti ing. Mrázková eviduje 4 přihlášky. Zvažována nabídka praktického
kurzu pro lékaře. Kurz pro techniky proběhne Ve spánkovém centru ICRC Brno fakultní
nemocnice U Svaté Anny ve dnech 6.-10.12.2021.
4.) Je nutno revidovat testové otázky před teoretickou zkouškou, termín do konce roku 2021.
Bylo by vhodné, aby se zkoušející v komisích v Brně a Praze střídali.
5.) Vzhledem k rozdílům mezi kraji v otázce domácí monitorace a titrace doporučujeme úpravu
metodických listů pojišťoven. Zajišťují MUDr. Vyskočilová, MUDr. Ludka. MUDr. Lněnička a
MUDr. Sova navrhují s MZ ČR po volbách započít řízení o harmonizačních kódech spojených
s OSA, kdy u středně těžkého OSA je vhodné navrhnutí řízení MV s podmínkou. Nyní je
přístup na jednotlivých pracovištích nejednotný, je vhodné tento postup sjednotit.
6.) Úpravy webových stránek – odstraní se: oznámení o zpoždění akreditací, centra akutní a
domácí neinvazivní ventilace a domácí měření flow, stomatologická sekce. Je nutná kontrola
termínů akreditací, u některých pracovišť je uvedený jiný termín. Nyní se řeší překlad stránek
do angličtiny. Vše zajišťuje MUDr. Betka.
7.) Možnosti zajištění pravidelných mailových informací pro členy společnosti (oznámení o
platbách, pořádání kurzů, kongresů, změny v akreditacích atd.) a aktualizace mailových adres
(např. při registraci na kongresu 11/21) – MUDr. Kraus.
8.) Je zvažováno zapojení se do aktivit Národního centra pro telemedicínu.
9.) Kurz KBT plánuje v NÚDZ Praha MUDr. Jitka Bušková.
10.) Na kongresu v Plzni proběhne čestné ocenění publikace Poruchy spánku a bdění –
Nevšímalová, Šonka et al., třetí doplněné a přepracované vydání 2020.

11.) Z přihlášených publikací se doporučují k ocenění nejlepší publikace za rok 2020
pro autory do 35 let věku: Daniela Dudysová - The Effects of Daytime Psilocybin

Administration on Sleep: Implications for Antidepressant Action, Frontiers

pro autory nad 35 let věku: Iva Příhodová: Subjective and polysomnographic evaluation
of sleep in mitochondrial optic neuropathies, J Sleep Res
12.) Proběhly akreditace :
FN Motol – dětská neurologická klinika – Vyskočilová, Nevšímalová - doporučeno jako
Spánkové centrum I. typu pro dětské pacienty, zpětně od 11.6.2021
ORL ambulance Beroun – Ludka, Pretl – Spánkové centrum III. typu
Spánkové centrum FTN Praha – Betka, Lněnička - spánkové centrum II. typu ventilační
Nemocnice Ústí nad Orlicí ORL oddělení – Ondrová, Ludka – Spánkové centrum III. typu
Spánkové centrum VFN Praha - rozšíření centra o plicní pracoviště – doporučeno
Nemocnice Na Homolce neurologické oddělení – Nevšímalová, Pretl- centrum II.typu
multioborové
FN Motol plicní klinika – Vyskočilová, Nevšímalová- nesplňují stanovený minimální počet
monitorací za rok, chybí vyškolený střední personál, zatím doporučeno jako centrum III. typu
podmíněně na 1 rok, s kontrolou, zda došlo k naplnění podmínek dle platných akreditačních
kriterií.
13.) Nové žádosti o akreditace:
Inspamed Pardubice neurologická ambulance – reakreditace centra III. typu – Vyskočilová,
Ludka.
Plicní ambulance a spánková laboratoř Praha 13 Stodůlky MUDr. Trefný – Pretl, Kraus

14.) Žádosti o členství v ČSVSSM – MUDr. Malík M. Boleslav, S .Panáková Olomouc – schváleno.
15.) Příští zasedání výboru proběhne na kongresu ČSVSSM v listopadu 2021.

Zapsala: Ondrová

