Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM dne 14.6.2021 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.) Webové stránky společnosti prošly úpravou obsahu a doplněním seznamu akreditovaných
pracovišť. Protože webové rozhraní je již zastaralé, nabídla p. inženýrka Smitková možnost
zakoupení nové nástavby nebo možnost starat se o stránky sami. Výbor vybral první variantu,
do podzimu by měla fungovat nová verze. Zároveň by základní část měla být bilinguální
(čeština, angličtina) vzhledem k našemu členství v ESRS. Zvažována možnost mobilní aplikace,
zjistí a podá zprávu MUDr. Betka.
2.) Plánovaná akreditace ve FN Motol nebyla provedena vzhledem k GDPR – vznesen požadavek,
aby akreditační komise mohla nahlížet do dokumentace nutno řešit smlouvou s vedením
nemocnice. Situace vyřešena smlouvou, kterou zajistila MUDr. Vyskočilová a právně upravuje
vztah akreditační komise k dokumentaci na daném pracovišti. Smlouva koncipována tak, aby
ji bylo eventuálně možné použít i na jiných pracovištích.

3.) Dětská spánková pracoviště jsou specifická co do počtu vyšetřovaných pacientů i typem léčby
než dospělá nebo smíšená pracoviště spánkové medicíny. Pro tyto případy je nutné upravit
akreditační kritéria - připraví Ondrová, Příhodová, Novák.
4.) Kongres v Plzni proběhne v termínu 18.-20.11.2021 ve Vienna House Easy v Plzni, stránky
kongresu jsou již otevřené k registraci, témata kongresu zůstávají v platnosti z roku 2020.
Nyní jsou možné přihlášky k aktivní účasti, do 10. září 2021. Vzhledem k epidemiologické
situace stále zůstává možnost kongresu online. Navrhováno provést i záznam přednášek a
jejich umístnění na webové stránky. MUDr. Vyskočilová zjistí, zda je záznam možno provést.
Na stránkách společnosti je stále uvedený loňský termín, vhodné co nejrychleji změnit.

5.) Kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku proběhne v termínu
22.-24.10. 2021 v Praze, hlavní tématem zůstává z loňského roku Spánková medicína.
6.) MUDr. J. Bušková z NUDZ Praha žádala o možnost organizace kurzu pro techniky, který by byl
současně i akreditačním kurzem. Výbor se shodl na tom, že akreditační kurzy může
organizovat pouze ČSVSSM. Jakýkoli jiný spánkový neakreditační kurz může NUDZ Praha
organizovat i s podporou ČSVSSM.

7.) Automatické uznávání akreditací pro spánkové sestry bylo ukončeno v roce 2018. V
současnosti je nutné k získání specializace spánkový technik absolvovat kurz pro techniky
organizovaný ČSVSSM. Kurz pro techniky proběhne v září 2021 opět v Brně.
8.) MUDr. Lněnička a MUDr. Sova navrhují s MZ ČR 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.

9.) Proběhly akreditace – Třinec, Mladá Boleslav, Česko-Saské Švýcarsko, byly schváleny
akreditace na 5 let. Plicnímu oddělení nemocnice v Uherském Hradišti byla prodloužena
současná akreditace do 5/2022.

10.) Nové žádosti o akreditace:
FN Motol plicní klinika – Vyskočilová, Lněnička.
FN Motol – dětská neurologická klinika – Vyskočilová, Nevšímalová
ORL ambulance Beroun – Ludka, Pretl
VFN Praha plicní – Vyskočilová, Lněnička
Nemocnice Krč ORL oddělení – Betka, Lněnička
Nemocnice Pardubice ORL klinika – Ondrová, Ludka.
Nemocnice Na Homolce neurologické oddělení – Nevšímalová, Pretl

11.) V květnu proběhly praktické zkoušky v Praze a Brně, v září je plánovaná teoretická zkouška
v Praze (8.9.2021 ve 13 hod– Nevšímalová, Šonka, Ondrová) a v Brně (21.9.2021 v 10 hod Ludka, Ondrová, Kundrata).
12.) Termín přihlášek do soutěže o nejlepší publikaci v kategorii do 35 let věku a v kategorii bez
věkového omezení za rok 2020 je do 30.6.2021.
13.) Ing Mrázková připomene mailovou cestou členům nutnost zaplacení členských příspěvků.

14.) MUDr. Ludka se zúčastnil online mítinku ESRS dne 8. 5.2021.
15.) Příští zasedání výboru proběhne 4.10.2021 v Praze v prostorách firmy Linde.

Zapsala: Ondrová

