Zápis ze schůze výboru České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu v Mikulově dne
4.10.2018
Přítomni:
MUDr. Jana Vyskočilová, Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová DrSc., Doc. MUDr. Ondřej Ludka Ph.D., MUDr.
Martin Pretl, Ph.D., Prof. MUDr. Jan Plzák Ph.D.,
Omluveni:
MUDr. Miroslav Moráň, MUDr. Martina Ondrová Ph.D.
Za revizní komisi přítomni: MUDr. Jitka Bušková Ph.D., MUDr. Vilém Novák
Hosté: Doc. MUDr.Imrich Mucska

1) Certifikáty somnologa – byly vytisknuty pro lékaře, kteří úspěšně absolvovali zkoušku z polysomnografie a
teoretickou zkoušku ze somnologie. Certifikáty budou předány osobně na sjezdu v Mikulově nebo na základě
žádosti.
2) Žádosti o podporu účasti na mezinárodním kongresu
– kongres ESRS v Basileji (Švýcarsko)–
žádá PhDr.Michal Šmotek (Klecany), Eva Fárková (Klecany), Mgr.Veronika Dostálová (Inspamed), David
Kemlink (VFN), Ondřej Ludka (FN Brno), MUDr.Pavla Peřinová (VFN) – výbor souhlasí s podporou ve
stanoveném rozsahu

3) Reakreditace a akreditace – reference o výsledku kontroly:
a) Pneumo-Host Praha-Stodůlky – žádost o reakreditaci jako laboratoř
Referuje dr.Pretl: pracoviště splňuje podmínky akreditace.
b) FN Královské Vinohrady –žádost o akreditaci jako laboratoř
Referuje dr.Pretl: pracoviště splňuje podmínky akreditace.
c) FN Olomouc – plicní oddělení – žádost o akreditaci jako ventilační centrum
Referuje: Doc.Ludka: Pracoviště splňuje podmínky akreditace.
d) Institut spánkové medicíny Rybitví – žádost o akreditaci jako ventilační centrum
Referuje dr.Vyskočilová: pracoviště splňuje podmínky akreditace
Výbor souhlasí s akreditací a reakreditací všech 4 výše uvedených pracovišť na 5 let.

4) Nové žádosti o akreditace:
FN Bulovka –(reakreditace) bude kontrolovat prof. Plzák, dr. Pretl
Broumov – bude kontrolovat dr.Lánský, dr.Pretl
Nemocnice Jihlava - (reakreditace) bude kontrolovat doc.Ludka a dr.Pretl
FN Brno – (reakreditace) bude kontrolovat doc.Ludka a dr.Ondrová
5) Termíny praktických zkoušek pro lékaře:
Výbor konstatuje, že je potřeba vyhlásit nové termíny zkoušky z polysomnografie a z polygrafie:
a) Zkouška z polysomnografie (Praha) byla vyhlášena na 8.11.2018 ve 13:00 ve spánkové laboratoři
Neurologické kliniky VFN, Kateřinská ulice 30, Praha.
b) Zkouška z polygrafie (Plzeň) proběhne 12.11.2018 ve 12.00 EUC klinika Plzeň, Denisovo nábřeží 4, 3. patro
spánková laboratoř.
c) Praktická zkouška z polygrafie a polysomnografie (Brno) proběhne 12.11.2018 ve 12 hod., FN u sv.
Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, budova B1, 3. patro, spánková laboratoř.
6) Kurs pro techniky:
Bude zorganizován podle zájmu, minimální počet účastníků je 10, zatím je 1 přihláška.
7) Platby členských příspěvků:
Členové jsou upomínáni o příspěvky, pokud dluží. Dlužníci byli upomínáni již 2x. V souladu se stanovami
Společnosti budou na příštím zasedání výboru Společnosti z důvodu neplnění členských povinností vyloučeni
členové, kteří v posledních 2 letech nezaplatili členské příspěvky.
8) Doporučený postup stomatologické sekce:
Výbor s politováním konstatuje, že MUDr.Kunkela, který byl vyzván k podání vysvětlení stran svého postupu
při jednání s VZP (viz bod 15 zápisu z jednání výboru z 11.6.2018) se na jednání výboru nedostavil.
9) Žádosti o členství:
MUDr.Terézia Švarcová (Edumed s.r.o.), Klára Ostradecká (Edumed s.r.o.), MUDr.Irenne Dall Antonia (VFN
Praha), MUDr.Jiří Veselý (Edumed s.r.o.), MUDr.Alica Veselá (Edumed s.r.o.), Kateřina Klimentová (NUDZ
Klecany), MUDr.Michal Matyášek (ORL FN Motol), Klinecká Romana (NUDZ Klecany), Bc.Kateřina
Spisarová (NUDZ Klecany), Bc.Monika Sokolová (Edumed s.r.o.), Mgr.Lucie Marcinová, Jana Tláskalová
(NUDZ Klecany), Dis. Zuzana Jurašová (Inspamed), MUDr.Tomáš Krupička (Edumed s.r.o.), MUDr.Pavel Ulek
(NTB Zlín), MUDr.Štěpán Pohanka (NTB Zlín).
Výbor souhlasí se všemi výše uvedenými žádostmi o členství.
10) Spolupráce s agenturou MH Consulting s.r.o. při organizaci kongresů:
Vzhledem k dobrým výsledkům spolupráce s agenturou MH Consulting s.r.o. výbor doporučuje budoucím
organizátorům kongresů Společnosti, spolupracovat s touto agenturou. Toto doporučení je platné pro období
následujících 4 let, tj. do roku 2022 a nevztahuje se na kongresy, které se budou konat na Slovensku.
11) Příští kongres Společnosti v roce 2019:
referuje doc.Mucska: Termín konání 10.-12.10.2019 Senec u Bratislavy
12) Příští zasedání výboru:
V pondělí 10.12.2018 ve 13:00 na Neurologické klinice VFN Praha, Kateřinská ulice
Zapsal: MUDr.Vilém Novák
Kontroloval: MUDr.Jana Vyskočilová a Výbor Společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

