Zápis ze schůze Výboru ČSVSSM dne 24.4.2017 v Praze
Přítomni: Vyskočilová, Nevšímalová, Moráň, Ludka, Ondrová, Pretl, za kontrolní komisi Bušková.
Omluveni: Plzák, za kontrolní komisi Hobzová, Novák.
1. Kontrola zápisu z minulé schůze Výboru
- aktualizovány dotazníky a podmínky pro akreditaci komplexního centra diagnostiky a léčby poruch
spánku, centra diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku a jednotka monitorace a léčby poruch
dýchání ve spánku. Podmínkou akreditace jednotky monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku
bude nově provedení alespoň 100 polygrafií za rok a 20 titrací pozitivní přetlakové léčby za rok. Pro
zbylá dvě centra podmínky akreditace beze změny. Nově pro začínající centra a jednotky možná
podmíněná akreditace na 1 rok, pokud budou splněny všechny podmínky akreditace, tak bude
akreditace prodloužena o další 4 roky. Celkem tedy na 5 let. Platí se jen jeden poplatek za akreditaci.
Aktualizované dotazníky a podmínky akreditace budou vyvěšeny na webu společnosti, podklady dodá
Vyskočilová.
- akreditace - Institut spánkové medicíny LDN Rybitví, referuje Pretl a Ondrová, udělena podmíněná
akreditace centra diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku na 1 rok, pro další
prodloužení akreditace nutné splnit počty výkonů
- Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch spánku a bdění FN Brno, referuje Ludka a
Ondrová, udělena akreditace komplexního centra diagnostiky a léčby poruch spánku na
5 let
- členské poplatky – v roce 2017 celkem 214 členů společnosti, v roce 2016 nezaplatilo členský
příspěvek 68 členů, v roce 2017 zatím 116 členů. Do konce roku bude ještě jednou rozeslán Ing.
Mrázkovou všem neplatičům mail s upozorněním, že pokud 2 roky po sobě nezaplatí, tak budou ze
společnosti vyloučeni.
- provedena revize výdajů za práci Ing. Mrázkové, celkem za rok 2016 zaplaceno 26 tis. Kč za 389
odpracovaných hodin, jednomyslně schváleno doplacení 50 tis. Kč Ing. Mrázkové za její služby v roce
2016 formou DPP
2. Mailem bude znovu rozeslána informace o národním kongresu v rámci World Sleep 2017 v Praze.
Zajistí pan Horna z MH Consulting ve spolupráci s Ing. Mrázkovou, která mu poskytne databázi
mailových adres. Deadline pro vytvoření programu jednotlivých bloků a pro zaslání abstrakt volných
sdělení a posterů stanoven již na minulé schůzi. Do 30.6.2017 program jednotlivých bloků včetně
stanovení předsedajících, do 15.8.2017 termín pro zaslání abstrakt, pokud bude abstrakt málo, tak
bude na zvážení výboru, možnost prodloužení do 31.8.2017. Abstrakta budou poté odeslána členům
Výboru mailem ke zhodnocení, které proběhne do příštího výboru. Předneseny informace o
plánované změně prostor pro národní kongres v rámci KC Praha. Zahraniční účastníci, Doc. Kemlink a
Doc. Příhodová budou mít registraci na národní kongres zdarma v rámci společného sympozia.
3. Rozhodnuto o nutnosti novelizace doporučených postupů a indikačních kritérií, výhled do konce
roku 2017, připraví Pretl, Ludka, Vyskočilová.
4. Schváleno vydání certifikátů pro spánkové techniky na základě jejich dlouholeté praxe dle dříve
schválených podmínek – Hradec Králové – Pluhovská Jana, Kostelecká Eva, Suková Stanislava, Brno –
Zittnerová Drahomíra, Pomališová Magda.
5. Mail od pojišťovny stran úhrady přístrojů bude vyvěšen na webu společnosti, zajistí Moráň.
6. Podmínka alespoň jednoho certifikovaného spánkového technika na pracovišti při akreditaci
posunuta do konce ledna 2018.

7. Praktická zkouška pro lékaře v Brně dne 5.6.2017, zkouší Ludka, Moráň, Ondrová, teoretická
zkouška pro lékaře v Brně dne 20.11.2017, zkouší Ludka, Moráň, Ondrová. Bližší informace o čase a
přesném místě konání budou uveřejněny 2 týdny před zkouškou na webu společnosti. Zájemci se
mohou hlásit mailem přes Ing. Mrázkovou. Termíny v Praze budou uveřejněny na webu společnosti,
zajistí Nevšímalová.
8. Jednomyslně odhlasována mimořádná odměna prof. Nevšímalové v hodnotě 20 tis. Kč za
mimořádný publikační čin, za knihu Sleep Disorders in Children, nakladatelství Springer.
9. Zatím přijaty jen 2 přihlášky do soutěže o nejlepší publikaci, v každé kategorii po jedné přihlášce.
10. Nové žádosti o akreditaci – Ústí nad Labem – žádost o akreditaci centra diagnostiky a léčby
poruch dýchání ve spánku, zpravodajové Pretl, Vyskočilová, Liberec – žádost o akreditaci jednotky
monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku, zpravodajové – Vyskočilová, Lánský, Zlín - žádost o
akreditaci centra diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku, zpravodajové Ludka, Moráň
11. Na návrh Pretla navýšena odměna zpravodajům za akreditace na 3 tis. Kč.
12. Informace o podpoře ČPFS ambulancím provádějícím screening a ambulantním spánkovým
laboratořím - viz dopis – referuje Vyskočilová.
13: Existence pozitivního listu přístrojů Svazu zdravotních pojišťoven, referuje Vyskočilová (Skutečně
byl zpracován Pozitivní list Svazu zdravotních pojišťoven na část zdravotnických prostředků. Podklad
byl zpracován na základě povinnosti schvalování zdravotnických prostředků v ekonomicky nejméně
náročné variantě. Členění vychází z připravované kategorizace (dodavatelé se do jednotlivých
kategorií sami zařazovali) a zohledňuje i četnost předepisování jednotlivých zdravotnických
prostředků. Nejedná se však o dokument, který neumožní předepsat "nákladnější" zdravotnické
prostředky. Jen je nutno při předepsání "nákladnějšího" zdravotnického prostředku řádně zdůvodnit.
Samozřejmě se nebráníme diskuzi se zástupci odborné společnosti a úpravě Pozitivního listu, avšak za
podmínky zdůvodnění medicínského a ekonomického.).
14. Schváleni noví řádní členové – Baštová Jolanta, Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., MUDr. Silvie
Hrubá, MUDr. Hana Havrdová, MUDr. Jan Novák.
15. Příští schůze Výboru ČSVSSM v Praze dne 4.9.2017 ve 13 hod., zde i vystoupení pana Horny z MH
Consulting.
Zapsal Ludka
Schválila Vyskočilová
26.4.2017

