Zápis ze schůze výbor ČSVSSM dne 7.11.2016 v Praze
Přítomni: MUDr.Jana Vyskočilová, prof.MUDr.Soňa Nevšímalová DrSc., Prof.MUDr.Jan Plzák Ph.D.,
Doc.MUDr. Ondřej Ludka Ph.D., MUDr. Milada Hobzová Ph.D., MUDr.Vilém Novák, za revizní komisi:
MUDr.Miroslav Lánský Ph.D., MUDr Jaroslav Kraus Ph.D., MUDr.Martina Ondrová Ph.D.,
Omluveni: MUDr.Miroslav Moráň
Za organizaci internetových stránek Společnosti byl přítomen: MUDr.Pavel Dohnal.
1)Elektronické volby – dr.Vyskočilová
V současné době se dokončuje hlasovací systém pro internetové volby – členové dostanou mailovou
cestou přihlašovací údaje do hlasovacího systému a následně proběhne testování jeho funkčnosti.
V souladu se stanovami budou členové vybírat maximálně 10 kandidátů v prvním kole. Poté se
kandidáti seřadí podle počtu obdržených hlasů a prvních 15 kandidátů bude po ověření souhlasu
s kandidaturou zařazeno do druhého kola. Členové volební komise nemohou v souladu s obecnými
zvyklostmi demokratických voleb v odborných společnostech sami kandidovat.

2) Příspěvky na zahraniční kongresy –doc.Ludka, prof.Nevšímalová
Za rok 2016 schválen 9 x příspěvek po 20.000, z toho u 4 žadatelů do 40 let. V předchozích letech
podobný byl počet mladých do 40 let, ale narůstá celkový počet žadatelů. Vysoká podpora účasti na
kongresech (v roce 2016 180.000 Kč) neúměrně zatěžuje Společnost.
Výbor diskutoval pravidla pro přidělování podpory na účast na kongresech spánkové medicíny:
Pravidla pro rok 2017
V roce 2017 bude prioritou maximální podpora aktivní účasti na kongresu World Sleep Congress
(WSC) (http://worldsleepcongress.com/, termín 7. -11.10.2017)
Výše podpory bude odvozena od ekonomicky nejvýhodnější varianty poplatků na kongresu WSC 2017
pro daného účastníka (včasná registrace, odpovídající kategorie účastníka) a to do maximální výše
325 USD.
Pro ostatní kongresy v roce 2017 platí pravidla platná od roku 2018.

Pravidla od roku 2018
•
•
•

Primárně podpora cílí na lékaře do 40 let (akceptují se postery i orální prezentace), nad 40 let
je podmínkou orální prezentace.
Výše podpory bude odvozena od ekonomicky nejvýhodnější varianty poplatků na daném
kongresu (včasná registrace, odpovídající skupina účastníka)
Výbor doporučuje příjemcům podpory vždy aktivní účast na národním kongresu

3) Revize testových otázek:
Prošly revizí – neurologie – prof.Nevšímalová, kardiologie doc.Ludka, ORL – dr.Ondrová, plicní –
dr.Vyskočilová, dr.Hobzová, psychiatricky orientované otázky dr.Bušková

4) Praktická zkouška
Při přihlašování na zkoušku je nutné deklarovat typ zkoušky (polygrafie/polysomnografie).
Absolvování teoretické zkoušky není podmínkou pro připuštění k praktické zkoušce. Zkouší 3 členná
komise. Pokud je zkoušený ze stejného pracoviště jako jeden člen komise, zdrží se daný člen komise
hodnocení kandidáta.

5) Akreditace:
•

•

•

•

•

Plicní ambulance, spánková laboratoř s.r.o. (Dr.Trefný) – navrhuje změnu registrace na
úroveň „Jednotka monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku“ (původně udělena
akreditace na Centrum diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku s omezenou platností
na dobu 1 roku). Výbor souhlasí se změnou akreditační úrovně na úroveň Jednotka
monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku (monitorovací jednotka) na dobu 5 let.
Přerov – spánková laboratoř Linde. Akreditační komise (Hobzová, Vyskočilová, Moráň)
referuje: laboratoř odborně a vybavením splňuje kritéria, ale při kontrole zjištěno že
pracoviště nemá statut zdravotnického zařízení. Výbor žádá doložení registrace jako
zdravotnického zařízení, resp. doporučuje laboratoři zažádat o udělení statutu
zdravotnického zařízení. V případě, že centrum doloží do konce roku 2016 status
zdravotnického zařízení, bude žádost posuzována v rámci původního řízení (hlasování - 6
pro).
Spánková laboratoř Pardubické nemocnice– žádost o akreditaci na úrovni Jednotka
monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku (monitorovací jednotka)– akreditační komise
Ondrová, Ludka, Kraus referuje : zjištěny dílčí nedostatky v reportech. Náprava zjednána na
místě. Jedná se o začínající centrum. Výbor souhlasí s udělením jednotka monitorace a léčby
poruch dýchání ve spánku na dobu 5 let.
Inspamed Pardubice – žádost o akreditaci na úrovni: Komplexní centrum diagnostiky a léčby poruch
spánku akreditované ČSVSSM. Akreditační komise Ondrová, Ludka, Kraus referuje: centrum
není t.č. vybaveno polysomnografem – pacienty na polysomnografii posílají do pražského
pracoviště Inspamed. Laboratoř nesplňuje kritéria pro udělení statutu komplexního centra
diagnostiky a léčby poruch spánku z důvodu neprovádění komplexní neurologické
diagnostiky včetně testu MSLT. Nejsou splněny ani minimální počty pacientů definovaných
pro centrum diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku (ventilační centrum), neprovádějí
se manuální titrace). Výbor souhlasí s udělením akreditace na úrovni jednotky monitorace a
léčby poruch dýchání ve spánku (monitorovací jednotka) na dobu 5 let.
Kardiovaskulární spánkové centrum ICRC FN U Sv. Anny :Akreditační komise: Hobzová,
Lánský, Ondrová – reference kladná, výborem schválena akreditace Spánkového centra ICRC
Brno na úrovni Centrum diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku (ventilační centrum)
na dobu 5 let.

6) Žádost o členství:
MUDr.Simona Simonidesová, ORL klinika FN Motol, výbor souhlasí s členstvím

7) Povinná účast na kursu a zkoušky spánkových techniků
Dr.Vyskočilová, Ludka, Ondrová, Kraus, Nevšímalová
Cílem je dosažení proškolenosti techniků/laborantů v akreditovaném centru. Nicméně existuje
skupina spánkových techniků/techniček, které/kteří léta vykonávají tuto práci a vykazují hlubokou
odbornost. V průběhu roku 2017 si tito spánkoví technici (s dokladem o akreditovaném vzdělání
v oboru spánkové medicíny a s praxí delší 10 let) mohou zažádat o udělení certifikace bez absolvování
kursu a zkoušky. Mladším technikům/techničkám je doporučeno školení a zkoušku absolvovat.
8) Den spánku
World sleep day 17.3.2017, výbor doporučuje regionální organizaci akcí ke dni spánku. Podrobnější
informace: http://worldsleepday.org/

9) Změny bodového hodnocení výkonů
Referuje dr.Vyskočilová: V návrhu nového sazebníku vesměs sníženy – dr.Vyskočilová připomínkovala
návrh nového sazebníku. Záležitost je v jednání. Úprava je pravděpodobně aktivitou MZ ČR.
Dr.Vyskočilová žádá doložení kalkulace výkonů.
11) Česko-slovenský kongres spánkové medicíny v rámci kongresu World Sleep Congress (WSC)
2017:
Doc. Ludka: předpokládaný rozpočet akce je 350.000 Kč.
Prof.Nevšímalová:
•
•

•

vybraný sál pro Č.-S. kongres v rámci kongresu WSC příliš nevyhovuje – na optimální
uspořádání dohlíží prof.Nevšímalová, bude požadovat změnu.
součástí kongresu by neměly být firemní přednášky v hlavním kongresovém čase,
doporučena forma satelitních sympozií, která mohou být v době oběda nebo večer po
oficiální části kongresu.
V zasedání Výboru ze 6.6.2016 schválen sjezdový poplatek 500 Kč pro vysokoškoláky a 300 Kč
pro další členy: Výbor potvrzuje toto předchozí stanovisko. Slovenští účastníci mají poplatky
stejné, jako účastníci z ČR.

12) Úkoly do dalšího výboru:
Aktualizace podmínek pro jednotlivé úrovně center – formulář žádosti musí v hlavičce obsahovat
jednoznačnou deklaraci, o jaký typ akreditace žadatel žádá.
Monitorovací centrum (formulář zreviduje: Ondrová, Plzák)
Ventilační centrum (formulár zreviduje: Vyskočilová, Hobzová)
Komplexní centrum (formulář zreviduje: Nevšímalová, Novák)

13) Další zasedání výboru – datum neurčeno, stanoví si nově zvolený výbor
14) Další kurs pro spánkové techniky:
http://www.sleep-society.cz/index.php/cs/akce/pripravovane-akce
Termín: 13.-17.2.2016

Zapsal:
MUDr.Vilém Novák
Kontroloval:
MUDr.Jana Vyskočilová a výbor ČSVSSM

