Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM dne 11.6.2018. Praha, Kateřisnká 30
Přítomni: Ludka, Nevšímalová, Plzák, Pretl, Vyskočilová. Omluveni: Moráň, Ondrová
RK: Bušková. Omluven - Novák

1. Kontrola zápisu z předchozí schůze – schválen bez připomínek
2. Výbor uctil památku MUDr. Milady Hobzové, dlouholeté členky Společnosti a členky RK
Výboru, která zemřela v dubnu t.r. Výbor připomene její osobnost přednáškou na kongresu
Společnosti v Mikulově. Výbor udělí dr. Hobzové čestné členství in memoriam.
3. Program kongresu (doc. Ludka)
Hl. téma: Spánek a neřesti. Zahájení kongresu ve čtvrtek v poledne – slavnostní zahájení,
vzpomínka na dr. Hobzovou, čestné přednášky, vítězné práce + další odborný program.
Pátek + sobota - odborný program. Dále bude součástí programu členská schůze, schůze
výboru a mezioborové setkání. Společenský program (společenský večer na zámku,
společenský večer v hotelu Galant, snídaně na Svatém kopečku, fotbalový zápas ČR-SR).
Definitivní program bude zveřejněn na začátku prázdnin. Informační mailing členům se
uskutečňuje.
4. Akreditace
Třebíč (zpravodajové Ludka, Pretl)- schválena akreditace na Jednotku monitorace a léčby
poruch dýchání ve spánku akreditovaná ČSVSSM na 5 let
Rybitví – termín posunut na konec června 2018
Nové akrediatece - FN KV (Pretl, Vyskočilová), Pneumo host (Pretl, Vyskočilová), Olomouc
(Ludka, Novák/Ondrová)
Laboratoře/centra, kterým vypršela akreditace, budou vyzvány Společností k obnovení
akreditace (zajistí ing. Mrázková)
5. Teoretické zkoušky proběhly
17.5. v Praze - 11 zájemců, 3 nenapsali test, 8 prospělo u zkoušky
21.5. v Brně - 9 zájemců, všichni prospěli
24.5. v Praze - 9 zájemců, 1 nenapsal test, 1 neudělal ústní zkoušku, prospělo 7
6. Vyhodnocení nejlepších publikací za rok 2017 (kategorie věkem neomezená a do 35 let) s
termínem uzávěrky 30.6.2018 proběhne během prázdnin (hlasování per- rollam) tak, aby
vítězové přednesli své práce na sjezdu Společnosti.
7. Zpráva z jednání ANSS, Parma 5/2018 (doc. Ludka)
Hlavní témata: prezentace národních společností, spánková medicína jako subspecializace,
francouzský a rumunský model, ostatní národní zkušenosti, role praktických lékařů ve
spánkové medicíně v Itálii, chronobiologie, střídání letního a zimního času, aktivity ESRS,
výbor pro změnu webu ESRS, financování ANSS, volby do výboru ANSS, vzdělávání
spánkových techniků.
8. Dopis na VZP ohledně akceptace polygrafického vyšetření v domácích podmínkách –
projednává se na ústředí VZP.

9. Info o plánovaném založení Spánkové platformy v rámci PS preventivní kardiologie České
kardiologické společnosti (doc. Ludka)
10. Členům společnosti, kteří dosud nezaplatili poplatky bude zaslána výzva k zaplacení
(zajistí ing. Mrázková)
11. Výbor se shodl v dalším pokračování činnosti Mezioborového fóra – další schůzka bude
během kongresu Společnosti v Mikulově (středa dopoledne)
12. Přihlášky ke členství – MUDr. Kamila Sádovská, MUDr. Jan Kordík - schváleni
13. Příprava zprávy o činnosti za uplynulé období přednese na sjezdu Vyskočilová.
Jednotlivé kapitoly zpracují:
- jednání s pojišťovnami, přístrojový zákon, Mezioborová spánková platforma, web Vyskočilová
- oceněné publikace, podpora účasti na kongresech, WASM Praha – prof. Nevšímalová
- vzdělávání + zkoušky, ANSS, ESRS – doc. Ludka
- akreditace – dr. Pretl
- zpráva RK – dr. Bušková
14. žádost o podporu účasti na kongresech
- výbor zamítl žádost MUDr. Kovalské – nesplňuje kriteria schválená výborem (akce nebyla
mezi vyjmenovanými)
- žádosti o podporu na kongresu ESRS – vzhledem k tomu, že další zasedání výboru bude
až po kongresu, budou zaslané žádosti schvalovány při splnění kriterií per rollam a uchazeči
budou poté informováni
- bude vytvořen univerzální dotazník pro uchazeče (dr. Vyskočilová)
15. Doporučený postup stomatologické sekce
Výbor byl osloven MUDr. Sajdlovou (vedoucí oddělení smluvní politiky VZP) s žádostí o
vyjádření k návrhu Doporučeného postupu - Guidelines stomatologické sekce: Pracovní
postup pro zhotovení mandibulárního protrudoru (MP) pro léčbu sy obstrukční spánkové
apnoe (OSAS) u dospělých pacientů, který byl Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR
předložen MUDr. Kunkelou.
Výbor potvrzuje, že se nejedená o oficiální dokument ČSVSSM. Dr. Kunkela tedy nemohl být
pověřen k jakémukoliv jednání jménem Společnosti týkajícího se tohoto tématu a jednal tak
výhradně za svou osobu. Výbor pověřil dr. Vskočilovou, aby pozvala dr. Kunkelu na další
zasedání výboru k podání vysvětlení.
16. Doplnění nového člena kontrolní komise. Vzhledem k úmrtí dr. Hobzové byl novým
členem kooptován dr. Lánksý (dle pořadí voleb).

Další zasedání Výboru – dopoledne 4.10. (před zahájením sjezdu)

