Zápis ze zasedání výboru ČSVSSM dne 20.2.2017
Přítomni: Ludka, Moráň, Nevšímalová, Ondrová, Plzák, Pretl, Vyskočilová, za revizní
komisi Bušková, Novák
Omluveni: Hobzová

1/ Volba vedení výboru:
Předseda: Vyskočilová (pro/zdržel se/proti) 5/2/0
Místopředseda: Nevšímalová 6/1/0
Vedecký sekretář: Moráň 6/1/0
2/ Kontrola zápisu minulé schůze:
Připommínky: Pretl žádá úpravu znění akreditačního protokolu z „není
polysomnografie“ na „neprovádí se polysomnografie“.
Nepodařilo se vyhotovit: specifikace jednotlivých typů laboratoře, upravit
dotazník pro akreditace, stanovit akreditaci na rok, či podmíněnou pro začínající
laboratoře.
Ostatní bez připomínek.¨
3/ Poděkování:
Dr. Kopeckému z Hradce Králové za převzetí přednášek s pneumologickou
problematikou na kurzu pro spánkové techniky v únoru t.r.
4/ Komentář k bodovému hodnocení výkonů spánkové medicíny:
Doporučené úpravy v seznamu výkonů byly schváleny (viz mail členům
společnosti), při PSG není nově vazba na hospitalizaci, jen chybí možnost provádět
PSG pro ORL odbornost, jinak vyhovující. Kalkulační list je závazný pro pojišťovny,
nasmlouvání výkonu pro pojišťovny závazné není..
5/ Příprava kongresu WSC (Nevšímalová, Horna):
Informace o prostorách konání. Informace o rámcovém programu pro sjezd
ČSVSSM vč plenární schůze. Sestavení kompletního programu celého sjezdu
v kompetenci organizátorů (WASM a WSF). Abstrakta budou požadována jen pro
postery a volná sdělení, ne pro vyzvané přednášky. Postery v papírové
formě.Jednotlivé bloky povedou: Neurologie (Šonka + Fdeketeová), Kardiorespirační
(Ludka+Tkáčová), ORL+TRN (Plzák+Mucska), Volná sdělení (Pretl+xy ze
Slovenska). World Sleep-Czech Sleep societes symposium on movement disorders
(Nevšímalová, L.Ferini-Strambi). Ubytování nebude organizováno, u přihlášky odkaz

na agentury. Registrace na český kongres: 500/300,-Kč-lékaři, středně zdravotnícký
personál, platba měsíc předem, Slováci hradí na místě (vstup a společenský večer).
Strava zajištěna. České kredity a certifikáty pro lékaře i středně zdravotnický
presonál. Souhlas s kalkulací nákladů. 2x firemní meeting po 30 minutách (ResMed a
Saegeling). Plenární schůze-60min. Deadline přihlášek na 15.8.2017. Organizační
výbor´výbor ČSVSSM. Předsedkyně sjezdu: Vyskočilová.
6/ Přípravná schůzka pro WSC (Nevšímalová):
Konala se v Mnichově. Jediná žádost z ČR o sympozium Dr. Pavelec, přijato.
Celkem 90 plánovaných sympozií. Žádost o výzvu šlenům společnosti o aktivní účast
(možnost finančně hodnocených výher v soutěžích o nejlepší sdělení, poster (do 35
let i bez limitu). Byl vytvořen časový plán, kulturní program, ubytování, zvací dopisy.
Dr. Ludka jako člen Technologické komise zainteresoval řadu českých techniků
k aktivní účasti.
7/ Noví členové:
MUDr. Hnidka, MUDr. Plaňanská, MUDr. Kec, MUDr. Křivánková, Bc.
Halířová, Dis Vavřínová, MUDr. Němeček, Mgr. Maršíková, MUDr. Kundrata,
schváleni.
8/ Průběh voleb:
Za bezchybně proběhlý průběh elektronických voleb výbor doporučuje navýšit
odměnu Ing. Smitkové ze 14 na 24 000,-Kč. za vícepráce. Zažádat ji za vytvoření
vlastní domény ČSVSSM a ji pak dále následnou správu této domény. Zažádat ji o
kalkulaci odměny za roční správu webu.
9/ Pretl zkontroluje doporučené postupy a akreditační kritéria tak, aby bylo možno
znovuzahájit komunikaci s pojišťovnami.
10/ Informace o pacientské organizaci:
Byla založena organizace pacientů s CHOPN (ČOPN): bylo by vhodné
s připojit a přidat sekci pacientů s poruchami dýchání. Výhodné pro komunikaci
s pojišťovnami.
11/ Žádost o akreditace:
Institut spánkové medicíny LDN Ribitví (zajistí Pretl, Ondrová)
Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch spánku a bdění FN Brno (zajistí
Ludka, Ondrová)
12/ Žádost o mimořádný termín zkoušky:
Genzor, Sova Vykoupil, vyhověno (V Brně (Moráň, Ludka).

13/ Kurzy:
Kurz pro techniky spánkových laboratoří: Brno 20-24.11.2017
Kurz spánkové medicíny pro lékaře: Brno 15-19.1.2018
14/ Poplatky společnosti:
Zajistit seznam platících a tedy platných členů společnosti a dopisem všem
připomenout tuto platbu za letošní rok (Mrázková, Moráň)
15/ Výbor se shodl na potřebě zvýšit odměnu za práci Ing. Mrázkové vzhledem k její
vytíženosti a množství jí vykonané práce pro společnost.
16/ Problematika kontrol pacientů se SAS léčených přetlakem:
Probírána vhodnost a možnost přesunu této práce na dodavatelské firmy a
zejména do ambulantní sféry (možnost zakládání ambulantních spánkových
laboratoří a pod).
17/ Příští schůze výboru se bude konat 24.4.2017 v 13 hodin v Kateřinské.

Zapsal: Moráň
Schválila: Vyskočilová

21.2.2017

