Zápis ze schůze výboru dne 4.9.2017
Přítomni: Ludka, Nevšímalová, Ondrová, Plzák, Pretl, Vyskočilová
Omluveni: Moráň
RK: Hobzová, Novák, omluvena Bušková

1. Schválení zápisu z předchozí schůze
2. Informace o kongresu ČSVSSM (7.10.2017, Kongresové centrum Praha v rámci WASM
kongresu)
Ing. Horna informoval o změně prostor pro pořádání kongresu v budově Kongresového centra z
organizačních důvodů. Program kongresu stanoven na předchozím výboru – orální sdělení určena,
ostatní postery. Výbor vyrozumí žadatele. Očekávaná účast 120 delegátů. Catering zajištěn.
Zvažována tisková konference během kongresu (nutno oslovit media).
3. Informace o kongresu WASM (7.-11.10.2017, Kongresové centrum Praha)
Informuje prof. Nevšímalová - organizátoři očekávají účast 3000 účastníků, 1400 aktivních
příspěvků . Kongres bude zahájen 7. a 8.10. - teaching kursy, technologická sekce, proběhnou i
zkoušky ze spánkové medicíny. Openg ceremony se uskuteční 8.10 od 18. hodin v Obecním domě.
Vlastní vědecký program bude ve dnech od 9. do 11.10. organizován v 10 paralelních sekcích,
proběhne 6 posterových sekcí. Vystavovat bude více než 30 firem.
4. Akreditace pracovišť
Centrum diagnostiky léčby poruch spánku a bdění při Plicním oddělení Baťovy nemocnice Zlín
(zpravodajové Ludka, Moráň) – akreditace prodloužena na 5 let
Oddělení plicních nemocí a TBC-Spánková laboratoř, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
(Vyskočilová, Pretl) – akreditace prodloužena na 5 let
Spánková laboratoř Liberec – (Vyskočilová, Lánský) – vedoucímu spánkové laboratoře doporučeno
předložit záznamy z polygrafie se dvěma pásy, poté akreditace na rok podmínečně, do roka doplní
zavedení na terapii.
Žádosti o reakreditace: Ostrava (Ludka, Hobzová), České Budějovice (Vyskočilová, Pretl)
5. Schváleno vydání certifikátů pro spánkové techniky na základě jejich dlouholeté praxe dle dříve
schválených podmínek – Kuchovská (Zlín), Staufčíková, Kovářová, Remová (Ostrava).
6. Vzdělávací kurz 15.-19.1.2018 v Brně podáno 24 přihlášek
Vzdělávací kurz techniků proběhne 20.-24.11.2017 v Brně. Program stanoven
7. Žádost o sponzoring na kongresu WASM (podmínka aktivní účast, potvrzení o zaplacení) –
schváleno 20 žádostí
8. Soutěž o nejlepší publikaci
V kategorii do 35 let zvítězila práce Petry Kovalské a kol: Narcolepsy with cataplexy in patients
aged over 60 years: a case-control study, publikovaná v Sleep Medicine.
V kategorii bez omezení věkem výbor vyhodnotil jako nejlepší práci Ivan Čundrleho a kol: The
utility of perioperative polygraphy in the diagnosis of obstructive sleep apnea. Sleep Medicine
9. Výbor souhlasil se založením mezioborové iniciativy, která by se měla zabývat spoluprací
odborných společností, do jejichž gesce spadá spánková medicína .

10. Výbor se seznámil se zprávou doc. Ludky ze zasedání předsedů evropských spánkových
společností
11. Výbor naposledy vyzve ty členy společnosti, kteří nemají zaplaceno více než 2 roky poplatky k
jejich vyrovnání. Pokud členové nesplní svou povinnost, bude jim dle stanov automaticky ukončeno
členství.
12. Na dotaz Centra nemocnice Na Homolce Výbor stanovil, že nutný počet polysomnografií k
získání akreditace Komplexního centra je 100/rok
13. Doba platnosti polygrafického/polysomnografického vyšetření
Výbor stanovil maximální platnost polygrafického/polysomnografického vyšetření na 6 měsíců. Ve
výjimečných případech, po posouzení klinického stavu, lze platnost prodloužit na 12 měsíců.
14. Požadavky VZP na kód domácí titrace posoudí a stanovisko připraví dr. Vyskočlová
15. Výbor přijal nové člny: Kunkela, Marwan, Žalman, Krpešová, Sucháčková, Solecká,
Zámečníková, Stříteská, Lebeda, Nečas
16. Výbor bude zájemcům, kteří absolvovali zkoušku s polysomnografie a teoretickou zkoušku,
vydávat Certifikát somnologa. Zájemci se ozvou ing.Mrázkové. Seznam certifikovaných somnologů
bude zveřejněn na webových stránkách společnosti.
17. Prof. Plzák informoval edici ORL společnosti Medicina hlavy a krku, jejíž součásti bude i
svazek věnovaný spánkové medicíně. Editorem je dr. J. Betka, název Poruchy dýchání ve spánku –
chirurgická léčba.
Následující zasedání výboru 27.11.2017 ve 13 hodin, Praha, Kateřinská
zapsal Pretl

