Zápis ze schůze výboru České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu v Praze dne
10.12.2018
Přítomni:
MUDr. Jana Vyskočilová, Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová DrSc., Doc. MUDr. Ondřej Ludka Ph.D.,
MUDr. Martin Pretl Ph.D., Prof. MUDr. Jan Plzák Ph.D., MUDr. Miroslav Moráň, MUDr. Martina
Ondrová Ph.D.
Za revizní komisi přítomni: MUDr. Jitka Bušková Ph.D., MUDr. Vilém Novák, MUDr.Miroslav Lánský
Ph.D.
1) Jednání ohledně doporučeného postupu k léčbě „aparátky“ oral appliences podaného
dr.Kunkelou
Dr.Vyskočilová: Proběhlo jednání s VZP ohledně ústních aparátků („oral appliance“). VZP nechce
aktuálně přijímat návrh podaný dr.Kunkelou, rozhodla se vstoupit do jednání se Společností
maxilofaciální chirurgie a Stomatologickou společností.
Prof.Plzák: Dr.Kunkelovi byla doporučena komunikace při přípravě doporučeného postupu
s dr.Štembírkem (FN Ostrava, pověřen výborem Společnosti maxilofaciální chirurgie, předseda Prof.
R. Foltán) a Společností maxilofaciální chirurgie a Stomatologickou společností.
Dr.Vyskočilová: VZP je připravena k jednání o dokumentu, který bude výsledkem konsenzu
odborných společností (Spánková společnost, Společnost maxilofaciální chirurgie a Stomatologické
společnosti).
V souvislosti s podáním návrhu doporučených postupů (pod hlavičkou Společnosti) na VZP bez
vědomí výboru (viz zápis z 11.6.2018 ) a po opakované výzvě k vysvětlení dané situace na jednání
Výboru bez odezvy, rozhodl se výbor pozastavit členství ve Společnosti Dr.Kunkelovi a pozastavit
činnost stomatologické sekce Společnosti.
2) Kongres 2020 – Plzeň
Referuje Dr.Vyskočilová :
termín: polovina listopadu 2020, místo: hotel Angelo – Plzeň.
3) Kongres Mikulov 2018
Referuje doc.Ludka: Hospodářský výsledek kongresu: +32.996 Kč Příjmy 1.711.590 Kč, výdaje
1.678.594 Kč. Výbor kvituje kladný hospodářský výsledek stejně jako výbornou odbornou a
společenskou úroveň kongresu.
4) Kapacita diagnostických přístrojů nasmlouvaných VZP
Dr.Vyskočilová jedná s VZP ve věci žádosti Společnosti o sdělení o počtech nasmlouvaných
diagnostických přístrojů v ČR.

5) Nové pojišťovenské kódy vázané na somnologii
a) Prof.Plzák – ORL odborná společnost připravuje kód výkonu DISE (Drug-Induced-Sleep-Endoscopy)
b) Dr.Vyskočilová – užití telemetrie jako výkon – navrhuje iniciovat jednání o novém kódu: výbor
navrhuje nejdříve vytvořit doporučený postup pro užití telemetrie ve vztahu k užití telemetrie ve
vztahu k léčbě trvalým přetlakem a teprve následně zvážit jednání s pojišťovnami.
c) Dr.Novák: navrhuje zastřešit manuální či telemetrickou kontrolu nastavení přístroje novým kódem
„kontrola nastavení přístroje pro léčbu trvalým přetlakem“.
6) Kurs pro techniky
Dosud přihlášení: Chomutov Neurologie 2, Saegeling MT 3, Edumed 2, Resmed 1, FN Motol 1,
Minimální počet přihlášených: 10.
Zatím není stanoven termín kursu pro techniky, předáno k vyřešení doc. Ludkovi, kurs se bude konat
v Brně ve druhé polovině roku 2019.
7) Členové neplnící povinnost platit členské příspěvky:
Kontrolní komise si vyžádá seznam neplatičů příspěvků za poslední 2 roky jako 1. krok k vyloučení
neplatících členů.
8) Pacientské organizace:
Dr.Vyskočilová: zatím pomalý náběh aktivních pacientů do zamýšlených pacientských organizací
Doc. Ludka: možnost zapojit pacienty s achondroplazií (častý výskyt spánkové apnoe)

9) Ekonomika Společnosti za rok 2018:
Příjmy: členské příspěvky 85 750 Kč, kurs technici: 80.000 Kč, kurs lékaři: 675.000 Kč, poplatky za
akreditaci: 90.000 Kč, Den spánku 60.000 Kč, CELKEM 990.750.00
Výdaje: Náklady na akreditace 44. 058Kč, náklady na kurzy a zkoušky 376.500 Kč, cestovné 60.550 Kč,
podpory účasti na ESRS 45.000 Kč, ceny za nejlepší publikace 40.000 Kč, správa www stranek 5.600
Kč, den spánku 30.500 Kč, režie 10.282 Kč, CELKEM: 612.490

10) Světový den spánku
Vyhlášen na 15.3.2019
Prof.Nevšímalová - navrhuje společné setkání pacientských organizací v Praze (možnost bude
upřesněna na příští schůzi)

11) Obnovená žádost Časopisu lékařů českých
Dr.Sucharda navrhuje supplementum na téma poruch spánku v Časopise lékařů českých
Téma: Poruchy spánku v jednotlivých medicínských oborech
Výbor souhlasí s tímto návrhem
Garanti jednotlivých článků: neurologie: prof.Šonka, prof.Nevšímalová, psychiatrie: doc. Smolík,
pneumologie: dr.Vyskočilová, ORL: prof.Plzák, kardiologie: doc.Ludka, endokrinologie a metabolické
nemoci: dr.Pretl, pediatrie: doc.Příhodová
12) Odborné vyjádření kle střídání letního a zimního času
Prof. Nevšímalová byla požádána při rozhovorech v TV Prima a ČT24 dne 1.11.18 prof. Illnerovou a
českými europoslanci o vyjádření společnosti k danému tématu. Po konzultaci užšího vedení
společnosti (dr Vyskočilová, doc. Ludka) byl koncipován 2.11.18 dopis podporující (v souhlasu s ESRS i
Svět. společností cirkadiánních rytmů) zrušení střídání letního a zimního času a upřednostňující z
fyziologických důvodů čas zimní.
13) Výsledky praktických zkoušek z polygrafie/polysomnografie
Plzeň (polygrafie): 10 uchazečů/10 uspělo
Praha: 5 uchazečů/3 uspěli, 2 neuspěli
Brno: 9 uchazečů/7 uspělo, 2 neuspěli
14) Centrové léky
Dr.Bušková –popisuje administrativní obtíže související s preskribcí centrových léků, zejména
přípravku Vigil. Výbor uznává administrativní náročnost, jedná se však o obvyklý postup při
administraci centrových léků.
15) Novelizace Zákon o zdravotních prostředcích.
Od 1.1.2019 by mělo být příslušenství při kontrolách bez schválení revizního lékaře, bez doplatku.
Přístroje předepsané od 1.1.2019 budou mít plánovanou životnost 7 let.

16) Akreditace
Výsledky akreditačních kontrol
a) Ventilační centrum Kliniky nemocní plicních a TBC FN Brno a LF MU Brno Bohunice - dr. Turčáni,
referuje doc.Ludka: centrum splňuje podmínky Společnosti jako ventilační centrum.
Výbor schvaluje akreditaci jako ventilační centrum na dobu 5 let
b) EDUMED s.r.o, Smetanova 91, Broumov, jednotka monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku
referuje dr.Pretl: centrum splňuje podmínky Společnosti jako jednotka monitorace a léčby poruch
dýchání ve spánku
Výbor schvaluje akreditaci jako jednotka monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku na dobu 5 let

c) Spánková ambulance Nemocnice Jihlava, vedoucí lékař MUDr.Tomáš Snížek
referuje: dr.Pretl: pracoviště splňuje podmínky jako jednotka monitorace a léčby poruch dýchání ve
spánku
Výbor schvaluje akreditaci jako jednotka monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku na dobu 5 let
d) Laboratoř pro poruchy dýchání ve spánku FN Bulovka, vedoucí lékař dr.Jurikovič:
referuje dr.Pretl: jednotka monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku.
Výbor schvaluje akreditaci jako jednotka monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku na dobu 5 let
Nové žádosti o akreditace
a)ORL s.r.o., Záběhlická 3217 – vedoucí lékař Prof. MUDr. J.Betka
b)Laboratoř poruch dýchání ve spánku, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK
a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - vedoucí lékař Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., dr. Jaroslav

Betka, PhD - žádost o reakreditaci předána ke zpracování dr.Lánskému
c)ORL ambulance a spánková poradna Somnus Clinic, Kláštěrní 117/2, Liberec, vedoucí lékař
MUDr.Radomír Minařík – žádost o reakreditaci předána ke zpracování MUDr.Lánskému

17) Příští zasedání výboru
Termín: pondělí, 11.3.2019 od 13 h.
Vzhledem k výuce na NK domluvena malá zasedací místnost na děkanátu 1.LF UK - vchod z ulice
Na Bojišti 3, přízemí vlevo

Zapsal: MUDr.Vilém Novák
Kontroloval: MUDr.Jana Vyskočilová a Výbor Společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

