Zápis ze zasedání výboru České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou
medicínu v Senci (SR) dne 11.10.2019
Přítomni: MUDr.Jana Vyskočilová, prof.MUDr. Nevšímalová DrSc., MUDr.Martina Ondrová, PhD.,
MUDr.Martin Pretl, CSc. , prof. MUDr.Ondřej Ludka, prof.MUDr. Jan Plzák, PhD.,
Omluveni: MUDr.Miroslav Moráň, MUDr.Jitka Bušková, PhD.,
Za revizní komisi: MUDr.Vilém Novák, MUDr.Miroslav Lánský PhD.
Jako host: MUDr.Milan Sova, PhD.
1) Návod pro hodnocení způsobilosti řízení motorových vozidel: Nadměrná denní spavost má
být určována na základě anamnézy, klinického obrazu, dotazníku (ESS) či jiných nutných
vyšetření a event. doplněna o prohlášení pacienta. Navrhovaná hraniční hodnota ESS 15 pro
dg. nadměrné denní spavosti nebyla výborem doporučena pro nedostatek důkazů v rámci
evidence based medicine. Postup v případě, že lékař zjistí nadměrnou denní spavost, včetně
ohlašovací povinnosti lékaře, je dán zákonnými normami a vyhláškou.
MUDr.Milan Sova přepracuje původní návrh předložený výboru dle domluvy.
2) Termín praktické zkoušky polygrafie a polysomnografie: termín příští zkoušky stanoven na
jaro 2020, přesný místo a termín bude uveden na stránkách Společnosti.
3) Zájemci o účast v kurzu pro lékaře: Aktuálně je přihlášeno 15 účastníků, kurz je stále otevřen
pro další zájemce. Termín kurzu: 20.-24.1.2020 v ICRC Brno. Podrobnější informace jsou
uveřejněny na stránkách Společnosti.
4) Upozornění na neplacení příspěvků: Členové budou upozorňováni 1x ročně na případné
neplacení členských příspěvků. Výbor se pokusí zajistit úpravu webových stránek Společnosti
tak, aby členové měli k dispozici vlastní profil chráněný heslem, kde budou moci ověřit stav
zaplacenosti členských příspěvků a zkontrolovat mailovou adresu, na kterou budou zasílány
informace týkající se placení příspěvků či další informace týkající se Společnosti.
5) Žádosti o členství:
MUDr.Voglová Petra, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav.
výbor souhlasí,
6) Žádosti o akreditaci
Nové žádosti
Inspamed Ostrava – kontrolu provede prof.Ludka, dr.Lánský, termín návštěvy 11.12.2019
(hodina bude upřesněna)
Provedené kontroly
Nemocnice Uherské Hradiště a.s., revize provedena osobní návštěvou – MUDr.Moráně a
MUDr.Ondrové, pracoviště splňuje kritéria Společnosti jako jednotka monitorace, akreditace
s podmínkou na 1 rok – začínající centrum

7) Změna názvu společnosti
Výbor konstatuje, že současný název Společnosti by měl být stručnější. Na členské schůzi byl
schválen návrh, aby nový název společnosti byl určen hlasováním členů. Hlasování o
případném novém názvu proběhne v rámnci členské schůze Společnosti na kongresu v Plzni
v roce 2020, návrhy budou dopředu uveřejněny na stránkách Společnosti. Výbor konstatuje,
že případná změna názvu Společnosti by byla spojena z řadou administrativních a právních
komplikací.
8) Kategorizace center:
dr.Pretl a prof. Nevšímalová vypracovali návrh na kategorizaci center spánkové medicíny.
Součástí návrhu jsou doporučená množství vyšetření a terapie za rok. Výbor přijal novou
kategorizaci doporučené počety vyšetření bude ještě diskutovány na přístím výboru a poté
bude návrh zveřejněn na stránkách společnosti.
9) Sjezd Společnosti v roce 2021: Na návrh výboru stanoveno místo konání sjezdu Společnosti
v roce 2021 v Ostravě, organizuje dr.V.Novák, jako organizační pořadatel byl stanovena
společnost MH Consulting, předpokládaný termín říjen/listopad 2021 – přesný termín bude
určen v průběhu roku 2020 v diskusi Výboru společnosti.
10) Chirurgická sekce:
křest monografie Betka J. Jr. et al: Poruchy dýchání ve spánku - chirurgická léčba
7.11.2019
82. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE
HLAVY A KRKU ČLS JEP, 17.-19.6.2019, Praha, hlavní téma kongresu Spánková
medicína, joint meeting s American Academy of Otorhinolaryngology, Head and Neck
Surgery, prezident kongresu prim. J. Kraus, předseda vědeckého výboru Prof. Plzák
11) Příští schůze výboru:
3.2.2020 ve 13:00 ve 13 hodin v male posluchárně Neurologické kliniky VFN, Kateřinská 30,
Praha.
Zapsal:
MUDr.Vilém Novák, doplnil prof. MUDr.Ondřej Ludka, prof.MUDr. Jan Plzák, PhD.
Kontroloval:
MUDr.Jana Vysočilová a výbor společnosti
V Senci dne 11.10.2019

