Zápis ze schůze výboru České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu v
Praze dne 11.3.2019
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. Miroslav Lánský Ph.D.,
Omluven: MUDr. Vilém Novák

1. Stomatologická sekce
Nadále platí minulé rozhodnutí výboru a je pozastaveno Dr.Kunkelovi členství ve společnosti
a pozastavena činnost Stomatologické sekce společnosti v souvislosti s podáním návrhu
doporučených postupů (pod hlavičkou společnosti) na VZP bez vědomí výboru (viz zápis z
11.6.2018 ), opakovaná výzva k vysvětlení dané situace na jednání výboru je dosud bez
odezvy.

2. Kongres 2020 – Plzeň
-

https://www.mhconsulting.cz/cskongreskongres_obecne-166.html

3. Nové pojišťovenské kódy vázané na somnologii
-

nadále v přípravě - DISE

4. Telemetrická sekce
-

dle minulého rozhodnutí výbor navrhl nejdříve vytvořit doporučený postup pro užití
telemetrie ve vztahu k léčbě trvalým přetlakem a teprve následně zvážit jednání
s pojišťovnami

-

doporučeným postupem by se měla zabývat Telemetrická sekce, jejímž vytvořením
byl pověřen MUDr. P. Turčáni, Ph.D.

-

v současné době nemá výbor společnosti informaci, v jaké fázi se aktivita na budování
Telemetrické sekce a ev. její aktivitě na tvorbě doporučeného postupu nachází

-

výbor navrhuje požádat o spolupráci pana O. Kalaše

5. Sekce pro SAS a NIV v rámci pneumologické společnosti
-

vedením sekce pověřen MUDr. Sova - proběhly volby do sekce

Prosíme MUDr. Sovu o doplnění sekce pro NIV v rámci naší společnosti o ostatní odbornosti,
o nové volky do této sekce a o koordinaci činnosti obou sekcí.

6. Mezioborová apolupráce
-

pověřen MUDr. Kraus, další schůzka během kongresu v Bratislavě

Pověřujeme MUDr. Krause o ogranizaci schůzky, zařazení do programu a pozvání delegátů
jednotlivých společností.

7. Akreditace a reakreditace
výbor schválil na základě výsledků akreditačních kontrol udělení – prodloužení
akreditací pro:
a) ORL s.r.o., Záběhlická 3217 – vedoucí lékař - MUDr. J.Betka, Ph.D.
- 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
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. J. Klozar, CSc.

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

c) ORL ambulance a spánková poradna Somnus Clinic, Klášterní 117/2, Liberec, vedoucí
lékař
MUDr. Radomír Minařík
- 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

8. Nové žádosti o akreditace - reakreditace
Spánková laboratoř Mladá Boleslav – pověřeni – MUDr. Pretl a MUDr. Lánský
Spánková laboratoř Praha – nemocnice Na Homolce – pověřeni - MUDr. Pretl a prof.
Nevšímalová
Spánkové centrum FN Hradec Králové – pověření – MUDr. Lánský a doc. Ludka

9. Upřesnění kritérií pro akreditace
-

výbor odsouhlasil upřesnění pravidel pro akreditaci spánkových laboratoří :
a) pokud má výbor garantovat odbornost pracoviště, pak jednou z podmínek je
členství vedoucího či odborného garanta ve společnosti – ČSVSSM
pozn. tato podmínka bude doplněna do akreditačních kritérií
b) dále se zrevidují a navrhnou v rámci jednotlivých odborností zástupců (odborné
skupiny- sekce) ve výboru limity počtů pro diagnostické a léčebné úkony
v akreditačních požadavcích do další schůze výboru, podklady pro kritéria
Komplexního centra připraví do příští schůze výboru Dr. Pretl a prof. Nevšímalová.

10. Pacientská organizace:
-

dosud jedinou organizací v rámci spánkové společnosti je „Diagnóza narkolepsie“
t.č. není patrná výrazná motivace a zájem pacientů do pacientských organizací
vstupovat
nadále platí návrh doc. Ludky : pokus zapojit pacienty s achondroplazií (častý výskyt
spánkové apnoe)

11. Světový den spánku
-

12.3.19 v rámci Světového dne spánku, byla uspořádána tisková konference v hotelu
Adria (Praha 2, Václavské náměstí). Organizace tiskové konference se zúčastnilo přes
20 novinářů, na organizaci se podílela jménem naší společnosti firma Sanofi, která
předala 40.000.-Kč odměny pro ČSVSSM.
Na konferenci vystoupili s přednáškami prof. Nevšímalová a prof. Šonka.

-

13.3.19 byla při příležitosti Světového dne spánku pořádáno firmou Sanofi
přednáškové dopoledne, kterého se účastnilo cca 50 posluchačů.
Téma „Healthy sleep, healthy anging“ – přednášeli prof. Nevšímalová a prof. Šonka.

-

15.3.19 v rámci Týdne mozku, pořádaného akademií věd ČR, byla požádána
prof. Nevšímalová o přednášku „Pokroky ve spánkové medicíně“. Téhož dne se
účastnila natáčení pro TV Nova a vystoupení v Radiožurnálu v rámci medializace
Světového dne spánku.

-

15.3.19 pořádala Dr. Bušková se svými spolupracovníky v NÚDZ přednáškové
odpoledne v rámci Světového dne spánku.

-

17.3.19 vystoupil doc. Ludka v TV Seznam.cz v pořadu Večerní zprávy v 19:15 hodin
s informací o konání Dne spánku.

-

25.3.19 v plánu vytoupí oc. Ludka s informací o Dni spánku v Rádiu Petrof.

-

další aktivity a prezentace ponechány na uvážení a možnostech jednotlivých pracovišť

12. Upozornění na zvláštní číslo Časopisu lékařů českých – věnované spánkové medicíně
-

Editorial (prof. Nevšímalová) odeslán do redakce, neurologická část (prof. Šonka)
napsán a připraven k odeslání, psychiatrická část (doc. Smolík) před dokončením,
obdobně pediatrie (doc. Příhodová) a endokrinologie s metabolickou částí (dr. Pretl,
doc. Polák), kardiologie (doc. Ludka). Plicní kapitola byla předána dr. Vyskočilovou
k vypracování dr. Sovovi a ORL kapitola prof. Plzákem dr. Betkovi. O změnách
autorství byl informován hlavní redaktor časopisu – as. Sucharda.

13. Přihlášky k členství
-

výbor schválil členství pro :
Feithová Lenka, Pospíšilová Kateřina, Jankulová Katarína

13. Kurs pro techniky
-

vzhledem k možnostem a velkému počtu zájemců bude vytvořen 2. termín kursu
do 1. termínu bude přijato prvních 10 zájemců
termíny kursů pro techniky doplní doc. Ludka, kursy se budou konat v Brně ve druhé
polovině roku 2019

14. Teoretická zkouška
-

termín konání v Praze stanoven na 6.5.2019 (1.LFUK a VFN malá posluchárna),
termín konání v Brně stanoven na 20.5.2019

15. Členové neplnící povinnost platit členské příspěvky:
-

kontrolní komise si vyžádá seznam neplatičů příspěvků za poslední 2 roky
za roky 2017 a 2018 nemají zaplaceno tři členové
konečný termín splatnosti čl. příspěvku je do konce března 2019
výbor rozhodl, že neplatící členové budou upozorněni na nezaplacení čl. příspěvku emailem a pokud do konce termínu splatnosti nesplní tuto podmínku členství, bude jim
členství na základě rozhodnutí výboru při následující schůzi ukončeno

-

o ukončení členství budou informováni e-mailem
analýzu dalších hrozících ukončení členství z důvodu neplacení čl. příspěvků provede
revizní komise na své schůzi

16. Příští zasedání výboru
Termín: pondělí, 9.9.2019 od 13 h. , Neurologická kl.VFN

Zapsal: MUDr. Miroslav Lánský
Kontroloval: MUDr.Jana Vyskočilová a Výbor Společnosti pro výzkum spánku a spánkovou
medicínu

