Zápis ze schůze výboru České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou
medicínu v Praze dne 3.2.2020
Přítomni:
MUDr. Jana Vyskočilová, prof. MUDr. Soňa Nevšímalová DrSc., prof. 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. Stanovisko odborné společnosti ČSVSSM k posuzování způsobilosti k řízení
motorových vozidel u pacientů s poruchami spánku
- výbor zatím neobdržel poslední návrh dokumentu k posouzení a schválení konečného znění
- bude kontaktován Dr. Sova
2. Kongres 2020 – Plzeň
- 1.7.2020 proběhne první registrace https://www.mhconsulting.cz/cskongreskongres_obecne-166.html
- Dr. Vyskočilovou navrhnut pro přednášky komplexní námět: Nové směry v oborech,
návrhy za jednotlivé obory doplní zástupci výboru v rámci svých specializací
3. Volby
- výbor bude iniciovat přípravu WWW stránek k volbám, volby budou opět 2 kolové a měly
by proběhnout do konce roku 2020
4. Změna názvu společnosti
- Vzhledem k úvaze o možnosti změny názvu společnosti byla oslovena advokátní kancelář.
Nyní čekáme na vyjádření.
5. Zkoušky
- v plánu jsou praktické zkoušky na podzim a teoretické na jaře, konkrétní termíny budou
upřesněny a zveřejněny na webových stránkách
- Teoretické zkoušky Praha - 26.3. a 30.4. - od 13. hod., místnost-malá posluchárna Neurologické
kliniky VFN (Praha 2, Kateřinská 30), každý termín pro 10 uchazečů

6. Doporučené postupy
- výbor pověřil Dr. Ondrovou a doc. Příhodovou k vypracování konceptu:
Doporučené postupy při indikaci ventilační léčby u dětských pacientů
7. Akreditace a reakreditace
- výbor schválil na základě výsledků akreditačních kontrol udělení – prodloužení akreditací
pro:
Centrum pro dýchání a spánek FN Plzeň
Výbor schvaluje reakreditaci spánkového centra na dobu 5 let.
INSPAMED Ostrava
Výbor schvaluje akreditaci jako jednotka monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku na
dobu 5 let.
INSPAMED Praha
Výbor schvaluje reakreditaci centra na dobu 5 let.
Spánková laboratoř Mladá Boleslav
Výbor schvaluje akreditaci jako jednotka monitorace a léčby poruch dýchání ve spánku na
dobu 1 roku.
8. Nové žádosti o akreditace - reakreditace
Spánková laboratoř Benešov – pověřeni – Dr. Pretl a Dr. Lánský

9. Upřesnění kategorizací a změny kritérií v organizaci spánkových laboratoří
- výbor odsouhlasil další změny v kategorizaci a upřesnění pravidel pro spánkové laboratoře:
V rámci přiblížení evropských a regionálních označení spánkových laboratoří budou tyto
nadále děleny na centrum I., II. a III. typu. Minimální úvazek vedoucího všech typů center
výbor stanovil na 0,2.
Podrobnější souhrn, popis a upřesnění organizace center spánkové medicíny na základě
připomínek vypracuje a na dalším výboru společnosti bude prezentovat Dr.Pretl.
Platnost nových změn stanovil výbor od 1.6.2020 a zveřejní je na webových stránkách
společnosti.

10. Návrh změny koncepce Kurzu spánkové medicíny pro lékaře:
- výbor zvažuje změnu koncepce kurzu s rozdělením na část teoretickou a praktickou, návrh
zpracují Dr. Pretl a doc. Ludka
11. Informace o zkouškách ze spánkové medicíny ESRS a WASM
- Dr. Bušková referovala o úrovni a obsahu zkoušek ze spánkové medicíny v organizacích
ESRS a WASM se srovnáním s naší společností
12. Světový den spánku
- 13.3.2020 - aktivity a prezentace ponechány na individuálním rozhodnutí a možnostmi
pracovišť
- své zapojení do aktivit přislíbila spánková centra: VFN a 1.LF UK, NUDZ a INSPAMED
Praha, spánková laboratoř EUC klinika Plzeň a spánkové centrum Brno (v plánu natočení
pořadu ČT, kdy bude reportér v roli pacienta a ten pak bude propagovat spánkovou medicínu
resp. vyšetření ve spánkové laboratoři přiblíží laikům)
13. Přihlášky k členství
výbor schválil členství pro tyto žadatele:
Ondřej Zela, Jiřina Nepovimová, Jana Rusinová, Jindřich Lahovský, Michaela
Wittmanová, Jana Pospíchalová, Svatava Mazalová, Lenka Merxbauerová
14. Kurz
pro techniky

3.2. - 7.2. 2020 (10 obsazen), 18.5. – 22.5. 2020 (8)

pro lékaře

proběhl 20.1. – 24.1. 2020, absolvovalo 31 lékařů

15. Soutěž o nejlepší publikaci
- výbor opět vyhlašuje soutěž o nejlepší publikaci, v kategorii do 35 let i bez věkového
omezení
- termín podání přihlášek končí 30.6.2020

16. Individuální účty členů
- výbor po diskusi o možnosti vytvoření účtů pro jednotlivé členy na našich webových
stránkách neshledal potřebu takovýto druh účtů v současnosti vytvářet

17. World Sleep Society (WSS)
- výbor odsouhlasil vytvoření informačního záznamu o naší společnosti na webových
stránkách WSS
18. Pacientské organizace
- Dr. Ludka a prof. Nevšímalová informovali o aktivitách pacientských organizací –
Diagnóza narkolepsie (Praha) a skupině pacientů s chondrodysplazií (Brno)
- Dr. Ludka výbor seznámil s průběhem meetingu ESADA, pořádaným minulý týden v Brně

19. Příští zasedání výboru
Termín: pondělí, 27.4. od 13 h., Neurologická klinika VFN

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

