
Zápisnica zo zasadnutie výboru SSSM 17.06.2021 14.00-15.00 
 
 
 

Prítomní: 
 

MUDr. Imrich Mucska (IM) 
 

Doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD. (EF) 

MUDr. Katarína Klobučníková, PhD. (KK) 

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. (PJ) - ospravedlnený 

MUDr. Pavol Pobeha, PhD. (PP) 

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. (VD) 

MUDr. Peter Ďurdík, PhD. (PĎ) 

Program zasadnutia: 

1. Úvod - Predseda SSSM IM oboznámil prítomných s navrhovaným programom 

zasadnutia a zaradením vstupu firmy Philips Repironics 

2. Akreditácia nových spánkových laboratorií (SL). Žiadosť o akreditáciu podali dve SL: 

Spánkové laboratórium Kliniky detskej neurológie LF UK a NÚDCH Bratislava (vedúci SL 

MUDr. Lucia Švecová) a NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy Spánkové laboratórium (vedúci SL 

MUDr. Alenna Gallová, MBA., odborný garant Doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.) 

Výbor poveril inšpekciou SL v V. Hágoch PB a PJ, po doplnení odborného garanta 

v Bratislave inšpekciou sú poverení IM a KK. 

3. CPČ Somnológia. VD zhodnotil priebeh s vyhodnotením aj dotazníkov spokojnosti, Pre 

praktickú časť je nutné sa prihlásiť jednotlivým prideleným odborným garantom a kópiu 

zaslať aj VD. 

4. Web stránka - www. zdravyspanok.sk ´. Referoval PĎ – web stránka  je aktualizovaná 

a plne funkčná, podklady a materiály je nutné zasielať v pdf formáte. Členova výboru 

SSSM boli požiadaní o doplnenie údajov a materiálov na webstránku , s požiadavkou 

o doplnenie aj ŠDTP dvoch somnologických diagnóz, IM bol poverený skontrolovať a 

eventuálne doplniť materiály k žiadostiam na akreditáciu SL (počty absolvovaných 

vyhodnotení PSG vyš., požadované materiálno- technické zabezpečenie SL) 

5. Štandardné diagnostické a liečebné postupy (ŠDTP) Komisia pre ŠDTP na MZ SR 

odsúhlasila a prijala do ŠFDTP dve somnologické dg v rámci PaF a to Syndróm 

spánkového apnoe obštrukčného typu u dospelých a Hyposaturačné syndrómy 

asociované so spánkom s platnosťou od 15.5.2021 podpísané ministrom zdravotníctva SR 

MUDr. Lendvarským s tým, že budú aj uverejnené vo Vestníku MZ SR. 

6. MUDr. Hurná zo Sekcia zdravia na MZ Sr sa obrátila na výbor SSSM, či je z našej strany 

požiadavka na vydanie nové odborného usmernenia, keďže už bol vydaný ŠDTP pre 

OSA. Výbor po diskusii poveril prípravou nové nového odborného usmernenia 

Metodickému usmerneniu, ktoré sa týka diagnostiky a liečby syndrómu spánkového 

apnoe u dospelých v postkovidovom období s časovým vymedzením do 31.12.2022 

http://www/


vzhľadom na „výpadok v činnosti SL pre pandémiu“ , s presunom pacientov a s čakacou 

dobou aj dva roky. PB navrhol v usmernení uviesť aj problematiku preskripcie akcesórií 

(masky) ak pacient nebol na ročnej kontrole pre pandémiu covid-19. Z dvoch alternatív 

navrhovaných MZ SR (MUDr. Hurná Sekcia zdravia MZ SR) výbor sa zhodol na  doplnení 

a vypracovaní (IM) osobitného odborného usmernenia pre dg a liečbu SAS u dospelých 

počas pandémie bez prepracovania Metodického odporúčania hl. odborníka pre PaF MZ 

SR týkajúce indikácie CPAP liečby z 20.5.2020. 

7. Ing. Peter Blahák z firmy Phillips Respironics informoval o aktuálnej situácii týkajúcej sa 

prístrojov CPAP a BiPAP firmy Philips - FDA vydalo nariadanie o nepoužívaní CPAP 

a BiPAP prístrojov pre riziko poškodenia penového tesnenie s uvoľnením chemikálií 

a kancerogénov pri ošetrení prístroja ozonáciou, UV žiarením alebo vyššou teplotou 

a vlhkosťou v daných geografických podmienkach. Firma Philips bude zasielať list aj na 

ŠUKL. Výbor sa oboznámil s uvedenou informáciou s tým, že si počká na vyjadrenie ŠUKL. 

Do vyjadrenia v prípade kontroly pac. bude informovaný v doporučení o zákaze  čistenia 

a dezinfekcie prístroja ozonáciou a UV žiarením. 

8. Zaradenie zamestnancov s nezdravotníckym vzdelaním na prácu v SL. Pre dodržanie 

časového rozvrhu zasadnutia výboru budú členovia Výboru SSSM informovaný emailom – 

pripraví IM . O možnosti zaradenia zamestnancov s nezdravotníckym vzdelaním na 

prácu v SL a v iných ambulantných a lôžkových zariadeniach (respiračný fyzioterapeut) 

referovali na minulých zasadnutiach PP a PĎ a výbor odporučil IM kontaktovať doc. 

Králika na SZU v BA a využiť terajšiu legislatívu „klinického fyzika“ s rozšírením odborných 

kompetencií aj na činnosť/vyhodnocovanie v SL a na neinvazívnu ventilačnú liečbu, 

následne s možnosťou štúdia aj v rámci pneumológie a neurológie (PB). 

9. Plán odbornýc h podujatí : 

- V. Somnologické dni pre sestry a laborantov termín 16.-17.09.2021 Zvolen hotel 

Tenis 

- WORDL SLEEP Virtual Meeting 2021 – 24.-25.6.2021 

- XVII. Česko-slovenský kongres a XXII. Český kongres spánkovej medicíny – Plzeň 18.- 

20.11.2021 

10. Rôzne: 

Termín budúceho zasadnutia výboru - návrh 16.9.2021 Zvolen počas 5. 

Somnologických dní. 

 

 
Bratislava 18.06.2021 MUDr. Imrich Mucska 


