
Zasadnutie  výboru SSSM   Zvolen  - 17.9.2021  – zápisnica: 

Prítomní:  Imrich Mucska (IM), Viliam Donič (VD), Peter Ďurdík (PĎ), Eva Feketeová (EF), Pavol Joppa 

(PJ), hosť – Jana Vyskočilová 

Neprítomní, ospravedlnení:  Pavol Pobeha (PP), Katarína Klobučníková (KK) 

Program zasadnutia výboru: 

1. Zahájenie 

2. Návrh na  odborné pripomienkovanie možnosti  zaradenia zamestnancov s nezdravotníckym 

vzdelaním na prácu v SL  a v iných amb. a lôžkových zariadeniach  

3. ŠTDP  - aktuálna informácia k OSAS u dospelých  a   Hypoxemické sy  

4. Akreditácia SL  V. Hágy,  Michalovce, v pláne Rimavská sobota 

5. Informácia pre ZP  -  ŠDTP 

6. Web stránka  - www. zdravyspanok.sk 

7. CPČ Somnológia 

8. Rôzne 

 

K bodu 1.  (referoval IM) 

- Privítanie predsedu Českej spoločnosti spánkovej medicíny a  výskumu spánku – 

MUDr. Jana Vyskočilová  

- - informácia o Československom spánkovom  kongrese – Plzeň:  XXII. Český a XVII. 

Česko-slovenský kongres spánkovej medicíny 18-20.11.2021 – prihlásené prednášky 

z minulého roka ostávajú, prednášajúci sa musí znovu zaregistrovať; je predĺžený 

deadline pre prihlasovanie nových príspevkov a registrovanie aktívnej účasti do 

30.9.2021 – možné zaslať aj e-mailom priamo prim. MUDr. Vyskočilovej 

K bodu 2. (referoval IM, diskusia všetci prítomní) 

- LP/2021/497 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov - Dátum konca MPK: 28.09.2021 

- Termín podávania návrhov na zmeny Nariadenia vlády č. 296/2010, v ktorom je 

špecifikovaná náplň špecializačných odborov pre jednotlivé zdravotnícke profesie, 

bol do 10.09.2021. Dňa 9.9.2021 doc. Králik, garant odboru Klinická fyzika na SZU, 

odovzdal materiály s návrhom rozšírenia náplne tohto špecializačného odboru aj 

o činnosti vykonávané v somnológii 



- IM zaslal písomný návrh na MZ  (MUDr. Jankechová)  a na SLS (JUDr. Mistríková 

potvrdila vloženie požiadavkz na portál) ohľadom doplnenia v sústave špec. odborov 

a sústave CPČ ( Z.z. č. 296/2010) 

- - v bode H. písmeno d/ doplniť o bod 6. vyšetrovacie a liečebné metódy v spánkovej 

medicíne 

- - v bode R. Fyzik rozšíriť náplň špecializačného odboru o problematiku spánkovej 

medicíny event. ako bod b/ včleniť CPČ   somnológia  pre klinických fyzikov 

- - doplniť o odbornosť v novom bode T. Biomedicínsky inžinier  s CPČ somnológia pre 

biomedicínskych inžinierov 

- MUDr. Vyskočilová informovala o situácii v ČR – pre akreditáciu laboratória je 

potrebné, aby personál absolvoval skúšku a získal certifikát od ČSSMaVS. Nie je 

formálne zaradený do systému ďalšieho vzdelávania, neprebieha na vzdelávacej 

inštitúcii. Odborne ho garantuje a udeľuje samotná ČSSMaVS 

- Po diskusii sa členovia výboru dohodli, že v lehote 1 týždňa zašlú písomne svoje 

návrhy a pripomienky k tomuto bodu predsedovi SSSM, na základe nich sa 

aktualizuje a doplní materiál pripravený PP 

- Návrh predsedu SSSM – iniciovať prac. stretnutie na  MZ SR -  MUDr. Jankechová 

K bodu 3  - (referoval IM) 

- Zverejnené na stránke MZ SR, podpísané ministrom; nevyšli ešte vo Vestníku 

- sú už záväzné pre poskytovateľov aj pre ZP 

- Predseda SSSM pripraví list s oficiálnou informáciou o zmenách pri OSAS pre ZP, na 

vedomie aj Sekcia zdravia a Úrad pre dohľad nad ZS 

- PP pripraví obdobný list s oficiálnou informáciou o zmenách pri Hypoxemických sy, 

adresáti detto 

- Najdôležitejšie zmeny v praxi: a) u pacientov spĺňajúcich definované kritériá 

typického klinického obrazu OSAS je na preskripciu CPAP liečby postačujúce 

polygrafické vyšetrenie; b) fajčenie nie je kontraindikáciou liečby CPAP 

K bodu 4 – (referoval IM, diskusia všetci prítomní) 

- je potrebné ešte zrealizovať osobnú inšpekciu SL Michalovce, najneskôr do konca 

platnosti dočasnej akreditácie 31.3.2022 

- prítomní sa zhodli na jej realizácii čo najskôr, vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú 

situáciu 

K bodu 5 – informácia bola zreferovaná už k bodu 3 (viď vyššie)                                 

K bodu 6 - (referoval PĎ) 

- zverejnená Infografika k aplikácii oxygenoterapie, HFNO a NIV pri COVID-19 

(vypracoval PP) 

- Obezitologický kongres – link a pozvánka 

- Čs. kongres v Plzni – informácia a link na registráciu 

- Prim. Moťovský – edukačný materiál pre praktických lekárov na tému Insomnie 



- Úlohy - zverejniť schválené ŠDTP (OSAS a Hypoxemické sy), aktualizovať zoznam 

akreditovaných SL 

 

K bodu 7 – (referoval VD) 

- Odd. špecializačného vzdelávania Dekanátu LF UPJŠ rozošle informáciu o  spôsobe 

prihlasovania sa na predpísanú 3-mesačnú stáž tým frekventantom, ktorí tak ešte 

neurobili 

- Termín skúšky – koniec novembra 2021 – predbežne 29. alebo 30.11. 

- Forma skúšky – test – nutné začať pripravovať testové otázky 

- PJ informoval, že sa prihlasujú noví frekventanti na ďalší ročník CPČ Somnológia, 

zaradení od 1.10.2021 

 

K bodu 8 - Rôzne: 

- Informácia - Kongres SVLS  2O21 -  pozvanie od prezidentky SVLS MUDr. 

Palušková na budúci kongres všeobecných lekárov pre dospelých  SVLS – 

pripravoiť blok SM  

 

Termín budúceho zasadnutia výboru  (1x mesačne  vždy  2. štvrtok v mesiaci) – 14.10.2021 

 

Zvolen 17.9.2021   zapísal: P. Joppa          schválil: I. Mucska 


