
Zápisnica z video-zasadnutia  výboru SSSM  - 16/12/2021  14.00-15.00h 

Prítomní: 

MUDr. Imrich Mucska /IM/, Doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD. /EF/ , MUDr. Katarína Klobučníková, 
PhD. /KK/, Doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. /PJ/, MUDr. Pavol Pobeha PhD./PP/ 

Neprítomný – ospravedlnený: MUDr. Peter Ďurdík, PhD./PĎ/, 

 

1. Zahájenie  - IM informoval o aktuálnej situácii v spánkových laboratóriách /SL/ počas 3. vlny 

pandémie Covid-19: väčšina SL na Slovensku je uzatvorené, v obmedzenom režime fungujú 

SL v Košiciach – REM sro a SL  

2.  V rámci návrhu  odborného pripomienkovania SSSM  a diskusie o možnosti  zaradenia 

zamestnancov s nezdravotníckym vzdelaním na prácu v SL  informoval IM o zaradení návrhu 

CPČ Somnológia  u zdravotných sestier a návrhu zaradenia biomedicínskych inžinierov medzi 

zdravotníckych pracovníkov v medzirezortnom pripomienkovaní MZ SR prostredníctvom SLS.   

Zároveň výbor  odsúhlasil  aj návrh rozšírenia náplne špecializačného odboru „klinický fyzik“ 

Predseda SSSM IM bude kontaktovať doc. RNDr. Králika – odborného garanta 

špecializačného odboru klinický fyzik, materiál treba pripraviť do 5. 1. 2022. 

3. IM informoval  o odbornom usmernení a stanovisku SSSM  k liečbe OSA u dospelých počas 3. 

vlny pandémie, SL budú informované o uvedenom usmernení, ktoré umožňuje realizovať 

diagnostiku a liečbu u OSA pacientov aj ambulantne. 

4. Odborný garant CPČ VD  informoval o priebehu CPČ Somnológia a poďakoval členom 

lektorského zboru a členom skúšobnej komisie, zároveň predseda SSSM  IM poďakoval prof. 

VD   za prípravu historicky prvého  cyklu CPČ Somológia na Slovensku,  EF navrhla uviesť 

zoznam 12  úspešných absolventov CPČ  Somnológia a web stránke SSSM.  

5. EF Informovala  o kongrese v Plzni -  XXII. Český a XVII. Česko-slovenský kongres spánkovej 

medicíny 18.-20. 11. 2021:  Účasť bola poznačená aktuálnou epidemiologickou situáciou v SR 

a v ČR, kongres napriek nižšej účasti mal vysokú odbornú úroveň, zaujímavý bol blok detskej 

somnológie zameraný na liečbu OSA ortodontickými pomôckami, budúci kongres je 

plánovaný do Ostravy v r. 2022 /poverení MUDr. Slonková a   MUDr. V. Novák/ 

6. Členovia výboru SSSM  podporili najnovšiu publikáciu ESRS – Sleep Medicine Textbook (2nd 

ed.), informácia o publikácii bude uverejnená na web stránke našej spoločnosti, ako aj jej 

podpora  a logo SSSM na web stránke ESRS. 

7.  Diskusia: PB informoval o aktuálnej situácii v spánkovom laboratóriu v Olomouci 

o telemedicíne, jej vykazovaní a o využití kapnografie   v SM v Čechách. Členovia výboru 

SSSM sa zhodli na príprave kódov pre vykazovanie telemedicíny, kapnografie a ambulantnej 

titráciie CPAP/BiPAP prístrojmi  - pripravou nových kódov poverený  predseda SSSM – IM. 

PB informoval o zrušení možnosti  vykazovania na pneumologických oddelenach a JIS. SSSM 

pripraví list s odbornou námietkou, ktorý bude zaslaný na MZ SR Sekciu zdravia. 

PB  a EF informovali, že MUDr. I. Paraničová, PhD.  úspešne absolvovala skúšku zo 

Somnológie v rámci ESRS, IM bol poverený cez SLS vybaviť  v minulosti odsúhlasený finančný 

príspevok pre MUDr. Paraničovú. 

8. PF 2022 

Bratislava, 2021-12-29                                                                                         MUDr. Imrich MUCSKA 


