Zasadnutie výboru SSSM - videozasadnutie 04.11.2021 14.00-15.00 h
Prítomní: Imrich Mucska (IM), Peter Ďurdík (PĎ), Katarína Klobučníková (KK), Viliam Donič (VD),
Pavol Joppa (PJ), Pavol Pobeha (PP)
Neprítomní – ospravedlnená: Eva Feketeová (EF)
Program zasadnutia výboru:
1. Zahájenie - IM – úvodné privítanie a ospravedlnenie za presun termínu zasadnutia
2. Aktuálna situácia v spánkových laboratóriách počas 3. vlny - SL: z prítomných potvrdili
uzatvorenie SL pre 3. vlnu Covid-19 epidémie a reprofilizáciu oddelení v Košicach a v Martine
na pneumologických klinikách, v rámci diskusie PĎ navrhol uvádzať na web stránke
pravidelnú informáciu o uzatvorení SL a v prípade fungovania v akom režime pracuje SK. IM
emailom informuje SL o nutnosti nahlasovania 1x mesačne v úvode mesiaca o tom či SL je
zatvorené pre pandémiu alebo z iného dôvodu.
3. Návrh odborného pripomienkovanie SSSM o možnosti zaradenia zamestnancov s
nezdravotníckym vzdelaním na prácu v SL a v iných amb. a lôžkových zariadeniach bol
zamietnutý MZ SR na videokonferencii /prof. MUDr. Jankechová/. Napriek zamietnutiu
výbor sa uzniesol ešte pripomienkovať oficiálne na stránke SLS s požadiavkou na
biomedicínckeho inžiniera a zdr. sestry s CPČ Somnlógia. V prípade zamietnutia budú
realizované osobitné školenia pre sestry a pre nezdravotníckych pracovníkov . tzv.
somnologické kurzy spánkovej medicíny s udelením certifikátov od gesciou odbornej
spoločnosti.
4. IM informoval o prijatí dvoch dg v rámci ŠDT na MZ SR platných od 15.5.2021: OSA
u dospelých a Hypoxemické syndrómy s tým, že sú uverejnené na web stránke MZ SR
Syndróm spánkového apnoe obštrukčného typu u dospelých“ zdroj:
//www.health.gov.sk/Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve a budú uverejnené aj vo vestníku
MZR SR. Zároveň výbor SSSM doporučil navrhnúť pre Komisiu STDP ďaľšie tri dg:
OHS – Hypoventilačný sy pri obezite – PJ, OSA u detí - PĎ, Syndróm centrálneho
spánkového apnoe – PJ a MUDr. Paraničová.
5. Zdravotné poisťovne a MZ SR – Sekcia zdravia boli listom SSSM informované o naposledy
akreditovaných SL: Vyšné Hágy a v Michalovce, SL v Michalovciach má dočasnú akreditáciu
do konca marca 2022 pre pandémiu Covid-19, inšpekciu SL je nutné vykonať v jan-febr 2022
inšpekciou SL poverení: PH a PB.
6. Web stránka - www. zdravyspanok.sk v gescii PĎ, členovia výboru poďakovali PĎ za
realizáciu novej stránky, PĎ a predseda SSSM vyzvali na aktívnejšie zapájanie sa v doplňaní
materiálov na web stránku, členovia výboru sa dohodli na pravidelnom uverejňovaní
informácie o funkčnosti SL vzhľadom na 3. vlnu pandémie Covid-19.
7. CPČ Somnológia - VD informoval o aktuálnej situácii týkajúcej sa priebehu a skúšky CPČ
Somnológia, výbor SSSM vyzval o urýchlené vypracovanie otázok ku skúške a upresnenie
priebehu skúšky.
8. Plánované odborné podujatia – IM - Plzeň: XXII. Český a XVII. Česko-slovenský kongres
spánkovej medicíny 18-20.11.2021

9. Predseda SSSM vypracoval „Stanovisko Výboru SSSM k dg a liečbe OSA počas 3. vlny
pandémie“ s požiadavkou členov výboru SSSM o doplnenie, stanovisko bude zaslané na MZ
SR Sekciu zdravia a jednotlivým ZP.
10. Rôzne – diskusia:
- PĎ prišiel s požiadavkou o aktuálne uverejňovanie o funkčnosti SL počas pandémie
Covid-19 (uvedené aj v bode 7.)
- Predseda bol poverený kontaktovať doc. Králika, ako rozšírili náplň špecializácie klinický
fyzik
- MUDr. I. Paraničová sa pripravuje na skúšku zo somnológie pod gesciou ESRS
- IM informoval o aktuálnej situácii vo firme firme Aries ´94, Egamed a Saegeling
vzhľadom na výpadok prístrojov Dream Station - IM

Návrh termín daľšieho zasadnutia výboru SSSM - štvrtok 16/12/2021 14.00-15.00
Zapísal: I. Mucska

BA, 11.11.2021

