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Spánek je přirozený stav vědomí organismu, kdy jsou aktivně utlumena smyslová čidla (sluchu, chuti, zraku, vnímání bolesti…), je omezena pohybová
aktivita na minimum (zachovány jsou
jen oční a dýchací pohyby) a dochází ke

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

SYNDROM OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE

zpomalení mozkové aktivity. Výsledkem
je klidový stav nutný k regeneraci mozku
a ukládání paměťových stop. O spánku,
jeho plném významu a podstatě jednotlivých spánkových procesů nejsou dosud zdaleka známé všechny informace.

STRUKTURA A DÉLKA ZDRAVÉHO SPÁNKU
Spánek se skládá ze dvou stádií – NREM
a REM, která se cyklicky střídají během
noci. Určitou falešnou představou je nepřerušovaný noční spánek. Je zcela běžné, že během noci dochází k velmi krátkým probuzením, která by ale neměla
vést k pocitu nekvalitního spánku a příznakům spánkové deprivace. S věkem
se též mění struktura i délka spánku.

Novorozenci prospí až 20 hodin denně,
zatím co seniorům postačuje 6-7 hodin.
Nejkvalitnější a nejhlubší spánek máme
v dětství, s věkem se jeho kvalita přirozeně zhoršuje. Spánek se stává více
povrchnější s četnějšími probouzeními.
Optimální celková délka nočního spánku je vysoce individuální a pohybuje se
u dospělých mezi 7-9 hodinami.

VÝZNAM A DOPAD PORUCH SPÁNKU
Podle Maaslovovy teorie patří spánek
mezi základní lidské potřeby, které významně ovlivňují kvalitu života v oblasti fyzické i psychické. Kvalitní spánek
je výsledkem genetické predispozice
a životního stylu. Pokud je spánek nekvalitní nebo nedostatečný, rozvíjí se
příznaky spánkové deprivace se všemi
komplikacemi. Tyto komplikace zahrnují například zvýšení rizika rozvoje
onemocnění srdce i cév, metabolismu

nebo psychických a kognitivních poruch
(úzkostně-depresivní syndrom, emoční
labilita, poruchy paměti a pozornosti).
Současná přítomnost příznaků spánkové deprivace jako je nadměrná denní spavost, nevýkonnost či zpomalení
psychomotorického tempa zhoršuje
socio-ekonomické uplatnění pacienta.
Významné je zvýšení rizika dopravní nehody či pracovního úrazu z nepozornosti
či mikrospánku.

EPWORTHSKÁ ŠKÁLA SPAVOSTI
Škála hodnotí subjektivní intenzitu nadměrné denní spavosti ve vybraných běžných denních činnostech. Celkový součet nad 10 bodů ukazuje
na nadměrnou denní spavost, ale neurčuje její příčinu, kterou je třeba
odhalit dalším dovyšetřením ve spánkových centrech.
Zadání: Obodujte předložené situace na škále od 0 do 3 bodů dle pravděpodobnosti usnutí/dřímání:
0 bodů…v této situaci bych neusnul
1 bod… v této situaci je malá pravděpodobnost, že bych usnul
2 body… v této situaci je střední pravděpodobnost, že bych usnul
3 body… v této situaci je velká pravděpodobnost, že bych usnul
Situace 1: Četba vsedě					
Situace 2: Sledování televize vsedě			
Situace 3: Nečinné sezení na veřejném místě (v kině)
Situace 4: Hodinová jízda v autě jako spolujezdec 		
Situace 5: Rozhovor vsedě				
Situace 6: Odpočinek vleže po obědě			
Situace 7: Po obědě vsedě, v klidu a bez alkoholu		
Situace 8: Jako spolujezdec, pár minut ve stojícím autě

……… bodů
……… bodů
……… bodů
……… bodů
……… bodů
……… bodů
……… bodů
……… bodů

www.kzcr.eu

Polygrafický záznam pacienta s těžkou OSAS
Syndrom obstrukční spánkové apnoe
(OSAS) představuje velice častou poruchu
dýchání během spánku. Podstatou OSAS
je opakované omezení proudění vzduchu
v horních cestách dýchacích v oblasti hltanu ve spánku. Kompletní uzávěr hltanu
způsobí zástavu dechu (apnoe), částečný
uzávěr pak omezení průtoku vzduchu (hypopnoe), obojí trvá minimálně 10 sekund
s následným poklesem saturace krve kyslíkem o minimálně 4 %.
Výskyt tohoto onemocnění se dle dostupné literatury pohybuje okolo 20 % u mužů
v různé míře postižení a 10 % u žen. Ačkoliv příčina může být způsobena anatomickou abnormalitou v horních cestách
dýchacích a nebo patologií dolní čelisti,
u většiny dospělých pacientů se jedná
o postižení, které jde ruku v ruce s nadváhou nebo obezitou. Riziko OSAS se dále
zvyšuje s věkem, konzumací alkoholu,
kouřením a užíváním opiátů či léků uvolňujících svalstvo (myorelaxancia).
Obstrukční spánková apnoe nebo hypopnoe vzniká nejčastěji na podkladě ztluštění perifaryngeálních a okolních tkání tukem. Dochází ke kolapsu dýchacích cest
během spánku, který vytvoří překážku
a znemožní při nádechu proudění vzduchu do plic i přes trvající dechové úsilí
pacienta. Kromě obstrukční apnoe rozlišujeme dále apnoe centrální a smíšenou.
Centrální apnoická pauza vzniká na podkladě poruchy dechového centra v mozku
(etiologie je různá), v tomto případě dechové úsilí není přítomné. Smíšená apnoe je zjednodušeně řečeno kombinací
obou výše uvedených.
Epizody apnoe a hypopnoe jsou ukončeny (mikro)probuzením, které umožní

obnovení proudění vzduchu a normalizaci dýchání. Tyto probouzecí reakce v nadměrném množství vedou k rozmělnění
(fragmentaci) a povrchnějšímu spánku
se zkrácením regeneračních hlubokých
stádií. Výsledkem jsou příznaky a komplikace spánkové deprivace.
Toto onemocnění má velké dopady nejen na samotného pacienta, ale i na jeho
okolí. Způsobuje sníženou kvalitu spánku, která se projeví nadměrnou denní
spavostí (EDS – excessive daytime sleepiness). Pacient se po vyspání necítí dostatečně odpočatý, během dne usíná při
monotónních činnostech, cítí se celkově
unavený a kognitivní funkce má omezené.
K objektivizaci nadměrné denní spavosti
používáme Epworthskou škálu spavosti
a důsledný odběr anamnézy. Velký význam má pro nás nepřímá anamnéza, kdy
si spolunocležníci těchto pacientů mohou
stěžovat na noční ronchopatii (chrápání)
a ti vnímavější u partnerů zaregistrovali během chrápání dokonce i apnoické
pauzy.
Diagnostika je založena na anamnéze,
fyzikálním vyšetření a noční monitoraci.
K monitoraci nám slouží v základu limitovaná polygrafie, pomocí které určujeme
míru postižení. Základním ukazatelem je
tzv. AHI (Apnea-hypopnea index), zjednodušeně řečeno počet dechových událostí
za hodinu. Podle toho rozlišujeme syndrom spánkové obstrukční apnoe na lehký (AHI 5-15), středně těžký (AHI 15-30)
a těžký (AHI nad 30).
Léčba lehké OSAS je konzervativní a zahrnuje revizi chronické rizikové medikace, dodržování režimových opatření s případnou redukcí nadměrné hmotnosti,

zvýšením fyzické aktivity nebo omezení
polohy na zádech během noci (pokud je
prokázána vazba na tuto polohu). V případě obstrukčního nálezu při ORL vyšetření může být indikováno operační řešení.
Variantou je též využití předsunutí dolní
čelisti speciální dlahou k prevenci „zapadání“ kořene jazyka během spánku.
Středně těžká až těžká OSAS je primárně
indikována k neinvazivní ventilační terapii, nejsou-li přítomny kontraindikace
a současně je pacient motivován pro tuto
léčbu. Principem léčby je udržení průchodnosti horních cest dýchacích během
spánku dodáváním přetlaku z ventilátoru
přes speciální nosní/obličejové masky.
Samozřejmostí je dodržování výše uvedených režimových opatření. V České republice je proplácena léčba pomocí přetlaku
u pacientů se středně těžkým nálezem
a horším.
Dopady neléčené OSAS vidíme v socioekonomických aspektech pacientů.
U mladých jedinců je to neprospěch ve
škole s následným horším uplatněním
na pracovním trhu. U starších pacientů
jsou častější pracovní úrazy, dopravní nehody a menší pracovní výkonnost. OSAS
je navíc rizikovým faktorem pro rozvoj
kardiovaskulárních onemocnění (infarkt
myokardu, cévní mozková příhoda aj.),
zhoršuje kompenzaci diabetu mellitu
a krevního tlaku až do možné rezistentní
arteriální hypertenze.
MUDr. Jan Kordík, vedoucí centra
Centrum pro poruchy dýchání
ve spánku, MNUL
MUDr. Kamil Slowik, vedoucí lékař
Pracoviště spánkové medicíny
Nemocnice Chomutov, o. z.
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PRACOVIŠTĚ SPÁNKOVÉ MEDICÍNY V NAŠICH NEMOCNICÍCH

CENTRUM PRO PORUCHY DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU
V MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ NAD LABEM

a správném stanovení příčiny respiračního selhání a v neposlední řadě je to
určitý komfort pro samotné pacienty,
o které se staráme napříč krajem.

ÚVOD

Součástí vybavení jsou přístroje autoPAP, určené k ambulantní titraci nekomplikovaných pacientů. V případě komplikovaného pacienta, s nutností použití
vyšších kategorií přetlakových přístrojů,
se provádí titrace za hospitalizace na
plicním oddělení. Případně provádíme
opakované ambulantní retitrace autoBIPAP/BIPAP ST/ASV BIPAP/AVAPS BIPAP.
K optimálnímu nastavení lze využít opětovnou noční monitoraci s již přednastaveným přístrojem. Od roku 2018 navíc,
jako jednom z mála pracovišť v České
republice, s možností sledovat aktuální
hladinu pCO2 během spánku pomocí
transkutánní kapnometrie od společnosti RADIOMETER.

Počet lidí, kteří vyhledají lékařskou pomoc z důvodu poruchy spánku, v posledních desetiletí stoupá. Za prvé dle
dostupných dat u většiny populace klesá
zdravá spánková životospráva a za druhé se ve společnosti zvyšuje informovanost ohledně poruch spánku. Třetím
faktorem je rozšiřující se síť spánkových
laboratoří a dostupnější možnosti vyšetření u odborníků. I tak počet pacientů s poruchou spánku v Ústeckém kraji
vysoce přesahuje kapacity, které nabízí
naše pracoviště již od roku 2010.

VÝVOJ V ČASE
Jak již bylo výše zmíněno, Centrum pro
poruchy dýchání ve spánku v Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL), letos
oslaví kulaté výročí od svého založení.
Již v roce 2010 začali MUDr. Jaroslav Lněnička a MUDr. Michaela Dubinčáková
v provizorních podmínkách na plicním
oddělení provádět limitované polygrafie. Velký posun dopředu zaznamenalo
centrum, když se přestěhovalo do zrekonstruovaných prostor v budově T.

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE
Část lékařů ústeckého Centra pro poruchy dýchání ve spánku. Zleva: MUDr. Ondřej
Rychlý, MUDr. Slávka Chmelíková, MUDr. Viacheslav Shemota a MUDr. Jan Kordík

Nově vybudované pokoje splňují nejnáročnější kritéria k nočním monitoracím, a to včetně videopolysomnografie,
při které lze diagnostikovat neurologické poruchy související se spánkem.

Většinu pacientů našeho centra ale i tak
tvoří pacienti s poruchou dýchání, a to
ve smyslu spánkové obstrukční apnoe
a pacienti s chronickým respiračním
selháním.

SOUČASNOST
Dnešní provoz je ovlivněn epidemickou
situací COVID-19 a také dlouhodobým
nedostatkem středního zdravotnického
personálu na plicním oddělení MNUL.
I v této nelehké době provádí naše
pracoviště okolo 40 nočních monitorací za měsíc a cca 180 ambulantních
kontrol již zavedených pacientů. Po
odchodu MUDr. Lněničky přebral štafetu MUDr. Jan Kordík s týmem lékařů:

MUDr. Andrea Jonášová, MUDr. Petra
Kleinová a v procesu zaškolení a doplnění si adekvátních certifikací jsou
MUDr. Viachaslev Shemota a MUDr. Ondřej Rychlý.
Poslední roky byly velmi ovlivněné rekonstrukcí v budově T, kde se budovalo
nové zázemí pro rehabilitační oddělení
a oddělení klinické imunologie.

I přes veškeré překážky spojené s rekonstrukcí, dotýkající se přímo i nepřímo
našeho oddělení, se provoz spánkové
laboratoře nepřerušil, a za to bych rád
poděkoval flexibilnímu týmu všeobecných sester s certifikací na spánkového
technika, jmenovitě Janě Potucké, Jaroslavě Burianové, Zděnce Mikšové a Hance Bezděkovské.

k videopolysomnografii, a to včetně
možnosti provádět MSLT (multi sleep
latency test).

dýchacích svalů v případě neurodegenerativních onemocnění a RTG snímek
plic.

Výhodou našeho pracoviště je napojení na komplement oddělení funkčního
vyšetřování. Tato spolupráce je velmi
výhodná pro pacienty s chronickým
respiračním selháním, kdy po noční
monitoraci využíváme k diferenciální diagnostice vyšetření krevních plynů, bodypletysmografii s měřením síly

Veškerá vyšetření probíhají až na základě zhodnocení noční monitorace, kde je
přítomna hypoventilace během spánku
nebo hodnota t90 nad 30 % (tj. doba
spánku strávená pod saturací 90 %).
Za flexibilní přístup personálu oddělení funkčního vyšetřování velmi děkujeme, neboť nám to napomáhá v brzkém

VYBAVENÍ LABORATOŘE
Spánková laboratoř je umístěna v budově T, v přízemí pravého křídla, kde
se celkově nachází 5 jednolůžkových
pokojů s vlastním sociálním zázemím.
V minulosti, při nepřetržitém provozu, byly určeny 3 pokoje pro spánkovou laboratoř a 2 pokoje sloužily jako
nadstandardní ubytování pro pacienty
z plicního oddělení. V základu jsme vybaveni 4x Miniscreen k limitované polygrafii a pokoj č. 2 je kompletně vybaven
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Problematiku spánkové medicíny nelze
paušálně vměstnat do jednoho již existujícího oboru. Prolíná se napříč celým
spektrem oborů od interní problematiky,
přes chirurgickou až po anesteziologickou, kdy samotná diagnóza syndromu
obstrukční spánkové apnoe (dále jen
OSAS) je rizikovým faktorem pro perioperační komplikace.
Chirurgická část se týká hlavně ORL oblasti, a tak tomu bylo i při rozvoji spánkové medicíny v Ústeckém kraji. Od samého začátku byla úzká spolupráce s ORL
oddělením, zastoupeným především

Přetlakový přístroj a celoobličejová maska na figuríně
MUDr. Jiřím Kalhousem. Dalším chirurgickým pracovištěm, se kterým v posledních letech navazujeme spolupráci,
je Oddělení ústní, čelistní a obličejové
chirurgie při řešení patologie dolní čelisti. A to vše ve snaze maximálně obsáhnout multioborovou problematiku a poskytnout tak komplexní péči pacientům
v Ústeckém kraji.
Další obsáhlou kapitolou spánkové medicíny jsou poruchy neurologického původu s přesahem k psychiatrii. Jedná se
nejčastěji o syndrom neklidných nohou,

poruchy chování ve spánku a především
insomnie. Těmto pacientům jsme doposud nabízeli pouze diagnostiku výše
uvedených onemocnění, ovšem další
léčba byla již v režii ambulantních specialistů (neurolog/psychiatr).
Vzhledem k chybějící zpětné vazbě
při péči o tyto neurologické pacienty
jsme proto v našem týmu rádi uvítali
MUDr. Slávku Chmelíkovou (z neurologického oddělení). Ta nově tyto pacienty
dispenzarizuje a k jejich léčbě využívá
nejaktuálnějších poznatků.

LIMITOVANÁ POLYGRAFIE A VIDEOPOLYSOMNOGRAFIE
LIMITOVANÁ POLYGRAFIE

je jednoduchá vyšetřovací metoda sloužící k diagnostice především poruch dýchání ve spánku. V základu se zaznamenává 7 modalit, saturace
krve, tepová frekvence, flow tj. průtok vzduchu dýchacími cestami, dýchací pohyby pomocí hrudního a břišního pásu, poloha těla během noci
a dále lze zaznamenávat ronchopatii (noční chrapot).
VIDEOPOLYSOMNOGRAFIE

je komplexní vyšetřovací metoda obsahující polygrafii obohacenou o záznam EEG, EMG vybraných svalů, EKG a videozáznam během noční monitorace. Toto vyšetření nám umožňuje u pacienta nahlédnout do architektury spánku zobrazením tzv. hypnogramu, skládajícího se z různých fází
spánku (wake, nonREM 1-3, REM). Dále lze diagnostikovat neurologické
poruchy související se spánkem. Vedlejším bonusem může být náhodný
záchyt arytmie vyskytující se během noční monitorace.
Polysomnografie
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TELEMEDICÍNA
Velké téma, které v současné epidemické situaci nabývá na významu, je
telemedicína. Součástí naší spánkové
laboratoře je vzdálený přístup AiRVIEW,
umožňující na dálku sledovat data pacientů vybavených novějšími přístroji společnosti RESMED. Dále, jako jedni z prvních v České republice, máme přístup do
vzdáleného (cloudového) úložiště konkurenční společnosti PHILIPS CAREORCHESTRATOR, díky kterému máme možnost využívat kompletní služby, které
telemedicína nabízí. Ačkoliv technologie již delší dobu k dispozici byla, využití
značně omezovala neochota zdravotních pojišťoven hradit tyto výkony.
Zdá se, že v tomto směru byla epidemie
COVID-19 přínosná, neboť byla jakýmsi
akcelerátorem legislativního procesu ke
schválení telemedicínských výkonů.

Kontrolní polygrafie u pacienta se CPAPem

BUDOUCNOST
Již dnes lze pomocí telemetrie nejen nahlížet na data pacienta v online režimu,
ale i aktivně zasahovat do léčebného
nastavení přetlakových přístrojů. V následujících měsících, pokud nám to situace dovolí, bychom rádi začali se vzdálenou titrací komplikovaných pacientů,
kteří dosud vyžadovali hospitalizaci.
Pomocí vybraných přetlakových přístrojů lze přepnutí do několika ventilačních
režimů (CPAP, BiPAP, BIPAP-AVAPS) provádět bez přítomnosti pacienta dálkově
přes počítač.

Rádi bychom rozšířili naše pracoviště,
pokud to bude personálně zajistitelné,
o ambulanci specializující se pouze
na kontroly pacientů. Těch se za 10 let
fungování spánkové laboratoře nashromáždilo přes 2000 a každým rokem jich
značně přibývá.
Rádi bychom dále ve spolupráci se společností Saegeling Medizintechnik aktualizovali již starší videopolysomnograf
na novější verzi Alice 6, s lepším uživatelským prostředím stran softwarového

vybavení. Společnost Saegeling Medizintechnik je pro nás od založení velkou oporou, jelikož zajistila větší část
přístrojového vybavení naší spánkové
laboratoře.
Závěrem bych chtěl poděkovat za dlouholetou podporu primáři plicního oddělení MUDr. Danielu Doležalovi a vrchní
sestře Mgr. Janě Pšeničkové.
MUDr. Jan Kordík, vedoucí centra
Centrum pro poruchy dýchání
ve spánku, MNUL

CHIRURGICKÁ LÉČBA SYNDROMU OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE
Přestože hlavní modalitou léčby syndromu obstrukční spánkové apnoe u dospělých pacientů je léčba neinvazivní
ventilací (PAP), zůstává chirurgická léčba pevnou součástí léčebného protokolu. Část pacientů PAP netoleruje nebo
s přístrojem nespí dostatečně dlouhou
dobu a pak je indikováno chirurgické
řešení.
K dispozici máme celou řadu zákroků,
které se liší svým efektem, ale i invazivitou a perioperační morbiditou. Trendem
poslední doby je chirurgickou léčbu lépe
cílit a spíše ošetřovat méně invazivně
více sublokalit horních cest dýchacích.
Dnes již standardně před operací provádíme spánkovou endoskopii (drug
induced sleep endoscopy, DISE), která
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má za cíl identifikovat místo obstrukce
v horních cestách dýchacích, a tak zpřesnit indikaci chirurgického zákroku.
DISE se provádí na operačním sále,
vleže na zádech. Pacient je sledován
propofolem tak, aby spal a v ideálním
případě i chrápal, nosem mu zavádíme
fibroskop a pozorujeme, kde dochází
k obstrukci v horních cestách dýchacích. Nově hloubku sedace/anestezie
monitorujeme pomocí moderních ane
steziologických přístrojů (BIS index),
protože různá míra sedace může způsobit i různý lokální nález. Naší snahou
je vyšetřit pacienta ve stavu podobném
přirozenému spánku. Pro posouzení lokality a míry obstrukce se používá VOTE
klasifikace (vellum, oropharynx, tongue,

epiglottis), případně o něco podrobnější
NOHL klasifikace.
Po upřesnění místa obstrukce přistupujeme k samotnému chirurgickému zákroku. Operujeme v různých sublokalitách
horních cest dýchacích (nosní dutina
a nosohltan, patro, tonsily, kořen jazyka, oblast laryngu i průdušnice). Nejčastěji provádíme tzv. uvulopalatopharyngoplastiku, případně její modifikace.
Při této operaci odstraňujeme patrové
mandle a upravujeme měkké patro tak,
aby se celé zpevnilo a zkrátilo a oblast
hltanu se rozšířila. Výkon trvá asi hodinu a vyžaduje 5-7 denní hospitalizaci,
zejména kvůli riziku pooperačního krvácení. Další výkon RAUP (radiofrekvenčně
asistovaná uvuloplastika) je indikován

www.kzcr.eu

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.
pro lehké formy syndromu spánkové apnoe a pro prostou ronchopatii (chrápání)
a provádíme ho v rámci jednodenní chirurgie. Od rozsáhlých zákroků na kořeni
jazyka se v poslední době ustupuje pro
jejich výraznou morbiditu a nižší efekt
zákroků. Na klinice ORL provádíme radiofrekvenční redukci tkáně lingvální
tonsily, kterou pacienti snáší velmi dobře a často jí doplňujeme výkony na patře
a tonsilách. Další možnosti je robotická
operace a snesení tkáně kořene jazyka.
Výkony v nosní dutině (septoplastika,
radiofrekvenčně asistovaná mukotomie)
sice neřeší vlastní chrápání či syndrom

spánkové apnoe, ale zlepšení nosní průchodnosti často zlepšuje komfort spánku se CPAPem. Výkony na dolní a horní
čelisti provádí stomatochirurg. Extrémní řešení syndromu spánkové apnoe je
tracheostomie, která se vzácně indikuje
u pacientů s jinými závažnými onemocněními. Dříve tolik populární laserové
operace patra se dnes provádějí jen
minimálně.
Syndrom obstrukční spánkové apnoe
není vzácný ani u dětí. Zde se ale k terapii přistupuje poněkud odlišně. U dětí
dominuje právě chirurgická léčba. Liší
se i typy operačních výkonů, provádíme

zejména adenotomie,
a tonsilotomie.

tonsilektomie

Chirugická terapie syndromu spánkové
apnoe je stále pevnou součástí protokolu léčby, byť se její indikace a metody stále vyvíjejí. S rozvojem nových
diagnostických a operačních metod je
léčba cílenější, efektnější a s nižší perioperační morbiditou.
MUDr. Jiří Kalhous
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

ORTOGNÁTNÍ OPERACE JAKO TERAPIE OSAS
Ortognátní chirurgie se zabývá úpravou
vrozených, nebo získaných deformit horní a dolní čelisti. Čelistní anomálie dělíme dle Anglea na tři třídy – I. třída; eugnátní, vztah horní a dolní čelisti je vůči
sobě v normě. II. třída; prognathie, dolní
čelist je menší ve vztahu k horní, a to
jak absolutně, tak i relativně. III. třída;
progenie, dolní čelist je větší ve vztahu
k horní, a to jak absolutně, tak relativně.
Právě II. skeletální třída dle Anglea bývá
spojena s menším průsvitem dýchacích
cest retrolinguálně. Tak může ve spánku, při ochabnutí tonu svalů, vyvolat obstrukci dýchacích cest.
Principem ortognátní chirurgie je osteotomie horní a dolní čelisti s následným
posunem fragmentů do požadované
pozice a jejich fixace pomocí osteosyntetických dlah. Nedílnou součástí operativy je dosažení co nejlepších skusových
poměrů, proto je důležitá ortodontická
příprava jak před výkonem, tak po něm.

posun horní čelisti osteotomií v linii Le
Fort I.

dává tušit, jak vysoké je riziko obstrukční spánkové apnoe u pacienta.

V neposlední řadě advancement obou
čelistí, tzv. advancement mandibulomaxillárního komplexu v případech, kdy je
vztah obou čelistí vůči sobě vyhovující,
ale obě jsou hypoplastické. Tato metoda
kombinuje výhody obou typů operací.

Vzhledem k náročnosti a době trvání
této terapie by měl být pacient mladší
50 let, psychicky zdráv, bez krvácivých
poruch, antikoagulační či antiagregační
terapie, bez antiresorpční terapie, bez
jiného závažného onemocnění. Pacient
by měl mít sanovaný chrup a zubního
lékaře. Důležitá je i motivace pacienta
takovou terapii podstoupit.

Při vyšetření pacienta na Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
provádíme kefalometrický snímek lebky
s kefalometrickou analýzou, který nám
verifikuje případnou skeletální vadu
a její typ. Dále CBCT (Cone Beam Computed Tomography) ke zjištění velikosti
prostoru v horních dýchacích cestách retrolinguálně a retropalatinálně, zvláště
v anterioposteriorním směru. Důležitá
je i Mallampatiho klasifikace, která nám

Ortognátní operace je jednou z možností, jak chirurgicky léčit pacienty s OSAS.
Někteří autoři uvádějí poměrně vysokou
úspěšnost léčby. Tento typ operace je
někdy vhodný doplnit i jinými typy výkonů, a posílit tak výsledný efekt léčby.
MDDr. Václav Placák
Oddělení ústní, čelistní a obličejové
chirurgie, MNUL

Mezi tyto operace patří advancement
dolní čelisti technikou BSSO advancement – bilateral sagital split osteotomy, tedy posun dolní čelisti anteriorně
s případnou rotací, který posunem svalů
spodiny dutiny ústní a úponů jazyka rozšíří průsvit dýchacích cest retrolinguálně. Tuto operaci indikujeme u pacientů
se skeletální II. třídou dle Anglea.
Další variantou je advancement horní
čelisti vhodný u pacientů s hypoplasií
horní čelisti a tzv. relativní III. třídou, kdy
vzhledem k normálně rostlé dolní čelisti je ta horní relativně menší a i průsvit
horních cest dýchacích je retropalatinálně užší. Lze tedy provést anteriorní

Kefalometrický snímek pacientky s OSAS
a skeletální II. třídou dle Anglea před
plánovanou ortognátní operací

Kefalometrický snímek u stejné
pacientky po anteriorním posunu dolní
čelisti (BSSO advancement), je patrné
rozšíření horních cest dýchacích, zvláště
retrolinguálně
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PRACOVIŠTĚ SPÁNKOVÉ MEDICÍNY NEMOCNICE CHOMUTOV

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

Pracoviště spánkové medicíny při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.,
postupně rozvíjí svou činnost od roku
2018. V současné době nabízíme diagnostiku a terapii širokého spektra poruch spánku a bdění s dominantním
zaměřením na neurologická a neuropsychiatrická onemocnění.

AKTIGRAFIE A SPÁNKOVÝ DENÍK
Aktigrafie i spánkový deník jsou metody
umožňující zhodnocení režimu spánku a bdění v delším časovém horizontu. Obě metody se navzájem doplňují.
Aktigraf je přístroj tvaru náramkových
hodinek, který hodnotí pohybovou aktivitu pacienta a intenzitu světla během
monitorace, která probíhá po celý den
v domácích podmínkách (obvykle 14-21
dní).

Mezi významné milníky roku 2018 patřilo navázání vynikající spolupráce s odbornou firmou ResMed, která poskytuje
přístrojové vybavení a kontinuálně zaškoluje personál našeho pracoviště.

Vyšetření indikujeme u osob s nadměrnou denní spavostí před polysomnografií, při podezření na poruchu cirkadiánní
rytmicity nebo u prostého nedostatku
spánku (tzv. spánková insuficience).

V průběhu roku 2019 se ke spánkové
laboratoři připojily tři zdravotní sestry,
které nad rámec vlastních povinností při
oddělení zásadně podpořily další vývoj
pracoviště a umožnily zahájení nočních
polysomnografických monitorací.
Začátkem roku 2020 došlo k zaškolení
veškerého personálu v oblasti neinvazivní ventilační terapie, nicméně vývoj
pandemie SARS-CoV-2 prakticky zastavil

Laboratorní část využívá lůžka na standardní stanici neurologického oddělení
k limitované polygrafii nebo offline titraci přetlakové ventilace a dvě lůžka na

Polysomnografický pokoj
další rozvoj pracoviště. Došlo k odložení
praktické zkoušky ze somnologie pro vedoucího lékaře a tím následně i akreditace pracoviště. Aktuálně je laboratorní

část pracoviště zcela uzavřena od konce
září, ambulantní část od druhé poloviny
října, obojí pravděpodobně do konce
roku 2020.

monitorovaném pokoji v rámci neurologické jednotky intenzivní péče k videopolysomnografii nebo online manuální
titraci přetlakové ventilace.
Veškerý personál spánkového pracoviště patří kmenově pod neurologické
oddělení v Chomutově. Vedoucím lékařem je MUDr. Kamil Slowik. Spánkové
laborantky jsou vysoce kvalifikované
zdravotní sestry nejen ve spánkové

medicíně, ale též v neurologii a intenzivní péči – Lenka Merxbauerová, Jana Pospíchalová, Svatava Mazalová (všechny
neurologie JIP), Michaela Wittmanová
(neurologická ambulance) a Bc. Jiřina
Nepovímová (vrchní sestra oddělení
neurologie). Laborantky zajišťují monitoraci a část se podílí na hodnocení
polygrafických i polysomnografických
záznamů a na titracích i kontrolách ventilační terapie.

DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI

MUDr. Kamil Slowik a Bc. Jiřina Nepovímová
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Vyšetření je indikováno při podezření
na narkolepsii a v rámci diferenciální
diagnostiky narkolepsie a idiopatické
hypersomnie.
TEST UDRŽENÍ BDĚLOSTI (MWT)
MWT je obdobou MSLT, ale zde je principem zjištění schopnosti udržet bdělost
v klidové situaci. Vyšetření také probíhá během dne, ale pouze ve čtyřech
příležitostech.

VIDEO-POLYSOMNOGRAFIE (V-PSG)

STRUKTURA A PERSONÁL PRACOVIŠTĚ
Pracoviště se skládá z ambulantní a laboratorní části. Ambulantní složku představuje spánková poradna pro všechny
pacienty s poruchami spánku nebo bdění a ventilační poradna pro pacienty léčené neinvazivní přetlakovou ventilací.

z celkem pěti příležitostí. Kromě spánkové latence sledujeme i abnormálně
časný nástup REM stádia spánku (tzv.
SO-REM).

Zásadním krokem ke stanovení správné
diagnózy je získání detailních informací
o spánkových návycích, denním režimu,
psychické i fyzické kondici pacienta.
Z velké části již tyto informace postačují
k vysvětlení stesků, pro které pacient do
naší poradny přichází. Kvalitní anamnéza je tedy pro vytvoření pracovní diagnózy zcela základní. Další vyšetřovací metody jsou voleny na základě stanovené
pracovní diagnózy – k jejímu potvrzení,
či vyvrácení. Spánková medicína navíc
využívá specializované dotazníky k orientačnímu zhodnocení depresivity, úzkosti, nadměrné denní spavosti, noční
nespavosti nebo přítomnosti abnormálního chování ve spánku atd.

www.kzcr.eu

Polysomnografie je zlatým standardem
ve vyšetřování pacientů s poruchami
spánku. Podstatou vyšetření je hodnocení spánkové architektury, dýchání,
srdeční akce, abnormálních pohybů,
zvuků nebo chování jako celku. Vyšetření probíhá za hospitalizace, během
které je pacient monitorován ve spánku (EEG mozkové aktivity, EMG aktivita
svalů brady a končetin, EOG pohybu očních bulbů, snímání dechového proudu
v horních cestách dýchacích a dechového úsilí hrudníku a břicha, dále saturace
krve kyslíkem, sledování tepové frekvence a EKG srdce, detekce polohy trupu
v prostoru). U naprosté většiny vyšetření
je pořizován synchronní videozáznam
k hodnocení pohybové aktivity.
Mezi nejčastější pracovní diagnózy vyžadující V-PSG patří poruchy dýchání

Aktiagrafický záznam
ve spánku (spánkové apnoe, alveolární
hypoventilace či hypoxémie vázané na
spánek), stavy spojené s nadměrnou
denní spavostí (např. narkolepsie), periodické pohyby končetin, porucha atonie ve spánku nebo mispercepce spánku (neboli špatné vnímání vlastního
spánku).
TEST MNOHOČETNÉ LATENCE USNUTÍ (MSLT)
Během MSLT jsou monitorovány pouze
signály umožňující hodnocení spánku,
tj. EEG mozku, EMG brady a EOG očních
bulbů. Vyšetření probíhá během dne
a jeho podstatou je zjištění průměrné
doby usnutí (tzv. spánkové latence)
za optimálních podmínek ke spánku

Test je obezřetně indikován k hodnocení
efektu léčby poruch spánku s nadměrnou denní spavostí, zejména u osob
s rizikovým povoláním (např. řidiči nebo
piloti).
LIMITOVANÁ POLYGRAFIE (PG)
Variantou V-PSG je limitovaná polygrafie, která nesnímá spánkové parametry,
ale pouze dechové a srdeční projevy pacienta během monitorace.
Polygrafické vyšetření je určeno pro pacienty s pravděpodobnou poruchou dýchání ve spánku, zejména s obstrukční
spánkovou apnoe.
LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ
U vybraných pacientů provádíme laboratorní vyšetření krve nebo mozkomíšního
moku. Příkladem může být hodnocení
metabolismu železa u syndromu neklidných nohou nebo stanovení koncentrace orexinu (hypokretinu) v mozkomíšním moku u narkolepsie.

TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI
PRAVIDLA SPÁNKOVÉ HYGIENY

• Dostatečná fyzická a psychická aktivita přes den
• Pravidelná doba usínání a hlavně probouzení, používat budík
• Vyvětraná ložnice s teplotou mezi 19-22 °C, bez elektroniky (TV apod.)
• Postel pouze ke spánku a pohlavnímu životu, příjemné ložní prádlo,
pohodlné matrace, pro alergiky antialergické materiály
• Cca 4 hodiny před spaním neužívat alkohol, kofeinové nápoje
a nekouřit
• Cca hodinu před spaním neprovádět fyzicky i psychicky náročnou
aktivitu
• Ulehnutí ke spánku až při pocitu ospalosti
• Během nočních probuzení nesledovat hodiny, nepřemítat o ničem

Léčebné možnosti lze obecně shrnout
do skupin neinvazivní přetlakové ventilace (PAP), farmakoterapie a ostatních
modalit. Všichni pacienti by zároveň
měli dodržovat základní režimová opatření. Kromě těchto námi poskytovaných
léčebných možností využíváme spolupráce s ORL pracovišti (operační zákroky
v horních cestách dýchacích u obstrukční spánkové apnoe) v našem regionu
a se zubní klinikou v Chomutově (MUDr.
Georgiev, zhotovení dlahy k předsunutí
dolní čelisti u lehké obstrukční spánkové apnoe).
ZÁKLADNÍ REŽIMOVÁ OPATŘENÍ
Naprostým základem léčby u všech pacientů s poruchami spánku jsou pravidla
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spánkové hygieny a zásady zdravého
životního stylu. Dodržování těchto podmínek je velmi náročné na spolupráci
a vůli pacientů, která je nicméně předpokladem úspěšné léčby.
NEINVAZIVNÍ PŘETLAKOVÁ VENTILACE (PAP)
Neinvazivní přetlaková ventilace je indikována u pacientů s poruchami dýchání
ve spánku. Principem je zprůchodnění
horních cest dýchacích ve spánku a případně podpora nedostatečné plicní ventilace. Na našem pracovišti jsme schopni
provádět automatické offline i manuální
online titrace ve všech dostupných ventilačních režimech (APAP, CPAP, BPAP-S/
ST/T, ASV).
FARMAKOTERAPIE
Medikační léčba je nejvíce využívána
u akutní i chronické nespavosti, u abnormálních pohybů a chování ve spánku či
u poruch cirkadiánního rytmu. V současnosti nemáme právo k předpisu centrové léčby centrálně podmíněných hypersomnií. Nedílnou součástí je též revize
stávající chronické medikace pacienta
a případné upozornění indikujících lékařů na negativní interakci léčby se spánkem pacienta.
OSTATNÍ LÉČEBNÉ MODALITY PORUCH
SPÁNKU
Pro pacienty s chronickou těžkou nespavostí (insomnií) plánujeme zavedení
programu kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Pacienti s poruchami cirkadiánního rytmu mohou využít metod fototerapie (není hrazeno ze zdravotního
pojištění).

V rámci poruch dýchání nabízí naše pracoviště diagnostiku všech poruch. Terapie se odvíjí od tíže poruchy dýchání
a zahrnuje neinvazivní ventilaci, zhotovení mandibulárního protraktoru nebo
ORL výkony v oblasti horních cest dýchacích. Všichni pacienti by zároveň měli
dodržovat základní režimová opatření,
která jsou společná všem pacientům
s jakoukoli poruchou spánku.

KDY JE VHODNÉ ODESLAT PACIENTA
KE SPÁNKOVÉMU VYŠETŘENÍ?
Pacient je indikován k vyšetření,
pokud jsou přítomny příznaky
nebo jinak nevysvětlitelné možné
komplikace poruch spánku (např.
farmakorezistentní hypertenze
nebo absence fyziologického
poklesu tlaku ve spánku).
PŘÍKLADY NOČNÍCH PŘÍZNAKŮ PORUCH
SPÁNKU:

•

•

•

chrápání, dechové pauzy
nebo probouzení s pocitem
dušnosti
potíže s usínáním, opakovaným probouzením či předčasným probuzením (alespoň 3
měsíce trvající s neúspěšnou
léčbou praktickým lékařem)
abnormální chování, pohyby nebo zvuky ve spánku (např. mluvení
ze spánku, opakované úrazy ve spánku, opouštění lůžka bez probuzení, pohybová projekce snů…)

PŘÍKLADY DENNÍCH PŘÍZNAKŮ PORUCH SPÁNKU:

•
•
•
•
•
•
•

nadměrná denní spavost s usínáním v pasivních (př. četba) i aktivních (př. rozhovor) situacích
nevýkonnost, poruchy paměti, deprese, emoční labilita
náhlé pády nebo poklesy hlavy/šíje/v kolenou (tzv kataplexie)
pocit neklidných nohou nebo obtěžujících pocitů v dolních končetinách při usínání
poruchy časování spánku (např. předčasné usínání s časným
vstáváním)
ranní bolesti hlavy a suchost v ústech
halucinace nebo pohybová paralýza při usínání nebo probouzení

SPEKTRUM PÉČE
Pracoviště nabízí komplexní diagnostiku
a terapii většiny poruch spánku. Primární zaměření pracoviště je na poruchy
dýchání ve spánku (působnost zahrnuje
okresy Chomutov, Most a Louny) a neurologická onemocnění ve spánku (působností je celý Ústecký a Karlovarský
kraj). V současnosti se poruchy spánku
rozdělují do šesti hlavních skupin dle
ICSD-3 klasifikace z roku 2014.
SKUPINA 1: NESPAVOST (INSOMNIE)
Nespavost je jednoduše definována
jako neschopnost navodit nebo udržet spánek za optimálních podmínek
ke spánku. Nespavost rozdělujeme na
akutní (trvá do 3 měsíců) a chronickou
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(trvá déle než 3 měsíce). Pacienti s akutní i chronickou nespavostí vyžadují léčbu především praktickým lékařem a případně psychiatrem.
Naše pracoviště přijímá pacienty pouze
s těžkou chronickou nespavostí nereagující na dosavadní léčbu a osoby závislé na hypnoticích (lécích na spaní).
Zásadní podmínkou je však odhodlání
pacienta, jelikož léčba nespavosti je velmi náročná na čas, vůli i psychiku.
V budoucnu bychom rádi pro naše pacienty otevřeli stacionář pro insomniky
s programem kognitivně-behaviorální
terapie insomnie, včetně nácviku autogenního tréninku.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

SKUPINA 2:
PORUCHY DÝCHÁNÍ VÁZANÉ NA SPÁNEK
Tato skupina tvoří největší objem práce spánkové laboratoře. Především se
jedná o pacienty s obstrukční i centrální
spánkovou apnoe, případně s alveolární
hypoventilací ve spánku.
Spánková apnoe se vyznačuje dechovými pauzami během spánku, které
vedou k probouzení a poklesům okysličení krve. Dlouhodobě vedou také ke
zvýšení rizika onemocnění srdce a cév
(infarkty srdce a mozku, arytmie) a spolupodílí se na rozvoji metabolického
syndromu (diabetes mellitus, obezita,
dyslipidémie).

www.kzcr.eu

SKUPINA 3: CENTRÁLNĚ PODMÍNĚNÉ
HYPERSOMNIE
Mezi onemocnění s centrálně podmíněnou nadměrnou denní spavostí patří
narkolepsie, idiopatická hypersomnie
nebo například nadměrná spavost vyvolaná léky či drogami. Nadměrná denní
spavost významně snižuje kvalitu života
pacientů ve všech ohledech a zvyšuje riziko závažných úrazů a nehod. Naše pracoviště poskytuje diagnostiku od vedení
spánkového deníku s aktigrafií, přes
polysomnografii v hypersomnickém protokolu s MSLT a 24 hodinovou monitorací až po lumbální punkci s vyšetřením
koncentrace hladiny orexinu v likvoru
u narkolepsie. Terapie je bohužel zatím
limitována o centrově vázané léky pro
nadměrnou denní spavost.

SKUPINA 4: PORUCHY CIRKADIÁNNÍ
RYTMICITY SPÁNKU A BDĚNÍ
Nejznámějším představitelem je JetLag
syndrom při přeletu více jak dvou časových pásem. V běžném životě je typická předsunutá fáze spánku u seniorů
(usínání v časných večerních hodinách
a probouzení v brzkých ranních hodinách) nebo zpožděná fáze spánku
u adolescentů (usínání pozdě v noci
s probouzením kolem poledne). V případě, že dochází k narušení kvality života
s rozvojem příznaků, tak teprve poté tyto
poruchy vyžadují léčbu.

spánku (chování dle snové aktivity během spánku), které zvyšují riziko vývoje
Parkinsonovy nemoci. Mezi parasomnie
patří též mluvení ze spánku.

U poruch cirkadiánní rytmicity využíváme diagnosticky spánkový deník a aktigrafii. Vzácně je zapotřebí stanovení
profilu hormonů s cirkadiánní rytmicitou. Léčebně se využívá synchronizačního hypnotika Melatoninu, režimových
opatření a fototerapie v přesně definované časy.

SKUPINA 6: ABNORMÁLNÍ POHYBY VE
SPÁNKU

SKUPINA 5: PARASOMNIE
Parasomnie se velmi často vyskytují především u předškolních a školních dětí
ve formě náměsíčnosti, probouzení se
zmateností nebo nočních můr. U dospělých dominují poruchy chování v REM

Z pohledu diagnostiky nabízíme videopolysomnografické vyšetření se stanovením typu parasomnie, včetně aktivačních metod. Terapii vyžadují pouze
parasomnie zhoršující kvalitu spánku
a života pacientů (např. sociální izolace,
problémy v partnerském životě) nebo
pokud zvyšují riziko úrazu pacienta či
jeho partnera.

Hlavním zástupcem je syndrom neklidných nohou (Willis-Ekbomnova nemoc)
a periodické pohyby dolních končetin ve
spánku. Mezi další poruchy patří noční
křeče v dolních končetinách nebo skřípání zuby (bruxismus).
U většiny těchto poruch postačí odběr
typické anamnézy. Periodické pohyby
DKK vyžadují polysomnografické vyšetření. Léčba je obvykle medikamentózní
a režimová v závislosti na tíži poruchy.

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE
Správné fungování našeho pracoviště by
nebylo možné bez adekvátní spolupráce s dalšími odbornostmi. Zejména se
jedná o kardiologická pracoviště (Interní oddělení Chomutov a kardiologická
ordinace Mudr. Malechy v Chomutově),

plicní a ORL pracoviště v celém regionu,
ventilační centrum v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a Národní ústav
duševního zdraví v Klecanech u Prahy.
Nedílnou součástí péče o pacienty s poruchami spánku jsou též praktičtí lékaři

a psychiatři. V neposlední řadě je zcela
zásadní spolupráce s odbornou firmou
ResMed, která zajišťuje diagnosticko-terapeutické vybavení našeho pracoviště a spolupodílí se na edukaci i léčbě
pacientů s poruchou dýchání ve spánku.

kurz autogenního tréninku Mgr. Víchové v Praze. Pravidelně navštěvujeme
ResMed akademii v Brně, věnovanou
převážně poruchám ventilace ve spánku. Nejvýznamnější akcí je spánkový
kongres pořádaný odbornou společností. V roce 2019 byla v rámci lékařského večera v Chomutově prezentována

přednáška na téma poruchy dýchání
ve spánku. Pro spolek Esprit jsme měli
vyžádanou přednášku v Café Atrium
v Chomutově na téma Poruchy spánku. Pracoviště nabízí možnost edukace
a kontinuálního vzdělávání odborné
i laické veřejnosti v problematice spánkové medicíny.

VZDĚLÁVÁNÍ
K udržení vysoké odbornosti personálu
pracoviště dbáme na kontinuální vzdělávání. Naše laborantky absolvovaly
týdenní kurz hodnocení polysomnografie u Mudr. Buškové ve Spánkovém
centru NÚDZ v Klecanech u Prahy, odborný kurz spánkového laboranta ve
Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně,

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ PRACOVIŠTĚ
Cílem pracoviště je dosáhnout maximální efektivity činnosti za optimálního komfortu pro pacienty i personál.
Aby tyto cíle byly splněny, je zapotřebí
vytvoření adekvátních podmínek. S dalším rozvojem pracoviště bude nutné
optimalizovat dispoziční uspořádání
laboratorního úseku a vytvoření odpovídajícího zázemí pro personál a provozní

materiál. V oblasti diagnostiky bychom
rádi získali vícekanálový PSG/EEG přístroj k diagnostice nočních epileptických záchvatů a k detailnějšímu zhodnocení abnormálního chování ve spánku.
Pořízení transkutánního kapnografu by
umožilo diagnostiku a monitoraci efektu
léčby syndromů s alveolární hypoventilací bez nutnosti odběru arteriálních

krevních plynů. Výsledkem práce členů
pracoviště by mělo být získání nejvyššího stupně akreditace ve spánkové medicíně a ustanovení centra pro poruchy
spánku a bdění. To by umožnilo rožšířit
terapii o centrově vázané léky.
MUDr. Kamil Slowik, vedoucí lékař
Pracoviště spánkové medicíny
Nemocnice Chomutov, o. z.

11

PRACOVIŠTĚ SPÁNKOVÉ MEDICÍNY V NAŠICH NEMOCNICÍCH

KONTAKTY NA PRACOVIŠTĚ

Vchod do centra v ústecké nemocnici

Chodba centra v budově T

Ambulance

ÚSTÍ NAD LABEM
Objednávky pacientů:
Vendula Šondová: 477 113 473
Spánkový email:
spanek@kzcr.eu
Adresa:
Centrum pro poruchy dýchání
ve spánku
Plicní oddělení
Krajská zdravotní a. s.
–Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
Sociální péče 3316/12A
400 11, Ústí nad Labem

Jeden z pokojů ústeckého centra pro poruchy dýchání ve spánku

CHOMUTOV

Přístroj využívaný chomutovským oddělením

Pacientka

Spánkový mobil: 797 605 105
(všední dny 8 – 12 hodin)
Spánkový email:
spanek@neurocv.cz
Adresa:
Pracoviště spánkové medicíny
Neurologické oddělení
Krajská zdravotní a. s.
– Nemocnice Chomutov o. z.
Kochova 1185
430 12 Chomutov

Redakce Statimu děkuje všem autorům za spolupráci na vzniku této přílohy.
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