
 

 
 

Extrémně nezralý novorozenec (ENN) III. se zaměřením na „šedou zónu“  

 

Kurz pro neonatology a pediatry. 

 

Motto: „Zlepšujeme kvalitu života nezralých dětí“ 

 

Pořádá: Nadační fond Vita et Futura, Česká neonatologická společnost JEP a 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

Místo konání: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN 

 Apolinářská 18, 128 00, Praha 2 (posluchárna + knihovna) 

Datum konání: 8. 6.–9. 6. 2018 

 

Charakteristika kurzu: 

Dvoudenní kurz je zaměřen na rozšíření teoretických znalostí a praktických 

dovedností v problematice extrémně nezralých novorozenců. Teoretická 

část bude věnována stále živým tématům a aktuálně novým trendům ve 

ventilační podpoře, způsobu podávaní surfaktantu a ve výživě. Většina 

přednášek bude zohledňovat specifika „šedé zóny“, tzn. novorozenců 

porozených ≤ 25. týdnu těhotenství. Ve druhé části budou modelovány 

charakteristické klinické situace a jejich řešení včetně praktických nácviků 

některých dovedností.  

 

Odborným garantem akce je prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena 

12 kredity. 

Cena konferenčního poplatku je 2000 Kč. 

 

Přihlásit se lze na adrese: 

Mgr. Olga Štajnrtová, Gynekologicko-porodnická klinika – neonatologické oddělení, 

Apolinářská 18, 128 00 Praha 2, telefon 224967146, e-mail olga.stajnrtova@vfn.cz 

Cílová skupina: Pediatři pracující na novorozeneckých úsecích, mladí neonatologové 

pracující na JIMP a JIRP.  

 Limitovaný počet účastníků: 16.  

 Zájemci budou dle pořadí zaslaných přihlášek zařazováni do jednotlivých 

kurzů, které se budou opakovat v intervalech 6 – 9 měsíců. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olga.stajnrtova@vfn.cz


Přednášející: 
prof. MUDr. Richard Plavka, CSc., primář neonatologického oddělení s JIRP Gynekologicko-porodnické 
kliniky VFN, člen výboru České neonatologické společnosti ČSL JEP  

prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, primář neonatologického oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě, 

člen výboru České neonatologické společnosti ČSL JEP  

as. MUDr. Karel Liška, zástupce primáře neonatologického oddělení s JIRP Gynekologicko-porodnické kliniky 
VFN 

MUDr. Blanka Zlatohlávková, PhD., vedoucí lékař intermediárního oddělení neonatologického oddělení 

s JIRP Gynekologicko-porodnické kliniky VFN 

as. MUDr. Pavel Kopecký, vedoucí lékař oddělení ARO-JIP na neonatologickém oddělení Gynekologicko-
porodnické kliniky VFN 

as. MUDr. Gabriela Malošková, vedoucí lékař oddělení ARO-JIP na neonatologickém oddělení 

Gynekologicko-porodnické kliniky VFN 

as. MUDr. Jana Termerová, neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN 

MUDr. Tereza Lamberská, neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN 

MUDr. Josef Matoušek, neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN 

MUDr. Kilián Resl, neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN 

MUDr. Jan Smíšek, epidemiolog neonatologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN 

MUDr. Milena Tušková, neonatologické oddělení s JIRP, GPK VFN v Praze 

 

Program kurzu 
Pátek 
 

12.00 –13.00  Příjezd, registrace, možnost malého občerstvení 

13.00–13.30 Epidemiologická data ENN v ČR a vyspělých zemích (Jan Smíšek) 

13.30–14.15 Periviabilní novorozenec – proaktivní přístup, prognóza a specifika léčby (Richard Plavka) 
14.15–15.00 Placentární transfuze (Tereza Lamberská) 
 

15.00–15.30 Přestávka 
 

15.30–16.15 Specifika adaptace ENN na porodním sále – potřebujeme SIM? (Tereza Lamberská, Richard 

Plavka) 

16.15–17.00 Neinvazivní ventilační podpora. Kdy a co u ENN? (Pavel Kopecký) 
17.00–17.45 Surfaktant, profylaxe?, indikace k časné léčbě, méně invazivní metody (LISA a MIST). 

(Zbyněk Straňák) 

17.45–18.30 Ukončování intenzivní péče v neonatologii a komfortní péče – strukturovaná diskuse. 

(moderátor Blanka Zlatohlávková) 

Sobota 
 

8.30–9.15 Zásady protektivní UPV, postavení PSV-VG v UPV ENN (Richard Plavka) 
9.15–10.00 PDA a BPD (Karel Liška, Jana Termerová) 

10.00–10.45 IVH – je možná redukce výskytu, selektivní profylaxe? (Richard Plavka) 
 

10.45–11.15 Přestávka 
 

11.15–12.00 Minerální a vodní hospodářství (Gabriela Malošková) 

12.00–12.45 Relativní adrenokortikální insuficience (RAI) – je skutečná? (Milena Tušková, Richard 
Plavka) 

12.45–13.30 Výživa ENN: Kolik bílkovin a kalorií? Rychlejší či pomalejší zvyšování dávek? Je třeba děti 

z „šedé zóny krmit odlišně“? (Blanka Zlatohlávková) 
 

13.30–14.30 Oběd 
 

14.30–17.30 Praktická část  
 

 Praktický nácvik stabilizace ENN – rPAP, SIM, monitoring, doplněno o videa pacientů 

(garant Tereza Lamberská) 
 

 UPV – modelace plicních patologii, volba ventilačního modu včetně regulace parametru 

(garant Richard Plavka, asistent Kilián Resl) 
 

 LISA – praktická demonstrace a nácvik (garant Zbyněk Straňák) 
 

 Nácvik vedení MVH  (garant Gabriela Malošková, asistent Josef Matoušek) 

 

17.30 Závěrečná diskuse a zakončení kurzu 

 

Pozn.: Délka přednášek uváděná v programu zahrnuje i diskusi 10–15 minut. 


