Zápis jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 22.1.2015
Přítomní členové výboru (v abecedním pořadí): Biolek, Borek, Čihař, Dort, Kantor,
Kokštein, Liška, Macko, Straňák, Zoban
Omluven: Plavka, Mydlilová
Členové revizní komise: Hanzl, Poláčková, Janota,
Zástupci regionů : Janec
Hosté:
Ing. Taušová – Nadační fond „Děti na dlani“,
firma S+T – „elektronická dokumentace“
Místo: Bořetice
Zapsal: Dort
Schválil: Kantor
Program - začátek 22.1. v 9,00 hod
1. Kontrola zápisu
2. Norské fondy – současný stav, informace o hodnocení projektů - Kantor
Všech 9 projektů pro následnou péči o novorozence v hodnotě asi 66 mil. Kč.
bylo schváleno hodnotící komisí na MZ. Zástupce za ČNEoS Kantor.
Nemocnice budou vypisovat výběrová řízení v blízké době.

3. Zpráva o hospodaření za rok 2014 – Čihař
Výše příspěvku se nemění. Hospodaření je vyrovnané. Na rok 2015 není
plánována žádná významnější akce s finančními náklady.
Stav účtu 354 143 Kč.
Podrobnosti jsou v příloze.

4. Stanovy ČNeoS – Čihař
ČLS JEP připravuje nové stanovy, které budou vydány jako vzor pro
jednotlivé OS – cca do 2 měs. Čihař, Straňák, Kokštein pak připraví návrh.
Úkolem výboru je dokončit stanovy i s diskusí tak, aby následující volby
nejspíš na podzim roku 2016 proběhly dle nových stanov.
Konstatováno, že by byla velmi užitečná databáze novorozeneckých
oddělení, včetně emailových adres.

5. IROP –současný stav, standardizace vybavení center (Kantor)
Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 je plně v chodu. .
Jde i o aktivity pro vysoce specializovanou péči v rámci perinatologie. Podpora
technologie, včetně digitalizace provozu JIP, nezbytné stavební úpravy.
Průběžná výzva by mohla být vyhlášena cca v červnu. Bude se týkat dvanácti
perinatologických center dle věstníku MZ.
Objem peněz cca 60 mil. na centrum (neonatologie a porodnictví) + 15%
spoluúčast. Pravidla pro účast pražských center není zatím zcela jasná.
Vznesen návrh na dělení dotace ve prospěch neonatologii ve většině. Nicméně
program výzvy toto uvádět nesmí uvádět a bude se jednat o vyřešení poměru
v rámci jednotlivých center. Soubor přístrojů podle standardu vybavení ve
Věstníku vypracuje Kantor ve spolupráci s představiteli center. Kontakt a
spolupráce s Perinatologickou sekcí ČGPS je navázán . Návrh předložen
k diskusi, připomínky k seznamu do týdne Kantorovi..
6. Informace z jednání na MZ – změny, další možnosti (Kantor, Čihař, Dort)
Personální situace se neustále mění.
Pracovní skupina k porodnictví při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
zahrnuje 23 osob, z nichž jsou dva neonatologové a dva porodníci. Zásadně
výbor nesouhlasí se strukturou komise. ČNeoS jako odborný garant péče o
novorozence v ČR nebyla vůbec oslovena stran zástupců, neonatologové
v komisi byli kooptováni naprosto nejasným způsobem podmínek a nereprezentují
odbornou společnost ani Ministerstvo zdravotnictví.
Komise je složením zásadně účelová a proto lze dopředu předjímat výsledek.
Kantor pověřen napsáním dopisu ministrovi Dienstbierovi a předsedkyni komise
M. Čermákové a dalším.
7. DRG restart (Liška, Macko, Kantor)
DRG markery – verze 012: Nová definice ventilace u novorozenců zahrnuje
všechny mody včetně CPAP. Vykazuje se marker 90955 za hospitalizaci. Do
28 dnů věku se nevykazují markery 90901-7 podle délky ventilace. Po 28
dnech se vykazují markery délky ventilace, ale pouze jen u nově zahájené
ventilace. T.č. se sbírají data, po vyhodnocení za 2-3 roky by měl být systém
upraven. Pracovní skupina Liška, Macko, Čihař pověřeni dalším jednáním o

úhradách v neonatologii. Navržena schůzka s doc. Duškem.
8. Diskuze nad snahou o zřízení nových výkonů – ano nebo ne? (Liška,
Kantor) . Zřízení nového kodu je proces na 1 až 2 roky. Otázka je, jaký by byl
přínos. Spíše než finanční lze očekávat přínos pro organizaci péče laktačních
poradkyň. Jde jak o poradenství za hospitalizace , tak ambulantní. Snazší by
mohlo být vyjednat sdílení kodu s porodními asistentkami – vykazují-li ony
nějaký kod. Návrh s podrobnostmi na příště (Mydlilová).
Kody pro follow-up – lze používat kody klinických vyšetření. Dále bude třeba
diskuze.
9. Vzdělávání - současná situace (Dort)
Odeslán dopis na ředitele Odboru vědy a lékařských povolání s návrhem na
úpravu povinných stáží neonatologů v rámci přípravy na atestaci z dětského
lékařství.
Dále odeslán návrh složení nové Akreditační komise MZ pro vzdělávací
programy ve složení : Poláčková, Janota, Hanzl, Černý, Dort.
Dodatečně zaslala Doc. Houšťková informaci o změně názoru MZ ohledně
AK: „nové akreditační komise pro certifikované kurzy se dle sdělení
ministerstva nebudou sestavovat, neboť bylo zjištěno, že stávající komise jsou
ve funkci teprve 5 let.“ Vypadá to tedy, že dosavadní AK bude pracovat ještě
nějakou dobu a pak bude jmenována AK nová.
10. Imunizace nezralých dětí – v jakém věku– korigovaném nebo
nekorigovaném? (Dort, Zoban)
Zoban - unifikovaný nebo diferencovaný přístup. Unifikovaný je proklamován, ale
ve skutečnosti se fakticky provádí diferencovaný u dětí pod GV 34 nebo 32 týdnů
podle korigovaného věku (nejen u nás, ale také v Německu, Francii, Holandsku,
Itálii). U nedonošených dětí jsou dosahovány nižší titry a přetrvávají krátce, takže
v 1 roce jsou u některých dětí již nedetekovatelné. Podle srovnání výskytu
preventabilních infekcí ani podle příčin mortality není důvod ke změně. Všechna
PC v Česku doporučuje očkovat podle korigovaného věk. NIKO projednala žádost
doc. MUDr. Jiřího Dorta, Ph.D. o prezentování nesouhlasu České neonatologické
společnosti ČLS JEP se stanoviskem České společnosti alergologie a klinické

imunologie ČLS JEP k očkování dětí s porodní hmotností pod 1500g, které bylo
publikováno v Lékařských listech 12/2014. Podle tohoto stanoviska se
novorozenci s velmi nízkou porodní hmotností mají očkovat stejně jako donošené
děti, tj. dle věku kalendářního. Stanovisko dále uvádí, že nedonošenost není
důvodem k odložení očkování, takže by se mělo zahajovat dokonce i ještě za
prvního pobytu v nemocnici. Česká neonatologická společnosi ČLS JEP se danou
problematikou zabývá a svoje stanovisko vydá později.
NIKO vzalo stanovisko České neonatologické společnosti ČLS JEP na vědomí
a ve snaze najít mezioborový konsensus bude iniciovat společné jednání s
dotčenými odbornými lékařskými společnostmi.
Pověřen Zoban a Dort dalším jednáním.
10. Zástupce ČNeoS v Komisi pro lékovou politiku ČLS JEP
O uvedení zástupce na další období požádal předseda KPLK ČLS JEP na
podzim 2014. Předseda ČNeoS požádal výbor o uvolnění dosavadního zástupce
Petra Švihovce. Zastupování ČNeoS v lékové komisi ČLS se ujal na nezbytně
krátkou dobu, tj. do nejbližšího jednání výboru Kantor. Předseda KLPK i
dosavadní zástupce ČLS byli informováni. MUDr. Petru Švihovcovi předseda
ČNeoS za dlouhodobou práci pro odbornou společnost poděkoval.
Na schůzi výboru požádal o potvrzení svého kroku a ustanovení nového zástupce
ČNeoS v KPLK ČLS JEP. Navrhl MUDr. Pavlu Pokornou z KDDL VFN. .
Hlasování výboru o ukončení mandátu dosavadního zástupce ČNeoS do Komise
pro lékovou politiku ČLS: z devíti přítomných členů výboru 7 členů pro odvolání,
2 se zdrželi, nikdo není proti. Výbor tedy schválil ukončení mandátu MUDr. Petra
Švihovce.
Výbor souhlasí s delegováním Pavly Pokorné v počtu 9:0 (pro 9, proti 0, zdržel se
0).
11. „Transparentní spolupráce“ – informace ze semináře (Borek)
Jde o iniciativu firem farmaceutického průmyslu. Počátek v roce 2015 byl
odsunut, sběr dat by měl započít až v roce 2016.
12. Doporučené postupy (Hanzl)
Revize v roce 2015 provedou na svých materiálech:

Léčba kyslíkem – Zoban, Biolek
Vitamin K – Hanzl
Hyperbilirubinemie – Dort, Tobrmanová
Křeče - Hálek
Návrhy na nové dop. postupy

13. Konference:
Neonatologické dny 2014 (Straňák)
Organizace a program velmi kvalitní, výbor cení vysoko a poděkoval hlavnímu
pořadateli.
14. Neonatologické dny 2015 (Macko), 7.-9.října, Zlín
www.neonatologie2015.cz
Středa- presympozium sponzora
Čtvrtek – návštěva muzea T. Bati, společenský večer
Hlavní program – hotel Moskva
Organizace BOS org.cz
Temata - návrhy:
1. Infekce nozokomiální
2. Prenatální diagnostika
3. Individualizace péče na JIP a následné péče
4. Výživa
Pozvaní řečníci
Posterová sekce – elektronické postery na 2 tabulích
Vědecký a organizační výbor předloží bližší program
NeoDny 2016 – zatím není pořadatel určen
15. Konference perinatální a fetomaternální medicíny (Kantor)
Liberec 16. – 18. dubna, čtvrtek – sobota !
Neonatol. blok cca 1,5 hod v sobotu dopoledne, je možno přihlásit se
16. Zprávy:
PLDD (Kantor)

Mezioborová konference o výživě 18. – 19. Září v Přerově
Neo blok v pátek 4x20min
Zpráva Nadačního fondu Děti na dlani – (Ing.Taušová) – proveden výběr dvou
zařízení - resuscitátor – Opava a Příbram
http://www.detinadlani.cz/
Zpráva o Konferenci při příležitosti World Prematurity Day 13.11.2014 (Kantor)
Miss Face – bylo vybráno 110 000 Kč, letos obdrželo UPMD a FN Olomouc
Příští rok se očekává další možnost a účast společnosti na finálovém večeru.
Jedinou podmínkou je účast reprezentanta vybraných oddělení na finálním večeru a
převzetí symbolického šeku.
17. Databáze rizikových novorozenců ČR – aktuální stav (Smíšek)
Sběrný list údajů je hotový
Automatický report pacientů, morbidity, mortality, terapie atd. se připravuje.
Stávající databáze bude rozeslána na centra k připomínkám.
18. Pohotovostní služby
Schůzka ředitelů pražských nemocnic – odmítli trojsměnný provoz,
Trojsměnný provoz nefunguje nikde, slouží se ÚPS , placené jako mimořádné
odměny. Informace jsou protichůdné, systémy služeb různé.

19. Neo Listy
Posílat příspěvky !!!
20. Nadační fond Předčasně narozené děti - Straňák
– finanční podpora rodičů při hospitalizaci a po propuštění s celorepublikovým
působením. Podrobnosti na www, rodiče se mohou hlásit.
www.predcasnenarozenedeti.cz
21. Informace o elektronickém vedení dokumentace na JIP (firma S+T)
„Komplexní řešení elektronické dokumentace pro NJIP“

Klinický informační systém Philips shromažduje data z monitorů pacienta, laboratoře,
rtg atd. a zároveň slouží k vedení vizit a záznamů o pacientovi.
Co přináší sestře: méně administrativy,menší prostor pro chyby, lepší komunikace
s lékařem atd.
Pro lékaře: všechny informace na jednom počítači, lepší komunikace se sestrou atd. .
Diskuze: Nutnost papírové dokumentace, nejasný právní status – je nebo není
nutná? Předložený systém by mohl pozornost personálu příliš posunout od pacienta
k počítači. Na druhé straně bude tento systém nevyhnutelný.
Zájemci mohou s firmou jednat o podrobnostech. Obecně je tento systém zaveden i
v plánech financí IROP.
22. Na návrh Mydlilové bylo přijato, že bude ČNeoS podporovat návrh na ocenění
Prof. Šembery za knihu o vývoji rizikových novorozenců z loňského roku.
23. Příští jednání výboru bude ve středu 8.4.2015, místo bude upřesněno .
Lumír Kantor,

Martin Čihař
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