Schůze výboru České neonatologické společnosti
Dne: 23.2.2005
Místo konání: ÚPMD Podolí, Praha
Přítomni členové ČNeoS: Kantor, Straňák, Dort, Kokštein, Mydlilová, Paulová, Macko,
Plavka, Zoban, Liška, Borek, Janota
Nepřítomni: 0
Omluveni: 0
Hosté: Biolek, Hanzl, Janec, Podešvová
Program:
1. Časné operace rozštěpových vad - referoval Janota
Zahájení časných operací rozštěpových vad (1. týden života) - Klinika plastické chirurgie FN
Královské Vinohrady - MUDr. Borský.
Doporučeno: 1 denní seminář (3-5/2005)
Účast na semináři: Plastičtí chirurgové a neonatologové - Banská Bystrica, Slovensko
(zkušenosti cca 6 let), genetik (statistika), zástupci Perinatologických center, výboru ČNeoS,
plastický chirurg (FN Vinohrady, event. Brno), porodník, anesteziolog.
Zajistí: Janota
2. Dotace z perinatologického programu - referoval Kokštein
Dotace 2004 - uzavřeno (zbývá Ústí n. L. - překročená max. částka)
Dotace 2005 - 5mil. Kč, dotace/příspěvek nemocnice 50%/50%
Doporučeno 5 center:
Hradec Králové, Motol Praha, Olomouc, VFN Praha, Plzeň, Zlín Náhradníci: Ústí n. L.,
ÚPMD Praha.
Nahlášení finančních záměrů určených nemocnic - ihned po schválení a vyhlášení MZ ČR cca 3/2005)
2007 - předpokládaná účast intermediárních center na perinatologickém programu (kritérium výkonnost intermed. centra)
Žádost MZ ČR:
Odborné společnosti mají vypracovat do 5/2005 hodnocení činnosti intermediárních center.
3. Babybox - anonymní umísťování novorozenců o které se nechce rodič starat do
schránky na veřejném místě
Diskuze: Kantor, Plavka, Macko, Zoban
Závěry: Umístění dítěte do babyboxu i jeho vyzvednutí zdravotníkem není trestným činem
Výbor ČNeoS se vyjadřuje pouze k medicínské stránce problematiky:
ČNeoS není proti zavedení babyboxu.

4. Atestace, komise - referoval Zoban, Kantor

Pro získání „atestace“ z neonatologie je nutno absolvovat celkem 30 měsíců praxe na
novorozeneckém oddělení. V tříletém „kmeni“ 6 měsíců, ve dvouletém období do atestace je
možná účast na neonatologii 12 mesíců. Po atestaci pak ještě 12 měsíců a pak absolvování
„atestace“ z neonatologie. Tato „atestace ještě není přesně určena „certifikát, atestace nebo
jiná forma“:
Atestace z pediatrie:
3 roky společný kmen (z toho 6 měsíců neonatologie na akreditovaném pracovišti)
1 rok výběrový (pro budoucího neonatologa - neonatologie)
1 rok pediatrie
potom atestace z pediatrie
5. Atestační komise:
ILF byla prostřednictvím předsedy navržena komise ve složení
předseda: Zoban
členové: Kokštein, Straňák, Plavka, Liška, Kantor, Zach
6. Komise a pracovní skupiny ČNeoS:
Perinatologická komise MZ ČR: Kantor, Liška, Zoban
Komise pro děti a dorost MZ ČR: Paulová
ČAS, porodní asistentky a sestry: Hanzl
Praktičtí lékaři pro děti a dorost: Mydlilová
Pediatrická společnost: Biolek
Česká gyn.-por. společnost: zatím neurčeno
Pracovní skupiny ČNeoS a zodpovědné osoby
Fyziologický novorozenec: Mydlilová, Paulová
Vzdělávání: Zoban, Straňák
Práce pro SUKL: J. Kučera
Výživa: Dort
Doporučení a standardy: Janota
Sestry: Hanzl, Macko
Etická doporučení: Borek, Kokštein
Farmakologie: Švihovec
Styk se zdravotními pojišťovnami, nové výkony: Liška, Zach
Svou představu o práci skupiny a spolupracovnících přednesou vedoucí skupin na schůzi
ČNeoS 13.4.2005
5. Oxid dusnatý (NO) - referoval Kantor
MUDr. Vobruba (VFN Praha) podal návrh na zařazení výkonu podání NO pro VZP
(Pediatrie, ped. intenzivní péče, participuje i ČNeoS )
6. Různé z perinatologické komise - referoval Liška
Porodní domy - 1denní porody (hospitalizace)
Stanovisko ČNeoS k hospitalizaci pod 72 hodin záporné. Mj. řeší vyhláška MZ ČR o
propouštění novorozenců.
Kriteria pro časnější propouštění - doporučení AAP - dodá: Paulová
Definitivní stanovisko ČNeoS pro perinat. komisi vypracují: Liška, Zoban

Zdravotnická dokumentace (požadavek vlastní dokumentace u každého novorozence):
Dokumentace novorozence se zakládá do porodopisu, ALE každý novorozenec má vlastní
zdravotnickou dokumentaci
7. Novorozenecké odd. nemocnice Nymburk - referoval Kantor
Odeslán dopis se stanoviskem ČNeoS.
8. Tisková konference: Výsledky perinatální péče v ČR
Nominováni: Zoban, Plavka za ČNeoS (Unzeitig a Velebil za ČGPS)
9. Práva zdravotnického zařízení na osobní údaje novorozence (rodné číslo) z registru
Ministerstva vnitra (matriky) - referoval Hanzl
Nejasná situace vv situaci předávání RČ z matriky na porodnici.
Dotáží se a zjistí současný stav: členové perinatologické komise (Kantor, Zoban, Liška)
10. Zdravotnická (sesterská) dokumentace - referoval Biolek
Stanovisko ČNeoS: Za sesterskou dokumentaci zodpovídá vedoucí pracoviště (lékař).
ČNeoS: nesouhlasí s následujícími částmi sesterské dokumentace tvořenými sestrami: plán
léčby, ošetřovatelská diagnóza. ČNEoS se ztotožňuje se stanoviskem České pediatrické
společnosti.
11. Postgraduální vzdělávání lékařů - referoval Plavka
Žádost ČLK o souhlas s akreditací soukromé společnosti zajišťující celoživotní vzdělávání
lékařů. Garantem pro neonatologii: MUDr. Pajerek.
Vyjádření ČNeoS: ČNeoS nemá výhrady proti osobě, která je garantem neonatologické
problematiky.
12. Udělování kreditních bodů v celoživotním vzdělávání zdravotníků (sestry) referovala Mydlilová
Kreditní body může udělovat i ČNeoS.
Návrh udělování bodů přiložen k zápisu.
Zjistit podrobnosti a realizovatelnost návrhu: Hanzl
13. Kongresy
XX. European Congress of Perinatal Medicine 2006 - referoval Zoban
Abstrakta do 20.1.2006
Informace o přijetí abstrakt do 20.3.2006
Neonatologické dny 9.-11. listopadu 2005, České Budějovice - referoval Hanzl
Přihlášky s aktivní účastí do srpna 2005.
14. Vzdělávání sester, kvalifikace - referoval Zoban
Kompetence a náplň vzdělávání sester a porodních asistentek nejasné.
Snaha ČNeoS o následující hierarchii postgraduálního vzdělávání: všeobecná sestra - dětská
sestra - neonatologická sestra
Vyjádření ČNeoS nutné - potřebná fakta zajistí: Hanzl
15. Příští schůze ČNeoS
13.4.2005 na perinatologické konferenci v Milovech

Zapsal: Janota
Schválil: Kantor

