Schůze výboru České neonatologické společnosti
Dne: 13.4.2005
Místo konání: Milovy – Hotel 9 skal
Přítomni členové ČNeoS: Kantor, Dort, Kokštein, Macko, Plavka, Zoban, Liška, Borek,
Janota
Nepřítomni: 0
Omluveni: Straňák, Mydlilová, Paulová
Hosté: Biolek, Hanzl, Janec, Podešvová, Kučera

Program:
1. Charakter Neonatologických dnů
referoval: Plavka
Oboustranná vůle opět spojit české a slovenské Neodny - bude se řešit se slovenskou stranou
Zajisti Kantor
3. Časné operace rozštěpových vad - referoval Janota
Zahájení časných operací rozštěpových vad (1. týden života) . Seminář ve FTN 13.5.2005
pozn.: Slovenská strana zrušila účast. Seminář zrušen. Referovat ohledne techto operaci bude
dr.Borsky na nejblizsim jednani vyboru.
4. Dotace z perinatologického programu - referoval Kantor
Olomouc odmítla. Jako nahradnik Ústí n. L.
5. Babybox - anonymní umísťování novorozenců o které se nechce rodič starat do
schránky na veřejném místě
referoval: Plavka
Ucast na seminari MZ CR ukazala na mnozstvi problemu a akce byla MZ ČR pozastavena.
Stanovisko z minule schuze CneoS trva.
6. Distribuce lůžek v perinatologických a intermediárních centrech
referoval: Kantor
Na nekterych oddelenich pretrvava nedostatek JIP luzek. Diskuze ohledne situace vedla
k rozhodnuti, ze se nebude plosne pozadovat zvyseni poctu luzek. Doporučeno posílit
transport stabilnějších pacientů do intermediárních center a posílit zde edukaci.
7. Komise a pracovní skupiny ČNeoS - činnost:
ČAS, porodní asistentky a sestry
Hanzl
probíhá jednání o vyjasnění vztahů a kompetencí s ČASester, asoc. por. asistetek,
odborem ošetřovatelství MZČR
Nutné! definice středního zdrav. pracovník pro neonatologii
Připraven referát pro Neo Listy

Pediatrická společnost
Biolek
Uznávání kvalifikace sester - každé oddělení bude schopno akreditovat sestry na dětské
Nový screening novorozence - vyjde za týden ve věstníku MZ
Vzdělávání
Zoban
a) atestace z neonatologie - koncept viz. předchozí schůze ČNeoS. Odesláno na MZ ČR
b) logbook - náplň odeslána následujícím: Plavka, Liška, Kokštein, Kantor, Straňák
Připomínky do 14 dnů, pak se předá MZČR.
Farmakologie
Ref.Kantor.
Dr. Svihovec se ujal zadosti o registraci intravenozniho Ibuprofenu [Pedea] - schválení
Ibuprofenu i.v. provede Kategorizační komise MZČR do 6.2005
Výživa
Dort
do skupiny pro výživu se zapojila Zlatohlávková a Burianová
Etická doporučení
Borek, Kokštein
Vznikne doporučení Genetické vady a intenzivní péče
Podněty pro dalsi doporučení: přístup neonatologa k novorozencům s chromoz. aberacemi
neslučitelnými se životem, funkce komisí řešících pozdní záchyt vvv, transplantace u
novorozenců, viabilita plodu - hranice a kriteria pro léčbu
Styk se zdravotními pojišťovnami, nové výkony
Liška, Zach
a) kód pro NO - probíhá registrace
b)kód pro nižší intermed. péči: 00078. Diskutovana moznost vzniku noveho kodu. Nakonec
odhlasovano, ze se pokusime vratit k původní definici kódu. Kontakt s VZP zjistí Liška
Doporučené postupy v neonatologii
pověřeni: Janota, Janec
Koncepce:
1.část - výběr témat vhodných a potřebných k vypracování doporučení - trvání 1 rok:
6.2005 - 6.2006.
Podněty na výběr témat mohou přijít od kohokoli z pediatrů, neonatologů, pracovních
skupin, primářů atd.
Příklady témat: Sledování a léčba hyperbilirubinemie, Postup u časné novorozenecké
sepse, Přístup k novorozenci GBS pozitivní matky, Hypoglykémie...
Podněty budou předkládány postupně Výboru ČNeoS, bude hlasováno o prioritních.
Cílem je vybrat 20 základních témat a přidělit jejich zpracování vybraným
odborníkům.

2. část - vypracování doporučení společnosti pro vybrané stavy v neonatologii - trvání 46 let: 2006-2011
Pověřený odborník téma zpracuje a vytvoří koncept doporučení.
Koncept bude rozeslán členům Výboru ČNeoS k připomínkovému řízení. Na každém
zasedání ČNeoS bude předložen koncept jednoho tématu, podroben připomínkám,
upraven a bude hlasováno o jeho schválení.
Schválené doporučení ČNeoS bude zveřejněno na internetu a v publikováno v
Neonatologických Listech.
Doporučení není závazné, ale vyjadřuje postoj odborné společnosti k dané
problematice a u sporných případů (stížnost, žaloba) obvykle soudní znalci k
podobným doporučením přihlížejí.
Kontaktní osoba pro sběr návrhů témat: MUDr. P. Janec, Novorozenecké oddělení
Masarykovy nemocnice Ústí nad labem. Kontakt: E - mail: petr.janec@mnul.cz
8. Tisková konference: Výsledky perinatální péče v ČR
Nominováni: Zoban, Plavka za ČNeoS (Unzeitig a Velebil za ČGPS)- uskuteční se 25.4.
9. Udělování kreditních bodů v celoživotním vzdělávání zdravotníků (sestry) - referoval
Kantor, Hanzl
Kreditní body sestrám může udělovat i ČNeoS.
Počty bodů za jednotlivé akce může určit také ČNeoS
Certifikáty a kreditní body za vzdělávání lékařů v oboru určuje ČNeoS
Návrhy systému vzdělávání pro sestry a lékaře (zda vůbec tento systém pro lékaře) vypracuje
a rozešle Kantor
10. Kongresy
Referoval: Zoban
Pediatrický kongres v Praze 6.2006. Nutno připravit neonatologický blok
XX. European Congress of Perinatal Medicine 2006 - referoval Zoban
Abstrakta do 20.1.2006
Informace o přijetí abstrakt do 20.3.2006
www stránky v provozu od 1.7. 2005
Kongresový poplatek bude 250 Euro
Neonatologické dny 9.-11. listopadu 2005, České Budějovice a Sesterské dny - referoval
Hanzl - programy budou zveřejněny na webu
11. Schváleni noví členové ČNeoS
ref.Kantor
12. MZČR žádá o vyjádření k zakoupení CTG přístroje pro Centrum alternativních
porodů FN Bulovka
Ref.Kantor
ČNeoS - nemá výhrady
ČGPS - zamítá

13. Problematika suplementace Fe u nezralých novorozenců
referoval: Kantor
Spolupráce s Pracovní skupinou dětské hematologie - MUDr. Pospíšilová FN Olomouc
Vypracuje návrh doporučení, vystoupí na Neodnech
14. LOGO ČNeoS
referoval Kučera
pověřen Kučera - zadat firmě, ev. výtvarníkovi
15. Návrh na vícedenní zasedání ČNeoS
Černý důl, Krkonoše 12., 13., 14. října 2005.
16. Příští schůze ČNeoS
15.6.2005

Zapsal: Janota
Schválil: Kantor

