
Schůze výboru České neonatologické společnosti 
 

Dne: 15.6.2005 

 

Místo konání: ÚPMD Podolí Praha 

 

Přítomni členové ČNeoS: Kantor, Dort, Borek, Straňák, Mydlilová, Paulová, Janota 

 

Nepřítomni: 0 

 

Omluveni: Macko, Plavka, Zoban, Liška, Kokštein 

 

Hosté: Biolek, Hanzl, Janec, Podešvová 

 

 

Program: 

 

1. Časné operace rozštěpových vad - referoval Janota 

Zahájení časných operací rozštěpových vad v oblasti úst (během 1.týdne života) . ČNeoS 

podporuje. Návrh dvou neonatologických pracovišť – FDN Brno a FTN Praha.  

Ve FDN Brno již několik operací proběhlo s velmi dobrým výsledkem, Klinika plastické 

chirurgie FN KrálovskéVinohrady se na výkony chystá. Veřejnosti budou sděleny přesné 

organizační pokyny (indikace, telefony apod.) do podzimu a budou uveřejněny na 

Neonatologických dnech V Č.Budějovicích.  

Zajistí: Kantor, Janota 

 

2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání  

 

3. Komise a pracovní skupiny ČNeoS - činnost: 

Komise pro děti a dorost MZ ČR (Paulová) 

3.1. Očkování proti TBC 

Výboru ČNeoS zaslán dopis prezidenta České pneumologické a ftizeologické spol.  

Z dopisu vyplývá: 

 je vyšší výskyt komplikací po BCG vakcinaci  

 očkování neprovádí vždy zkušený zdrav.pracovník 

 je nepřípustné očkovat novorozence po propuštění z porodnice opět na porodnici 

(šetření vakcínou). To by již měly zařizovat kalmetizační sestry. 

 

Diskuse:  Není tak úplně jisté, že nejsou komplikace způsobeny používanou vakcinou. Je 

málo pravděpodobné, že by došlo ke zhoršení aplikace vakcíny na celém území ČR.  

 

Závěr:  

a) Primáře a vedoucí lékaře novorozeneckých oddělení je nutno upozornit  na jejich 

povinnosti při očkování BCG plynoucí z vyhlášky MZČR. Bude rozesláno prostřednictvím 

krajských koordinátorů pro neonatologii. 

b) Návrh  pneumologů, aby se očkovalo až v 7. měsíci věku ČNeoS podporuje. 

 

Upozornění (bod a) a odpověď (b)vypracuje Kantor s Paulovou 

 

 



3.2 Screening cystické fibrózy 

Některá pracoviště byla oslovena o pilotní studii ohledně rozšíření screeningu o CF. ČNeoS 

se nemůže k této věci vyjádřit, neboť nemá žádné informace o této studii a ani nebyla 

oslovena. 

 

 

Fyziologický novorozenec, Praktičtí lékaři pro děti a dorost (Mydlilová) 

Kantor s Mydlilovou navázali spojení s dr. Neugebauerem, předsedou SPLPDD ohledně další 

spolupráce. 

Dopis ohledně aktivity sdružení KoTě – výbor bere na vědomí. 

 

 

ČAS, porodní asistentky a sestry (Hanz)l 

Probíhá jednání o vyjasnění vztahů a kompetencí s ČAS, ČAPA, odborem ošetřovatelství 

MZČR 

1. ĆAPA - nová jednání proběhnou po podzimním sjezdu s volbami 

2. ČAS - při jednáních budou lékaři požadovat: 

a )jasné vymezení odpovědnosti za pacienta 

b) jednotnou dokumentaci 

c) specifická pravidla pro dětská a novorozenecká oddělení 

Návrh zašle Hanzl 

 

Farmakologie (Dr. Švihovec)  

Ref. Kantor  

– jednání ohledně iv ibuprofenu probíhají 

-  sledování nozokomiálních infekcí (databáze Centra pro sledování infekčních chorob USA) 

S informací o systému bude pozván dr Švihovec na příští zasedání. 

 

Styk se zdravotními pojišťovnami, nové výkony (Liška) 

Ref.Kantor - Jednání ohledně kód pro nižší intenzivní péči 00078 bylo odročeno na další 

zasedání výboru. Do té doby nutno provést současnou kalkulaci hodnoty kódu.  

Provede: Liška, Dort, Plavka, Straňák, Zach 

 

Doporučené postupy v neonatologii (Janota, Janec) 

Připraven text s výzvou ohledně návrhů témat do Neonat. listů. (Janota) 

Text bude uveden na internetových stránkách společnosti http://www.neoweb.cz/neospol.html 

(Janec) 

Doporučený postup  při kontaktu fyziologického novorozence s SA – postup vypracuje skupina 

Zach, Macko, Janec, tak aby byl předložen na Neonatol.dnech na podzim. 

 

4. Kongresy  

XX. European Congress of  Perinatal Medicine 2006, Prague( referoval Straňák) 

Sesterská sekce zatím bez referátů. Odborný program ostatní je dobře zajištěn. 

 

Neonatologické dny 9.-11. listopadu 2005, České Budějovice - referoval Hanzl 

Přihlášky s aktivní účastí do 15.9.2005.Do 30.9. vyrozumění o přijetí 

Definitivní program do 15.10. 

V rámci konference by bylo dobré realizovat setkání neonatologů – seniorů. Podněty 

shromažďovat u Hanzla nebo Kantora.  

 



 

5. LOGO ČNeoS 

Péčí dr. Miletína předloženo několik návrhů. Vybrán a v rozšíření i na angličtinu je přílohou 

tohoto zápisu. Také jsou k dispozici barevné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vícedenní zasedání ČNeoS a Slovenské neonatol. společnosti 

30.11.-2.12. 2005, Kostelec u Zlína 

Byl navázán kontakt mezi předsedy společností a výbor souhlasí se společnými zasedáními, 

spoluprací ohledně doporučení a spol. konferencí (2007, Nové Zámky)  

Vícedenní společné zasedání výborů na podzim: 

Návrh : Středa – diskuse o spolupráci, informace o databázi Euroneonet (Kokštein) 

             Čtvrtek – dopoledne oddělená zasedání výborů,  

                             odpoledne Etické problémy zahájení intenzivní péče(zajistí Plavka) 

  Pátek – zatím neurčeno, doporučení 

    

7. Pediatrická péče na porodnicích – personální požadavky 

Výbor osloven ohledně kvalifikace lékařů na porodnicích bez dětského oddělení i s dětským 

oddělením. V současné době je tento problém stále aktuálnější. 

Dle sazebníku VZP na požadavky na lékaře na  OD 00012 je stanoveno, že na stanici o 20 

lůžkách je požadováno 0,5 úvazku lékaře s 2 atestacemi, pro zajištění ÚPS 0,5 úvazku lékaře 

Zodpovědný lékař za obor neonatologie na porodnici bez dětského oddělení může být pediatr 

s erudicí v neonatologii (neonatologická atestace není podmínkou). 

Zakotveno v Koncepci neonatologie - text  bude předložen na příštím zasedání výboru, popř. 

jiné dokumenty - pověřen Dort 

Ukončení diskuse se závěrem na toto téma - příští zasedání výboru. 

 

8. Akreditační komise MZ ČR (neonatologie, pediatrie) ref. Straňák 

30.6. 2005 - konec starého systému vzdělávání 

V září se sejde akreditační komise pro neonatologii, do konce listopadu 2005 budou 

vypracovány požadavky. 

 

9. Revizní komise ČNeoS 

Jednohlasně zvoleni Podešvová a Biolek 

 

10. Utajovaný porod (Straňák, Borek) 

Z hlediska dokumentace se jedná u utajení dat o porodu, ne o utajování dokumentace 

novorozence. 

Všichni mohou předložit své zkušenosti členům Perinatologické komise MZ ČR (Kantor, 

Liška, Zoban) 

 

10. Program PrioMedChild 

Program prevence v dětské medicíně dotovaný EU. 

Garant: Hoza, Pediatrická společnost 



Kontakty a informace: Kantor 

 

11. Sběr dat o novorozenci 

11,1.  

Výstupy ohledně úmrtnosti a časné morbidity na adrese: www.vfn.cz/GP/neonat/Plavka4.ppt 

Výstupy ohledně pozdní morbidity nejsou v současné době k dispozici. 

Diskuse ohledně nepřístupnosti dat, která se sbírají každý rok. Dort podal návrh, aby byla data 

novorozeneckých oddělení veřejně přístupná na internetu. Diskusí bylo podpořeno. 

Bude vyřešeno na příštím zasedání. 

 

11,2, Kantor a Plavka upozorňují na možnost zadávat data VLBW do evropské databáze 

EURONEONET.adresa www.euroneonet.com  Pokud kdokoliv získá s databází zkušenost, 

mohl by informovat ostatní.  

 

12. Časopis Č-S pediatrie 

Nový šéfredaktor Doc. Pozler pozval ke spolupráci i ČNeoS. Členem redakční rady Kantor.  

Cíle nové redakční rady je mimo kvalitní časopis i začlenění do databáze Medline.  

Byli jsme požádáni o jedno číslo s neonatologickou tematikou ročně 

60 let časopisu - článek Historie neonatologie - pověřena navrhnout autory: Mydlilová 

 

13. Intermediární centra 

referoval Hanzl 

2 kandidáti na 1 intermediární centrum: 

 Jihlava - málo porodů (900/rok) 

 Havlíčkův Brod - 1200 porodů, větší zkušenosti 

 Obě centra splňují technické požadavky 

Výsledně vybrané intermediární centrum není známo. 

 

 

14. Schůze zástupců evropských neonatologických společností - Innsbruck  

Delegován Plavka. 

 

15. Pracovní místa pro začínající neonatology 

referoval Janec 

JIP - Sydney, Austrálie 

doba praxe 6 měsíců-3 roky 

kontakt: Janec (E - mail: petr.janec@mnul.cz) 
 

16. Příští schůze ČNeoS 

21.9.2005 

 

 

Zapsal: Janota 

 

Schválil: Kantor 

 

 

 

http://www.vfn.cz/GP/neonat/Plavka4.ppt
http://www.euroneonet.com/

