
ZÁPIS  Z  VÝBORU ČNeoS  KONANÉHO DNE 21.9.2005 
 
 
Přítomni:  Dort, Borek, Kantor, Liška, Plavka, Mydlilová, Paulová, Macko 
Omluveni:  Zoban,  Kokštein, Straňák, Janota 
Hosté: Melichar, Čihař, Švihovec, Biolek, Podešvová, Hanzl 
 
Program: 
1) Kontrola zápisu: 

- Kantor seznámil s odpovědí výboru ČNeoS ftizeologům ohledně komplikací po 
BCG vakcinaci ve formě dopisu Dr. Kosovi, předsedovi České pneumologické 
a ftizeologické společnosti, který byl odeslán 3,7,2005.  

- Předložen návrh dopisu předsedy ČNeoS všem primářům dětských oddělení 
ohledně očkování novorozenců proti TBC, intermediárních pracovišť a návrhu 
zajištění časné léčby rozštěpových vad atd.  

- Aktualizace seznamu pracovišť perinatologické intermediární péče. I nadále 
ponechán statut neonatologického úseku centra intermediární péče 
Šumperku, Městské nemocnici Ostrava-Fifejdy a Havlíčkovu Brodu. Seznam 
všech intermediárních centrech by měl být uveden v chystané vyhlášce  MZ 
ČR.         

2) Volba náhradníka za Janotu po dobu nepřítomnosti a doplnění revizní 
komise 
Výbor ČNeoS  zvolil jednohlasně jako náhradníka za Dr. Janotu do výboru 
ČNeoS  Dr.Petra Jance a revizní komisi doplnil Dr. Martinem Čihařem.  

3) Pracovní skupiny a jednání s odbornými společnostmi 
Ošetřovatelství a porodní asistentky – Hanzl, Biolek, Macko 
-  Zpráva o jednání zástupců ČNeoS a České pediatrické společnosti na Odboru      

ošetřovatelství  MZ ČR (10.8.2005) – diskuse o ošetřovatelské dokumentaci, 
projednávané okruhy problémů: Jaký je smysl a účel zavádění ošetřovatelské 
dokumentace? Co by mělo být obsahem a jaká forma ošetřovatelské 
dokumentace? Problém dvoukolejnosti lékařské a ošetřovatelské péče ve 
vztahu k dokumentaci. Otázka odpovědnosti za vedení a úroveň zdravotnické 
dokumentace. 

- Kantor byl pozván za ČNeoS na konferenci s Českou asociací porodních     
     asistentek dne 19.11.2005 do Brna. Konference se zúčastní i Hanzl a Macko. 
- ČNeoS  jako odborná společnost bude poskytovat ohodnocení akcí 

postgraduálního vzdělávání lékařů v intencích České lékařské komory. 
Pravidla budou zveřejněna na www.neoweb.cz a Neonatologických listech. 
Termín: do konce roku 2005   Odpovídá: Kantor 
Dr. Kohoutové (MZ ČR) bude zaslán dotaz ohledně možnosti udělování bodů 
středním zdravotnickým pracovníkům. Odp. Kantor 
Farmakoterapie – Švihovec 

- Surfaktant    Diskuse ohledně úhrady surfaktantu.  
Stanovisko České neonatologické společnosti ČLS JEP k navrhované změně 
úhrady plicních surfaktantů z PVZP: 

http://www.neoweb.cz/


„Česká neonatologická společnost souhlasí se snížením úhrady z PVZP u 
skupiny plicních surfaktantů pouze o poměrnou část, která odpovídá snížení   
jejich maximální ceny stanovené MF ČR. Větší snížení úhrady by vedlo 
k zvýraznění negativního ekonomického dopadu na jednotlivá neonatologická 
oddělení. Neonatologická společnost, ani vedoucí jednotlivých oddělení 
nedisponují žádnými prostředky, které by umožňovaly tuto situaci řešit. „ 

4) Společné zasedání výboru ČNeoS se slovenskými kolegy 
Se uskuteční 30.11.-2.12.2005  Kostelec u Zlína. Kantor navštíví předsedu 
neonatologické sekce prof. Zibolena a dohodne další kroky.  
Místo zajistí Macko, program bude vypracován dle výsledků schůzky.  

5) Pediatrická péče na porodnicích 
Opakovaně byl předseda ČNeoS požádán o stanovisko k zajištění 
neonatologické péče v nemocnicích, kde je porodnice, ale ne dětské oddělení. 
Výbor po diskusi zaujal následující stanovisko: 
"Z odborného hlediska ČNeoS doporučuje podporovat existenci porodnic 
s minimálním počtem 500 porodů za rok v těsné součinnosti s dětským 
oddělením. Ve výjimečných případech je možné umožnit zajištění péče o 
novorozence v těch zařízeních, kde je zajištěna nepřetržitá 24-hodinová 
přítomnost pediatra minimálně s atestací  I.stupně z pediatrie. Oddělení 
metodicky řídí pediatr s úvazkem 1,0 a atestací z neonatologie nebo II.atestací 
z pediatrie.“  

6) Čestné členství ČNeoS 
Výbor ČNeoS rozhodl udělit čestné členství ČNeoS prof.MUDr.Miloši 
Velemínskému, CSc. (v rámci letošních Neonatologických dnů). 

7) EuroNeoNet 
Databáze EuroNEoNet je evropskou obdobou Vermont-Oxford Network. Bohužel 
se při opakované snaze o kontakt nedaří zajistit vstup do databáze. Naší snahou 
bude získat do 30,listopadu 2005 identifikační čísla a přístup. O databázi bude 
referovat v Kostelci Kokštein. 

8) Seminář BPD 
Čihař nabídl organizaci semináře ohledně bronchopulmonální dysplazie jehož 
výsledkem by mělo být mimo jiné i doporučení ČNeoS ohledně BPD. Termín 
pravděpodobně v druhé polovině ledna 2006 v Motole, obsah bude publikován 
v Neonatologických listech. 

9) Česko-slovenská pediatrie 
Předseda redakční rady ČSP vyzývá k zasílání článků. Příští rok je rokem 60 
výročí založení časopisu a tak je žádoucí zasílat články s historickou tematikou. 
Budou průběžně vycházet celý rok.  Bude nabídnut článek dr. Melichara, který 
vyšel v Neonatologických Listech v roce 1995. Dále vybízíme všechny, kdo mají 
k tomuto tématu co říci.    
 

10) Program výuky KP resuscitace 
- Kantor předložil k první diskusi materiály ohledně současného stavu a 

budoucnosti výuky resuscitace. Zatím se jedná jen o pracovní návrh, inovaci 
výukových materiálů, přípravě lektorů, s překladem zahraničních materiálů  
souhlasil kolega Vocel.  



- Dort podal informaci o vzniku České rady pro resuscitaci. Zastupováním 
ČNeoS byl poveřen Liška. 14. listopadu budou zveřejněny mezinárodní 
guidelines. 

12)  Doporučené postupy v neonatologii 
Vznikají první doporučení ČNeoS ohledně žloutenek novorozenců (Tobrmanová, 
Dort), péče o děti matek SA pozitivních (Zach, Macko). Dále by mělo v dohledné 
době vzniknout  doporučení stran péče o fyziologického novorozence (Mydlilová, 
Paulová). Další doporučení by mohla vznikat za spolupráce slovenských kolegů.   
Důležitý je návrh stran struktury a formálních náležitostí doporučení. Návrh 
vypracuje Janec a předloží v Kostelci na zasedání výboru. 
Jednotlivá vypracovaná doporučení – žloutenka, děti SA pozitivních matek a 
značení novorozenců zaslat Kantorovi a ten obratem předá členům výboru 
k diskusi. Na schůzi výboru v Kostelci plánováno připomínkování a schvalování, 
popř. úpravy dle struktury přijaté tamtéž. 
Doporučení by byla uveřejněna v odborných časopisech a na www.neoweb.cz, 

13)  Značení novorozenců 
Inovaci navrhnou Paulová, Mydlilová. Zašlou Kantorovi – viz bod 12. 

14) Časné operace rozštěpových vad 
Pravděpodobně vzniknou dvě centra – v Brně a Praze. Organizační pokyny 
budou uveřejněny na Neonatologických dnech v Českých Budějovicích. 

14) Akreditační komise 
Jednání o odbornosti neonatologie na ministerstvu zdravotnictví bude 26.9.2005. 
Zoban vypracoval materiály, které byly členům komise rozeslány. 

15) Neonatologické dny České Budějovice 
O organizaci odborného programu referoval Hanzl.  

16) Zdravotní pojišťovny 
- Informace o jednání s Dr. Pokorným z VZP o kalkulačních listech kódů 00075 a 
00078. Inovaci kalkulací a event. další postupy pro jednání s VZP probere výbor 
30.11.2005. Dále byl revizním lékařem dr. Obršálovou položen dotaz ohledně 
rozdílů ve vykazování kódů 00071 a 00072. Odpověď zajistí Kantor. 

  
   

Příští schůze výboru:  30.11. – 2.12.2005  Kostelec u Zlína 
 
Zapsal: Borek 
 
Schválil: Kantor 
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