
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU 

České neonatologické společnosti ČLS JEP  

ze dne 1.12.2005 v Kostelci u Zlína 
 

PŘÍTOMNI: J. Biolek, I. Borek, M. Čihař, J. Dort, M. Hanzl, L. Kantor, Z. Kokštein, K. 

Liška, J. Macko, A. Mydlilová, M. Paulová, P. Švihovec,  H. Podešvová,  P. Zoban,  

Ospravedlnení: P. Janec, R. Plavka, Z. Straňák,  

 

1.   ZPRÁVY PRACOVNÍCH SKUPIN 

a) Mydlilová - standardy pro kojení - připravuje se inovace 

 

b) problematika porodních asistentek a ošetřovatelství: 

- podána zpráva o transformaci ČAPA v konfederaci porodních asistentek na 

mimořádném zasedání 19.11.2005 v Brně. Předsedkyní byla zvolena Věra 

Vránová z LF UP Olomouc.    

-  pracuje se na materiálech obsahu ošetřovatelské dokumentace 

-   Biolek upozornil na nutnost trvat na skutečnosti, že se současně musí definovat 

zodpovědnost - ta musí být na primáři nebo vedoucím lékaři oddělení 

- pro všechny členy výboru - prostudovat si Ošetřovatelské diagnózy  v 

neonatologii vydané v roce 2003 v Brně. Některé sporné otázky by bylo dobré 

projednat s autorkou Bc. Jaroslavou Fendrychovou. 

 

Závěr: Biolek pošle na MZ ČR opět dopis týkající se vyjádření výboru, že výše 

uvedené materiály nebyly projednány a schváleny výborem ČNeoS. 

  Výbor pověřuje pracovní skupinu (Hanzl, Macko, Biolek) pro kontakt s ČAS a    

porod.asistentkami, aby byla problematika společně prodiskutována. 

  

c) Paulová - schůzka na  Komise pro péči o dítě se vzhledem k situaci na MZ ČR zatím 

 neuskutečnila 

 

d) Liška - Česká rada pro resuscitaci - 15.12.05 bude konference v hotelu Praha, kde budou 

odtajněna mezinárodní doporučení pro resuscitaci včetně postupů u novorozenců. 

 

e) Švihovec  - surfaktant - zatím není uzavřena otázka snížení maximální úhrady. Nová 

vyhláška nebyla do 1.12.2005 ministrem zdravotnictví podepsána. 

- NO ani medikace PDA (Pedea) nebyly v kategorizační komisi dosud 

projednávány. 

 

2. ZPRÁVY Z PERINATOLOGICKÉ KOMISE MZ ČR  

Liška - 9.11. jednání Perinatologické komise - připravuje se dotace pro rok 2006 - je 

naděje, že pro rok 2006 může být schválena dotace z MZ na Perinatologický 

program 35 mil. + 35 mil. spoluúčast nemocnic. 

 

Paulová - informovala o problematice interakcí mezi kojením a medikamentozní léčby 

kojících matek. Matky užívají léky, které mají v příbalovém letáku údaj o 

kontraindikaci při kojení.Přitom situace může být úplně jiná. Na perinatologické 

komisi MZ ČR byl vznesen požadavek pro MZ, aby se touto problematikou někdo 

zabýval (SUKL nebo jiný subjekt). 

 



Liška - informoval o diskusi týkající se problémů BCG vakcinace - zatím není jednota, 

budou probíhat další diskuse na úrovni MZ. 

 Stanovisko výboru je přílohou zápisu posledního jednání výboru ČneoS. 

 

             Kantor – je pravděpodobné, že v roce 2006 bude pro Perinatologický program 

prostřednictvím MZ ČR uvolněno 35 mil. Kč. K tomu je nutná spoluúčast 

nemocnic, v nichž je perinatologické centrum ve stejné výši. (50% : 50%) 

  

 

3. AKREDITAČNÍ KOMISE -  Zoban - vypracována náplň výuky v rámci přípravy na 

atestaci z pediatrie a v rámci přípravy na atestaci z neonatologie. Logbook je hotov, 

vytištěn a distribuován. Vzdělávací program bude odevzdán na akreditační komisi MZ 

do konce února. 

Doc. Zoban vyzval všechny členy výboru o zaslání připomínek k návrhu. 

 

3. NEONATOLOGICKÉ DNY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - hodnoceny kladně, Kantor 

 poděkoval organizátorům. 

Schválen návrh pro další neonatologické dny – postery prezentovat formou „Poster 

walk“  

 

4. SEMINÁŘ 16.1.2006 -CHRONICKÉ PLICNÍ ONEMOCNĚNÍ V MOTOLE 

Čihař - seznámil výbor s připravovaným pracovním setkáním  

 

5. ČASNÉ OPERACE ROZŠTĚPOVÝCH VAD (Kantor) 

Je nutné dát jednoznačná pravidla kdo a  kde se bude starat o děti v Praze a Brně. 

Závěr diskuse - Kantor pozve na příští jednání výboru zástupce plastických chirurgů 

z Prahy a Brna. 

 

6. XX. EVROPSKÝ KONGRES PERINATÁLNÍ MEDICÍNY: 

 - kongres je v zásadě připraven 

 - pre kongresové kurzy - budou limitovány počtem 80 účastníků 

                - Perinatální infekce, Resuscitace novorozence, Perinatální kardiologie 

 - účastnický poplatek pro účastníky z ČR 250 Euro, možnost 1 denní vstupenky 

 

7. NEONATOLOGICKÉ  DNY 2006 - nebudou organizovány pro množství jiných akcí. 

 Možnost využít nabídek účasti na regionálních i celostátních akcích. 

 

8. PROBLÉMY S PŘEDÁVÁNÍM  RODNÝCH ČÍSEL - Podešvová vypracuje a projedná 

 řešení komunikace mezi matrikou a porodnicemi při udělování rodných čísel. 

 

9. NON PVC LINKY NA NOVOROZENECKÝCH JIP - Kantor informoval o možnosti 

 využít nabídky firmy Braun na slevu při nákupu non-PVC infuzní linky. 

  

10. ZPRÁVA Z ČLS JEP OHLEDNĚ ČNEOS – 

 - společnost má 300 členů, na účtu - 337 631,- Kč 

 

10. PROBLEMATIKA SLEDOVÁNÍ UKAZATELŮ KVALITY PÉČE DLE PŘÁNÍ MZ ČR 

 - vykazování nosokomiálních infekcí 

 - počet propuštěných plně kojených 

 - délka hospitalizace fyziologických novorozenců 



 - možnosti rooming in 

 - spokojenost rodičů - ankety 

 - počty nedonošených novorozenců 

 

11. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY - diskutována problematika vývoje sazebníků od roku 1992  

a důsledky agregace na vykazování kódů  671, 672 678. 

Dr. Liška se zúčastní 8.12.2005 jednání s Dr. Pokorným k diskusi nad možnými 

úpravami a dle vývoje diskuse se pokusí předložit 2 úpravy textu: 

a) UPV nahradit termínem ventilační podpora (kódy 671, 672) 

b) infúzní léčbu nahradit termínem speciální výživa (kód 678) 

 

12. SDÍLENÍ VYKAZOVANÝCH DAT Z JEDNOTLIVÝCH PERINATOLOGICKÝCH 

CENTER - Dort  

a) data zasílaná Doc.Plavkovi jsou sice přístupná v přednášce, ale nejsou v ní 

obsaženy všechny zasílané údaje. 

b) data zasílána Doc.Zobanovi nejsou k dispozici. Doc. Zoban sdělil, že zašle na PC 

data za posledních 6 let. 

Závěr diskuse 

a) celorepubliková data budou zasílána v sumární tabulce zpět na všechna PC   

poskytující svoje údaje. 

b) otázka poskytování dat jiných regionů bude řešena na příštím výboru. 

 

13. FINANČNÍ DOTACE Z EU – Čihař a Kantor informovali výbor o dosavadních jednáních  

týkajících se možnosti získání dotace EU. Výbor ČNeoS vypracuje návrh projektu, 

cílová pracoviště budou jednotlivé nemocnice PC. 

Celá akce by měla trvat několik let a mít dvě fáze – v první fázi dovybavení PC, 

v případě úspěšnosti by ve druhé fázi došlo k vybavení všech novorozeneckých 

oddělení dle aktuální situace  

- Čihař a Straňák zašlou informaci. co je nutné zpracovat za data z hlediska 

jednotlivých nemocnic 

- Jednohlasně schváleno zaplacení vypracování projektu z financí ČNeoS ČLS 

JEP.   

   

 

14. DATABÁZE - Krcho - seznámil účastníky jednání s databázovým systémem ARACHNE 

a jeho aplikací na novorozeneckém PC v Košicích. Kokštein připraví na příští výbor návrhy 

na event. využití v rámci požadavků na sběr dat ke zvažovanému připojení na databáze v 

rámci EU. 

 

15. RŮZNÉ: Kantor - dokument z MZ týkající se kategorizace zdravotnických prostředků - 

odpověď do 7.1.2006 připraví Dort. 

 

Pozn.:  

Obsah jednání výboru české a slovenské neonatologické společnosti 30.11.-2.12.bude 

vypracován a zaslán samostatně. 

 

Zapsal  Z. Kokštein  Schválil L.Kantor 

 

 

Kostelec u Zlína 1.12.2005 


