
Zápis ze schůze Výboru České neonatologické společnosti ČLS JEP,  

Praha-Podolí, ÚPMD,  

1.března 2006 
 

Přítomni: Kantor, Straňák, Plavka, Hanzl, Biolek, Macko, Borek, Čihař, Liška, Paulová, 

Dort, Janec,  

Omluveni: Zoban, Mydlilová, Kokštein,  

Hosté: Saxlová (NS ČAS), ing. Vilhelm ( MZd ČR) 

 

1) Kontrola zápisu z minulé schůze 

 

2) Saxlová – informovala o XV. Celostátním semináři ošetřovatelských profesí, 

pracujících v péči o novorozence, který se koná ve dnech 11.-12. května 2006 v hotelu 

Gomel v Českých  Budějovicích, dále informovala o seminářích, týkajících se péče o kůži 

novorozence (květen 2006) a o programu semináře s hlavním tématem asistované 

reprodukce (červen 2006). 

 

3) Saxlová a Hanzl informovali, že návrh ošetřovatelské dokumentace v neonatologii je již 

hotov, bude připomínkován a posléze přijat a publikován 

 

4) Biolek podal informaci ze zasedání Výboru České pediatrické společnosti, týkající se 

současné situace na dětských odděleních nemocnic ČR, kde se projevuje stále výrazněji 

deficit kvalifikovaných dětských sester a na některých odděleních již pracují 

nekvalifikované sestry. Teoretické znalosti absolventek bakalářského studia lze označit za 

uspokojivé, nicméně nedostatečné jsou jejich znalosti praktické. Na řadě pediatrických 

oddělení se projevuje dvojkolejnost vedení péče o děti – linie lékařská a linie sesterská. 

Současně výbor neonatologické společnosti považuje za nutné iniciovat schůzi zástupců 

profesních organizací ( ČNeoS, ČPedS, ČKPA, ČAS, její neontologická sekce), která by 

se měla uskutečnit 29.3.2006 v Praze, za výbor ČNeoS se zúčastní Hanzl, Macko, Biolek, 

Kantor. Problematikou by mělo být definování sestry, pracující na novorozeneckých 

odděleních, náplň jejího vzdělávání a specializace za situace, kdy obor dětská sestra 

v rámci bakalářského studie již neexistuje. Závěry a úkoly –č.1/0306- viz konec zápisu 

 

5) Ing. Wilhelm – investiční odbor MZ ČR informoval o definitivním vyúčtování položek 

Perinatologického programu za rok 2005 a o současné situaci Perinatologického 

programu za rok 2006, o jeho podobě, která bude předložena do konce března 2006 

vedení MZ ČR. Ing Wilhelm upozornil na fakt, že celková dotace z Perinatologického 

programu se může rozhodnutím MZ ČR ještě měnit. Se spoluúčastí na dotaci souhlasí t.č. 

všech 12 perinatologických pracovišť. O nižší dotaci požádaly dvě pracoviště – Olomouc 

a Hradec Králové. 

 

6) Paulová, Liška, Kantor– informovali o současné situaci v BCG primovakcinaci v ČR a o 

výrazně rozdílných  názorech České pneumoftizeologické společnosti, Pediatrické 

společnosti a Komise pro preventabilní infekce MZ ČR. Byl referován počet komplikací 

v ČR za rok , cca 600 komplikací. Kantor na uvedené komisi odmítl, že by zvýšený počet 

byl plošně zaviněn chybným očkováním neonatology.  Byla zdůrazněna nutnost adekvátní 

intradermální aplikace vakcíny a Paulová navrhla realizovat výukové video s následnou 

distribucí na porodnice ČR, nebo alespoň vyvěšení na naše webové stránky. Celosvětově 

uplatňován rozdílný přístup k vakcinaci, 3 přístupy, a) neočkovat, b) 1x 

v novorozeneckém věku, c) 1x v dětství.  



Závěry z Komise pro preventabilní nákazy MZ ČR, které se zúčastnil  Kantor jsou 

následující: 

Bude provedena studie ve třech krajích se čtyřmi typy očkování. Dle výsledků na 8000 

novorozenců bude rozhodnuto za rok, jak a kdy se bude primovakcinace provádět. 

Dále bude dodána informace pro všechny vedoucí lékaře novorozeneckých úseků ohledně 

správné vakcinace jak dopisem, tak na webových stránkách ČNeoS.Viz Závěry a úkoly –

č.2/0306 a 3/0306- viz konec zápisu. 

Dále bude provedena geografická analýza komplikací po primovakcinaci tak, aby bylo 

možno event. diferencovat oblasti s vyšším výskytem komplikací. Závěry a úkoly –

č.4/0306- viz konec zápisu 
 

7) Janec – referoval o definitivním zpracování prvního doporučeného postupu ČNeoS ( 

Macko, Zach – Postup u dětí matek, kolonizovaných Streptococcus agalactiae ), tento 

doporučený postup byl oponován výborem České a Slovenské neonatol. společnosti na 

jednání v Kostelci u Zlína a bude publikován v odborných periodicích ( Čs pediatrie, 

Pediatrie pro praxi, Neonatol. Listy ). (5/0306) 

 

8) Kantor informoval o jednání předsedů odborných společností s ministrem 

zdravotnictví .Jednalo se o problematice grantových projektů, jejich financování a 

čerpání financí z grantů MZ ČR. Současně upozornil na fakt, že došlo k výrazné redukci 

počtu odborných komisí při MZ, mimo jiné zanikla i perinatologická komise, o její další 

činnosti bude jednat výbor neonatol spolu s výborem gyn por. společnosti na zasedání 

v Poděbradech v dubnu 2006. (6/0306) 

Akreditace – na MZ ČR jsou nyní zasílány podklady k akreditaci pracovišť, zasedne 

akreditační komise MZ ČR, snaha akreditovat co nejrychleji fakultní a krajské nemocnice, 

další až po zhodnocení. Finanční zajištění akreditace pracovišť není t.č. realizováno (prof. 

Škrha).  

 

9) Kantor, Čihař – informovali o současné situaci v návrhu čerpání finančních prostředků 

z fondů EU. ČNeoS zadá EU společný projekt pro přístroje na všechna perinatologická 

centra a výukové centrum v Krči, každému z nich za necelé 2 miliony Kč (včetně 

spoluúčasti partnerských nemocnic 15%). Ze třech firem byla vybrána vypracuje 

soukromá společnost Renards pro vypracování projektu. Za první část- vypracování a 

předložení projektu EU výbor schválil výdaj 35000 Kč. Nyní jednotlivé nemocnice, kde 

jsou PC musí vyjádřit souhlas s podmínkami čerpání a spoluúčastí. Prověřili jsme 

„prostupnost“ projektu na úrovni ministerstva zdravotnictví a financí. Projekt by mohl být 

přijat.  

V případě úspěchu lze předpokládat i druhá fáze v odstupu asi dvou let, kdy by bylo 

požádáno o čerpání financí pro jednotlivé porodnice.  

 

10) Plavka- informoval o sběru neonatologických dat,  veškerá data budou zveřejněna na 

internetových stránkách VFN Praha. Plavka i Straňák upozornili na fakt, že již několik let 

nemá společnost žádné výstupy agregovaných údajů ze sběru dat ze Zprávy o 

novorozenci.  

Současně se výbor shodl na faktu, že nelze získat validní údaje o pozdní morbiditě dětí do 

2500 g ve věku 2 let, neboť tyto děti nejsou již rutinně sledovány v tomto věku v rámci 

odborných ambulancí pro rizikové novorozence a kojence. (7/0306) 

 

11) Kantor - informoval o současné situaci časných operací rozštěpových orofaciálních vad 



v ČR. Operace se provádí v Praze ( FN Motol a FTN) a v Brně (FDN Černopolní ulice, 

odd. 56). Časné operace rozštěpu rtu mají velmi nadějné výsledky. Pracoviště rozesílaly 

dopisy s bližším vysvětlením. 

 

12) Zoban – informace o situaci příprav na ECPM2006.  

 

12) Kantor – informace o situaci ve zřizování Babyboxů v ČR, p. Ludvík Hess zaslal dopis  

       členům výboru ČneoS.  

 

13) Paulová informovala, že na doškolovací den fyziologického novorozence ve FTN Praha  

      je již nyní přihlášeno více účastníků, než je kapacita kurzu.  

      Výbor opět potvrdil letošní absenci Neonatologických dnů pro množství jiných akcí.   

      V případě zájmu některé nemocnice uspořádat konferenci, spojte se prosím s vedením  

      ČNeoS. 

 

14) Kantor navrhl diskusi o navýšení počtu lůžek neonatální resuscitační a intenzivní  

      péče v rámci ČR, neboť se ukazuje jejich trvalý nedostatek. Situace od posledního  

      komplexního posouzení v roce 1997 výrazně změnila.  

      Osloví v dohledné době MZ ČR o provedení auditu současných potřeb a situace.Bylo  

      konstatováno, že  rozhodující roli sehraje souhlas zdrav. pojišťoven 

 

15) Liška a Straňák upozornili na nový Sazebník výkonů, který změnil požadavky na  

      materiální vybavení lůžka po intenzivní neonatální péči, přičemž nezměnil náplň výkonu.  

 

16) Byla předložena písemná žádost o zřízení intermediárního centra v Náchodě.  

V současné době není možné návrh zhodnotit a projednat. Perinatologická komise byla 

zrušena. Další kroky budou dohodnuty za přítomnosti regionálního neonatologa. 

 

 

ZÁVAZNÉ ZÁVĚRY A ÚKOLY: 

 

1/0306 Schůzky 29.3. v Praze- ÚPMD v 9.30 ohledně definice účasti ošetřovatelského 

personálu na novorozeneckých JIP se zúčastní:  

za ČNeoS - Macko, Hanzl, Biolek, Kantor 

za NS ČAS – J.Saxlová, J.Fendrychová (pozve Saxlová), další dle uvážení  

za Konfederaci porodních asistentek–V.Vránová (pozve Kantor), další dle 

uvážení. 

 

2/0306 Vytvoření informace ohledně správné vakcinace – klip o správné vakcinaci a   

souhrnná informace – Paulová, T: do 26. 4.   

 

3/0306 Rozeslání informace pro všechny vedoucí lékaře novorozeneckých úseků o 

správném očkování jak dopisem, tak na webových stránkách ČNeoS a 

v Neonatologických listech. – Kantor, T: do 30.5. 

 

4/0306 Geografická analýza výskytu komplikací po primovakcinaci tak, aby bylo možno  

event. určit oblasti (ev,porodnice) s vyšším výskytem komplikací. – Kantor 

(spolupráce SUKL a SZÚ) T: do 30.6.  

 

5/0306 Distribuce doporučení GBS:  



 Janec – rozešle ve formátu pdf všem členům výboru a ti budou dále 

distribuovat na všechny novorozenecké úseky  T:do 26.dubna 2006  

 Kantor - distribuce slovenské straně, Česko-slovenská pediatrie, a 

Pediatrie pro praxi  T: do 26.dubna 2006 

 Čihař – uveřejnění v Neonatologických Listech  T: dle vydání 

 Straňák – umístění na www.neoweb.cz- stránky ČNeoS (včetně 

scházejících už starších doporučení a zápisů z výborů) T: do 26. dubna 

 Paulová – odešle návrh doporučení „Značení novorozenců“ Jancovi 

 

6/0306 Jednání výboru ČNeoS s vedením perinatologické sekce NS ČPGS ohledně 

vzniku náhrady perinatologické komise, která byla ministrem zdravotnictví 

zrušena – Kantor, Perinatologický sjezd vPoděbradech). 

 

7/0306 Uveřejnění dat sbíraných Zobanem a Plavkou tak, aby byly podrobně přístupné  

pro sledování vlastních výsledků.   T: stará data co nejdříve, nová data po vždy 

po uveřejnění na perinatologickém sjezdu (letos Poděbrady)  

 

8/0306 Výbor ČNeoS musí s politováním konstatovat, že kalkulační listy kódů předané  

VZP nebyly vůbec zohledněny a ani nebyl ČNeoS důvod odmítnutí. Dále výbor  

konstatuje, že materiální vybavení intenzivních kódů je doplněno chaoticky a  

naprosto nekompetentně. Žádná ze změn nebyla projednána s ČNeoS ĽS JEP. 

Další jednání ohledně reakce na tento stav 26,dubna 2006. 

 

 

 

 

 

Zapsal Macko       Schválil Kantor 

 

 

 

http://www.neoweb.cz-/

