
Schůze výboru ČNeoS ČLS JEP 26.4.2006 v Poděbradech 
 
Přítomni:  Kantor, Zoban, Plavka, Straňák, Dort, Biolek, Macko, Kokštein, Borek, Janec, 
Hanzl, Liška, Čihař, Mydlilová, Paulová, Podešvová   
 
1) 26.4.06 proběhlo jednání na MZd o restrukturalizaci novorozeneckých lůžek pro 
intenzivní péči za účasti náměstka ministra Pečenky, Unzeitiga, Kantora a Plavky. 
Smyslem schůzky bylo upozornit na skutečnost, že za posledních 5 let nebyly žádné 
změny v počtu lůžek. Je nutné podpořit a vylepšit podmínky v PC, jelikož výsledky by se 
mohly zhoršovat a podmínky poskytování intenzivní péče stále komplikovnější. Od r. 
2000 narostly počty NNPH o 35%, prodlužuje se doba hospitalizace, PC musí odmítat 
pacienty a odesílat na mnohdy vzdálená jiná PC.  
Závěr: Zvýšení počtu lůžek je legitimní, je třeba revitalizovat program z 90.let. PC jsou 
předimenzovaná.. Ředitelné nemocnic by měli být nápomocni programu. Na MZd zaslat 
poštou stávající počty lůžek a počet požadovaných s rozborem situace.  
ÚKOL 1/0406 – viz konec zápisu  
 
2) ECPM Praha 2006 (doc.Zoban). Zatím je přihlášeno 906 účastníků. Velmi zajímavé 
jsou prekongresové akce. Budou abstrakta, možné i CD.  

 
3)  Pozdní morbidita (doc.Zoban) – bude rozeslána na PC na CD (po ECPM).      
Poskytovatelé referenčních dat v regionech budou svolání doc. Zobanem po 
prázdninách. Bude se projednávat definice diagnóz a metodika. Hodnocení psychické 
úrovně podle Baillyové II se lze naučit v ÚPMD.  
Sledování po 2 letech by měli provádět pediatři na základě jasně definováné metodiky. 
Byla by vhodná schůzka zástupců neonatologické a pediatrické společnosti s domluvou 
na dalším sledování.  
 

4)   Perinatální úmrtnost a morbidita (doc.Plavka) – data budou na webových 
stránkách (ČR-region- PC) - http://vfn.lf1.cuni.cz/gp/neonat/neo-cr_2000-2005.htm. 
      
5) Požadavek MZd na doporučené přístrojové vybavení novor. odd. Byl rozeslán  
návrh a bude se projednávat na podzim. 
 
6) Dotace EHP- Norsko  
a) Zaslané požadavky neodpovídaly plně požadavkům a je třeba sjednotit požadavky 
pod hlavičkou jednoho programu. 
b) Výbor se shodl na projektu "Zabezpečení kontinuální péče o nezralé novorozence na 
porodním sále a JIP" (pracovní nález)  – obsahem žádosti bude na každé PC jedno 
kvalitní resuscitační lůžko, jeden ventilační přístroj a jeden oxymetr . 
c) Projekt musí být zpracován do 3 měsíců po vyhlášení (asi začátkem června 2006). 
Spoluúčast bude 15% na nemocnici plus rozložené náklady. 
e) Nyní je třeba mimo jiné specifikovat přístroje, zjistit zda jsou nemocnice plátci DPH, 
zpracovat rozpočet a partnerské smlouvy pro nemocnice.Dále i smlouvu s ČLS JEP. 
d) 31.5. v 14,00 ve FTN bude schůzka s ředitelem firmy, která zpracovává projekt.Zde 
budou přdány i důležité další dokumenty pro jednání s ředitely nemocnic.. 
 

http://vfn.lf1.cuni.cz/gp/neonat/neo-cr_2000-2005.htm


   8) Dotace 35 milionů Kč pro perinatologický program MZd na r.2006 byla zrušena. 
Výbor jednohlasně schválil připomínkování tohoto rozhodnutí.   
 
    9) Nový sazebník výkonů 2006 – nepřinesl změny, jen navýšení bodů za lůžkoden, 
které mají vágně definovanou náplň. Vakuum mezi intenzivními a standardními kódy i 
přes opakovaná jednání trvá. 
 

   10) Žádost nemocnice v Náchodě o IMC. Nelze v této chvíli akceptovat, neexistuje 
Perinatologická komise, Vzhledem k současné situaci není možné jednat o zřízení 
nového IMC.  
 
11) Rodná čísla 
    Problémy s r.č. jsou prakticky ve všech nemocnicích. Dr.Podešvová se pokusila 
korespondovat s MV ČR, byla odkázána na MZd. Z MZd byla odkázána na MV…Tyto 
instituce však nevidí důvod, proč by rodiče  sami nesdělovali r.č. zdravotnickým 
zařízením po propuštění dítěte. Ze zkušenosti víme, že se tak v mnoha případech 
neděje.  
    Vyzýváme všechny kolegy, aby poslali své podněty a způsoby řešení na adresu 
lumir.kantor@fnol.cz. Vznikne tím anonymní návod, jak si poradit s úředním šimlem. 
Dále budeme pokračovat v jednání s úřady, popř. podáme podnět pro změnu zákona. 
 

12) Neonatologické dny 2006 
Kantor nabídnul uspořádání v Olomouci 8.-10.11., jelikož neonatologové z menších 
nemocnic projevují zájem. Všichni přítomni však byli proti vzhledem k velké akci ECPM 
a společným Neodnům na jaře 2007 na Slovensku. 
 
13) Na podzim 2006 by mělo být druhé společné zasedání výborů ČR a SR. Letos 
organizuje slovenská strana.  
 
14) Kolega Čihař odchází k 1.9. t.r. na novorozenecké odd. FN  Bulovka. Přítomni 
souhlasili jednohlasně s převedením Neonatologických listů a registru RSV na jeho 
nové pracoviště. Výbor podpořil možnost vzniku oddělení specializované neonatální 
péče se zaměřením na infekční problematiku tamtéž. 
 
15) Novinky v kardiopulmonální resuscitaci. 
Neonatol. společnost přijala poslední změny v mezinárodním doporučení za své. 
Liška zašle výčet změn do Neonatol. listů včetně odkazu na webové stránky. 
 
 
KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLů Z MINULÉ SCHůZE: 
 

1/0306 Schůzka 29.3. v Praze ohledně definice účasti ošetřovatelského personálu 
na novorozeneckých JIP – SPLNĚNO – VIZ ZÁPIS 
 
2/0306 Vytvoření informace ohledně správné vakcinace – klip o správné vakcinaci 
a   souhrnná informace – Paulová, V REALIZACI – vytvořen scénář, bude se 
natáčet 
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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, - V REALIZACI – navazuje na 2/0306 
 
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. V REALIZACI  
 
5/0306 Distribuce doporučení GBS:  
Janec – rozešle ve formátu pdf všem členům výboru a ti budou dále distribuovat 
na všechny novorozenecké úseky  - do 30.6.2006   
Kantor - distribuce slovenské straně, Česko-slovenská pediatrie, a Pediatrie pro 
praxi  T: do 30.6.2006 
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 30.6.2006 
Paulová – odešle návrh doporučení „Značení novorozenců“ Jancovi a dokončit do 
30,6,2006 
 
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). – V REALIZACI – do 
X.2006 
 
7/0306 Uveřejnění dat sbíraných doc. Zobanem tak, aby byly podrobně přístupné  
pro sledování vlastních výsledků.   T: stará data co nejdříve, nová data vždy po 
uveřejnění na perinatologickém sjezdu (letos Poděbrady)  
 
8/0306 Uveřejnění dat sbíraných doc. Plavkou tak, aby byly podrobně přístupné 
pro sledování vlastních výsledků - http://vfn.lf1.cuni.cz/gp/neonat/neo-cr_2000-
2005.htm SPLNĚNO 

 

 

NOVÉ ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z JEDNÁNÍ VÝBORU 
 
1/0406  Restrukturalizace novorozeneckých lůžek pro intenzivní péči. Všichni 
regionální neonatologové dostanou tabulky k vyplnění – recentní, nasmlouvaná a 
požadovaná lůžka. Straňák – zjistí počet lůžek – co nejdříve, Kantor, Plavka – 
vypracují nový návrh na MZd – co nejdříve 
 
2/0406  Specifikovat přístroje, zjistit zda jsou nemocnice plátci DPH, zpracovat 
rozpočet a partnerské smlouvy pro nemocnice.Dále i smlouvu s ČLS JEP -  
s firmou Renards Kantor – do 25.5.2006 
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3/0406  31,5,2006 v 14,00 ve FTN bude schůzka s ředitelem firmy, která zpracovává 
projekt.Zde budou přdány i důležité další dokumenty pro jednání s ředitely 
nemocnic. 
 
4/0406 Zrušení dotace perinatologického programu MZd na r.2006 – 
připomínkování na MZd– L.Kantor T: do 30.6 
 
5/0406     Rodná čísla - vyzýváme všechny kolegy, aby poslali své podněty a 
způsoby řešení na adresu lumir.kantor@fnol.cz. 
 

 

 
  

 
 
Zapsala: Hana Podešvová           Kontr. L. Kantor 
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