Zápis ze schůze výboru České neonatologické společnosti ČLS JEP
konané 20.9.2006 v Praze
Přítomni: Kantor, Zoban, Plavka, Straňák, Biolek, Macko, Kokštein, Borek, Janec, Hanzl,
Liška, Čihař, Mydlilová, Paulová, Podešvová, Švihovec
Omluveni: Dort
1.Kontrola úkolů z 29.4.2006
2/0306 Vakcinace
- klip o správné vakcinaci je v realizaci, bude uveřejněn na
www.neoweb.cz
Distribuce informace o vakcinaci pro vedoucí lékaře – v realizaci, nejspíše cestou
Neonatologických listů.
Geografická analýza výskytu komplikací - byla provedena, vedoucí lékaři nemocnic
s nadprůměrným počtem komplikací budou informováni.
5/0306 Distribuce doporučení ohledně GBS a Značení novorozenců: Janec rozeslal ve
formátu pdf členům výboru, ti budou distribuovat na ostatní novorozenecká oddělení.
Umístění v Neonatologických listech provede Čihař.Umístění na www.neoweb.cz- Straňák.
Umístění v Čsl Pediatrii a Pediatrii pro praxi zajistí Kantor – v realizaci.
6/0306 Jednání vedení ČNeoS s vedením perinatologické sekce ČPGS o požadavku na MZ
ČR o náhradu perinatologické komise: Vzhledem k současné situaci na MZ ČR zatím nebylo
jednáno. Dále se bude jednat o zachování perinatologického programu, struktuře
novorozeneckých lůžek, popř. jiném.
2. Zprávy z komisí, jiných společností a pracovních skupin:
a) Komise pro děti a dorost MZ ČR – 18.9.2006
Mgr Prokopiusová z Odd. vzdělání a vědy potvrdila, že na Novorozenecká oddělení a to
včetně intermediárních i intenzivních péčí můžou pracovat porodní asistentky i všeobecné
sestry, avšak s výhledem na doplnění dalšího vzdělání..
Dále bylo diskutována stížnost na postup při propouštění novorozenců vyžadujících zajištění
náhradní rodinné péče v některých zdravotnických zařízeních. Jako předseda ČNeoS byl
Kantor vyzván MZ ČR k dodržování metodického pokynu o propouštění dětí (viz Věstník MZ
ČR 6/2005 - Postup zdravotnického zařízení při propouštění novorozenců vyžadujících
zajištění náhradní rodinné péče ). Upozornil primáře dotčeného ZZ a upozornění bude
publikováno v Neonatologických listech a materiálech České pediatrické společnosti.
Příprava vyhlášky o věcném technickém a personálním vybavení zdrav.zařízení. V současné
v současné době je v oběhu návrh. S tímto zněním Výbor ČNeoS ale nesouhlasí a očekává, že
dostane možnost se k vyhlášce včas vyjádřit.
b) Diskuse o zdrav.dokumentaci, konkrétně o informovaném souhlasu:
Straňák doporučil zformulovat jednotný informovaný souhlas. Plavka doporučuje taxativně
vyjmenovat komplikace v informovaném souhlasu.Macko navrhuje stručný obecně
formulovaný informovaný souhlas. Návrh- zveřejnit na neowebu „Poučení a souhlas
zákonného zástupce/opatrovníka s hospitalizací pacienta.
Závěr: Straňák připraví do příští schůze návrh k informovanému souhlasu.
c) Akreditace (Straňák,Zoban) – byla akreditováno všech 12 perinatologických center.
Nyní probíhá akreditace IM center. 6.11. bude schůze akreditační komise na MZ ČR.
d) SPLDD - Žádost Dr.Cabrnochové spupracovat na suplementu neonatologie pro časopis
Postgraduální medicína.

Po diskusi výbor rozhodl, že nebude tuto aktivitu zaštiťovat a navrhne kolegům jinou formu
vzdělávání.
e) Farmakoterapie (Švihovec)
Hrazení surfaktantu je beze změny.
iNO- zrušeno placení za 1h, spadá do paušálu za oš. den. Bylo podáno odvolání.
Synagis – problém přerozdělení peněz uvnitř nemocnic. Čihař pošle do týdne do PC dopis
určený ředitelům vysvětlující problematiku Synagis BPD děti a požadavek na uvolnění
odpovídajících financí.
Švihovec navrhl, aby ČNeoS poskytla ČLS JEP seznam PC a IM center. Důvodem je tlak
pojišťoven, aby drahé léky byly nasmlouvány jen na specializovaná pracoviště. Schváleno,
provede Kantor do týdne. Seznam bude dle vyhlášky MZ ČR.
Přílohou zápisu bude seznam perinatologických a intermediárních center.
3. Unie evropských perinatologických a neonatologických společností (Plavka) V červnu
byla tato společnost ustanovena. Smysl – vytvořit databázi členů, vzdělání hlavně mladších
kolegů, pořádání kongresů, koordinace spolupráce mezi jednotlivými evropskými
společnostmi.
Za ČNeoS byl delegován Plavka.Dále jsme byli požádáni o emailovou databázi členů ČNeoS.
Čihař otiskne jmenný seznam členů v NL s cílem získat e-mailové adresy členů ČNeoS . Dále
se pokusí regionální neonatologové zaslat e-mailové adresy kolegů ze svého kraje - poslat
Čihařovi.Souhlasně odhlasován poplatek 100 Euro - zašle pokladník Borek.
4. Evropská asociace perinatální medicíny (EAPM) – do výboru byl pro další období
zvolen doc. Zoban. V té souvislosti výbor ČNeoS poděkoval doc. Zobanovi za zásadní podíl
na velmi úspěšném průběhu XX. Evropského kongresu perinatální medicíny v Praze.
5. Spolupráce se Slovenskou neonatologickou sekcí SPS (Kantor) – Emailem prof.
Zibolena ze 7.9. bylo letošní společné setkání zrušeno. Mezinárodní konference (doc.Bauer,
Nové Zámky) nebude na jaře, jak bylo v plánu, ale v září 2007.
6. Další schůze výboru ČNeoS bude večer 29.11. a po celý den 30.11.
Program – schůze výboru, diskuse ohledně doporučení ČNeoS, viability plodu atd. Do 25.10.
poslat Jancovi návrhy doporučení tak, jak byly určeny před necelým rokem.
7. Rodná čísla (Kantor) – obdrželi jsme vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů. Je
možno pokusit se tento dopis použít v někdy obtížném jednání s matrikami. Jedná se ale o
názor, ne o závazné stanovisko. Pokud má někdo z neonatologů zájem o toto vyjádření,
napište si o něj na lumir.kantor@fnol.cz.
8. Dotace EHP - Norské fondy ( Kantor) – v realizaci. Jako partner bude pravděpodobně
Nadace Charty 77. Do nemocnic půjdou v nejbližší době partnerské smlouvy. Termín
odevzdání projektu je 26.10. Úřady pak mají ještě 240 dnů na schválení.
9. Babybox (navrhl Dort), pro omluvenou nepřítomnost se přesouvá na další schůzi.
10. Porody doma (Kantor ) Výbor ČNeoS ČLS JEP trvá stále na jednoznačně zamítavém
stanovisku. MZ ČR byla podána výzva hlásit komplikace i případné počty plánovaných
porodů doma. Proto se vyzývají neonatologická pracoviště o zaslání informací o plánovaných

porodech doma na email lumir.kantor@fnol.cz. Informace by měla obsahovat také sdělení o
případné komplikaci. Bude předáno na MZ ČR.
Borek – bude nutné do budoucna chápat problematiku porodů doma v kontextu i
s tzv.ambulatními porody, předčasným propouštěním.
MZ ČR chystá pokyn ohledně tohoto problému. Jedná se ale o velmi složitou situaci a není
možné vyřešit ji rychle. Kantor napíše na MZ ČR, že ČNeoS ČLS JEP má odmítavé
stanovisko k plánovaným porodům doma.
11. Neonatologické dny 2007 - budou asi 14. až 16. listopadu 2007 v Hradci Králové
12. Výsledky sledování pozdní morbidita (Zoban) – souhrnná tabulka bude zveřejněna na
www.neoweb.cz, tabulky za jednotlivé kraje budou rozeslány jednotlivým regionálním
neonatologům.
Souhrnné
Plavkovy
tabulky
k mortalitě
a
časné
morbiditě
jsou
na
http://vfn.lf1.cuni.cz/gp/neonat/neo-cr_2000-2005.htm
13. I.sympozium společnosti pro prebiotika a probiotika (Zoban)- bude se konat dne
18.10. od 8:30 do14:00 v Kongresovém centru ÚVN ,U vojenské nemocnice 1200 ,169 02
Praha 6 -Střešovice .Přihlášky : jana.vojtkova, Pediatrická klinika Praha Motol, Tel 224
432 001,e-mail: jana.vojtkova@lfmotol.cuni.cz
14. Novorozenecká lůžka (Biolek)- navrhuje revokovat diskusi ohledně novoroz. lůžek
(absurdní proplácení péče na PC a intermediárních centrech, sílící nedostatek lůžek pro
nedonošené děti, problém intermediárních kódů ).
Biolek navrhuje jednání ČneoS s VZP.
Kantor-požádá MZ o zvážení opakování výběrového řízení jako v r. 1997.
ÚKOLY Z MINULÉHO OBDOBÍ:
2/0306 Vytvoření informace ohledně správné vakcinace – klip o správné
vakcinaci a souhrnná informace – Paulová, V REALIZACI, bude umístěn na
www.neoweb.cz
3/0306 Informace pro všechny vedoucí lékaře novorozeneckých úseků o
správném očkování – Kantor - V REALIZACI
6/0306 Jednání výboru ČNeoS s vedením perinatologické sekce NS ČPGS
ohledně vzniku náhrady perinatologické komise, která byla ministrem
zdravotnictví zrušena – Kantor – V REALIZACI – do X.2006
NOVÉ ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z JEDNÁNÍ VÝBORU
1/0906 Návrh informovaného souhlasu – Straňák – do 29.XI.2006
2/0906 Kantor odešle seznam PC a IM center Švihovcovi – 28.IX.06
3/0906 Uveřejnění výzvy k zaslání emailových adres členů ČNeoS – Čihař
4/0906 Zaslání známých emailových adres - regionální neonatologové – 25.10.
5/0906 Zasílání zpráv o plánovaných porodech doma Kantorovi – průběžně
6/0906 Zveřejnit tabulku dat pozdní morbidity na www.neoweb.cz – Straňák –
25.10.2006
7/0906 Oslovit MZ ČR ohledně výběrového řízení na lůžka v PC a
IM centrech – Kantor – X. 06
8/0906 Doporučení ČNeoS – odevzdat Jancovi do 25.X.2006
Zapsal: P.Janec

Schválil: L.Kantor

Příloha 1.
Věstník MZ ČR 2/2004
Seznam pracovišť, která jsou oprávněna poskytovat specializovanou perinatologickou
péči podle kódů od 00080 a od 00082
1. pracoviště oprávněná vykazovat OD 00080 a OD 00082
bez časového mezení:
PERINATOLOGICKÁ CENTRA
Pořadí IČO
Název zdravotnického zařízení
1
00064203
Fakultní nemocnice – Motol
2
00064165
Všeobecná fakultní nemocnice
3
00023698
Ústav pro péči o matku a dítě
4
62209701
Nemocnice Most, p.o.
5
00673544
Masarykova nemocnice v Ústí n.L., p.o.
6
00179906
Fakultní nemocnice
7
00072711
Nemocnice
8
00669806
Fakultní nemocnice
9
65269705
Fakultní nemocnice Brno
10
00843989
Fakultní nemocnice s poliklinikou
11
00098892
Fakultní nemocnice
12
20089915
Baťova krajská nemocnice Zlín

Obec
Praha 5
Praha 2
Praha 4
Most
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Č. Budějovice
Plzeň
Brno
Ostrava Poruba
Olomouc 5
Zlín

INTERMEDIÁRNÍ CENTRA
13
14
15
16
17
18

00064190
00871958
00829951
00582905
00875384
00190489

Fakultní Thom. nemocnice s poliklinikou
Nemocnice Karlovy Vary
Krajská nemocnice Liberec
Nemocnice
Nemocnice Kladno
Krajská nemocnice

Praha 4
Karlovy Vary
Liberec 1
Písek
Kladno
Pardubice

2. pracoviště oprávněná vykazovat OD 00080 a OD 00082
s časovým omezením do 30. června 2005
INTERMEDIÁRNÍ CENTRA
1
2
3

00179540
00635162
47682795

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Městská nemocnice Ostrava
Nemocnice Šumperk, s.r.o.

Havlíčkův Brod
Moravská Ostrava
Šumperk

