
Zápis ze schůze výboru České neonatologické společnosti ČLS JEP 

konané 30.11.2006 v Černém Dole 

 

Přítomni:  Kantor, Dort, Biolek, Macko, Kokštein, Hanzl, Liška, Čihař, Podešvová, 

Omluveni:  Mydlilová, Paulová Zoban, Plavka, Straňák, Borek, Janec, 

 

1.Kontrola úkolů z 29.4.2006  

2/0306 Vakcinace  - klip o správné vakcinaci je v realizaci, bude uveřejněn v lednu 2007 na 

www.neoweb.cz  

6/0306 Jednání vedení ČNeoS s vedením perinatologické sekce ČPGS o požadavku na MZ 

ČR o náhradu perinatologické komise:  bylo provedeno, výsledky uvedeny níže v zápisu. 

 

2. Zprávy z komisí, jiných společností a pracovních skupin: 

 

a) Diskuse o informovaném souhlasu: 

Je třeba domluvit se na to, co je plánovaný výkon, co akutní péče v neonatologii. Zvláštností 

možná je, že v pediatrii máme ze zákona možnost jednat bez rodičů a tím postrádá 

informovaný souhlas smysl. ČNeoS prostřednictvím Biolka společně s ČPS poděkuje 

ministrovi o pozastavení vyhlášky o zdravotnické dokumentaci 

Získání postoje k inform. souhlasu z pohledu ČNeoS prostřednictvím právního odd.ČLK. 

Kontakt s právníky a event. pozvat na schůzi výboru ČNeoS – Martin Čihař, Zbyněk Straňák, 

J.Biolek 

 

b) SPLDD – (Kantor) dopis  ohledně TBC vakcinace. Očkování – situace stále nejasná 

ohledně času primovakcinace – aspekty medicinské, ekonomické, organizační. 

 

c) ČPS – akreditace ve vzdělávání – nyní nejasná situace, ale podmínky stále trvají, 

Zdravotnické zařízení nelze akreditovat při nesplnění podmínek.  

 

d) Porodní asistentky – (Hanzl) jednání u ředitele VZP – PA dostanou kód návštěva 

novorozence doma. Bylo deklarováno, že ČNeoS nesouhlasí s proplácením v případě, že dítě 

bude plánovaně porozeno doma. Dále je kód vázán na tzv. vyžádanou péči – na základě 

doporučení PLDD nebo neonatologa. Bohužel nebyl na jednání přítomen zástupce SPLDD a 

ČGPS. 

 

e) Farmakoterapie (Švihovec) - Kategorizace léčiv – po zrušení X nedošlo k navýšení 

paušálu na slíbených 100%. 

NO – není rozhodnuto, silným argumentem je nenahraditelnost tohoto léčivého plynu 

Survanta- výrazně snížila cenu díky skladovým zásobám. Tato cena se neodrazila na ceně 

Curosurfu 

 

2) MZ ČR – Dotace na perinatologický program v roce 2007 – 11 milionů   

Jednání s náměstkyní ministra dr. Hellerovou (Kantor, Plavka) –  přislíbeno obnovení 

perinatologické komise a zahájení jednání ohledně zvýšení počtu lůžek pro IP a IMP. Výbor 

schválil návrh na členy perinatologické komise za neonatology - Kantor, Straňák, Plavka, 

Kokštein, Liška 

 

3) VZP -  současné kódy a jejich obsah neodpovídá současnému stavu neonatologie                  

v žádném aspektu – personál, přístroje, obsah.  

Výborem bylo rozhodnuto o jednání ve smyslu komplexních změn. 

http://www.neoweb.cz/


První krok – jednání s ředitelem VZP MUDr.Horákem, domlouvá Plavka, účastní se Kantor,  

Liška  

 

4. Dotace EHP - Norské fondy  ( Kantor) – v realizaci. 12 partnerských nemocnic, 

předkladatel Nadace Charty 77, vypracovala zdarma firma Renards z Brna. Díky nasazení 

všech zúčastněných odevzdán velmi složitý projekt včas.Nadaci Charta 77 odeslán děkovný 

dopis.  

 

9. Babybox  ( Dort), návrh na odmítnutí babyboxů, po diskuzi zachováno indiferentní 

stanovisko z jara roku 2005 

 

10. Porody doma – výzva porodních asistentek primářům pražských porodnic (Kantor) 

Bylo PA dáno pouze na vědomí. Otázkou je, proč jsou vyzváni jen pražští primáři porodnic a 

ne neonatologové a v celé ČR. 

Macko vypracuje stanovisko výboru, které bude do odvolání definitivní.   

 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. 

 

11)  Předčasné propouštění novorozenců – vládní komise pro rovnocenné příležitosti 

Aktivita Hnutí za aktivní mateřství. Diskuse je zbytečná, na základě Metodického pokynu MZ 

ČR nelze zadržet matku, pokud není ohroženo zdraví nebo život.  

Zatím doporučujeme zapsat do dokumentace všechny atributy že novorozenec je 

fyziologický. Jaký je ale správný postup, bude nás informovat právník (spolu s bodem 1). 

K problému se vrátíme v dalších setkání   

 

11. Neonatologické dny 2007  - 14. až 16. listopadu 2007 v Hradci Králové 

Předběžný program: Dětská urologie – doc.Kočvara, Kasuistiky, Celoplošný 

screening poruch sluchu u novorozenců a problematika rozštěpů, Varia 

19-20.4.2007  Perinatologické dny Pardubice 

14.6.-16.6.2007 Hamburk, 33.Jahrestagung www.gnpi2007.de 

 

12)  Členství v ČNeoS – kdo má problémy s evidencí, ozvat se Kantorovi. Kdo nedostává 

Neonatologické Listy, spojit se s Čihařem 

 

13)  Screening sluchu u všech novorozenců – proběhl seminář ohledně kochleárních 

implantací. Okrajoivě byla zmíněna potřeba screeningu u všech novorozenců. To by bylo 

výhodné, ale v této chvíli nemá výbor dostatek informací. Na semináři Kantor uvedl, že se 

ČNeoS nebrání, ale potřebujeme podmínky personální a finanční (nákup přístrojů, kód VZP). 

Výbor pověřil jednáním ohledně screeningu mimo členy výboru i dr. Helenu Slavíkovou z 

ÚPMD. 

 

14) Komerční výrobky a logo – ČNeoS nereflektuje na žádosti firem o využití loga 

”Doporučeno ČNeoS”. 

 

15) Nespokojenost s délkou kalibrace ikterometru “Minolta”  a  jejím servisem. 

Doporučeno zaslat dopis se žádostí o výměnný způsob. Dále bude publikováno doporučení 

ohledně  výměny apnoe monitor Babysense po dvou letech používání.    

mailto:lumir.kantor@fnol.cz
http://www.gnpi2007.de/


16) Dotaz prim.Prejdové z Opavy ohledně Alprostanu – bude vypracováno společně s 

kardiology doporučení. 

 

17) Další zasedání 31.1.2007 v Praze. 

 

ODPOLEDNÍ JEDNÁNÍ   

 

Viabilita plodu – Liška předložil návrh vyžádaný výborem ČNeoS. Návrh je nutné projednat 

na perinatologických centrech  a dle připomínek definitivně projednat na schůzi výboru 

31.1.2007. Pokud bude přijat, bude předložen na perinatologické komisi MZ ČR a konferenci 

v pardubicích k přijetí. 

 

Doporučení – byla projednána tato doporučení: 

Hyperbilirubinemie (Dort, Tobrmannová), Křeče (Hálek), K vitamín (Hanzl), Dítě HbSAg 

pozitivní matky (Podešvová), Oxygenoterapie (Zoban). Připomínky zaslat jednotlivým 

autorům do 20.12.2006 a ti po uvážení a jejich implementaci odevzdají do 31.12.2006 

Jancovi. 

Dále bylo rozhodnuto o tvorbě dalších – Prostaglandiny na dětském oddělení, Anémie, BWR 

pozitivní matky, Hyperviskózní syndrome atd. 

 

Resuscitace novorozence  projednán předběžný návrh na projekt výuky resuscitace 

novorozence, který by byl povinný pro lékaře a sestry novorozeneckých oddělení. Teorie na 

principech distančního vzdělávání, praxe na semináři. Tato problematika se jeví jako prioritní. 

 

 

 

ÚKOLY Z MINULÉHO OBDOBÍ: 
2/0306 Vytvoření informace ohledně správné vakcinace – klip o správné 
vakcinaci a   souhrnná informace – Paulová, bude umístěn v lednu 2007 na 
www.neoweb.cz 
5/0906 Zasílání zpráv o plánovaných porodech doma Kantorovi – průběžně 
 
NOVÉ ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z JEDNÁNÍ VÝBORU 
1/1106 Informovaný souhlasu a předčasné propouštění novorozenců – 
stanovisko právníka – zajistí Čihař,Straňák – do 31.I.2007 
2/1106    Oslovit ředitele VZP MUDr. Horáka ohledně možných změn kódů atd. – 
osloví Plavka, účastní se Kantor, Liška – do 31.I.2007  
3/1106 – Macko vypracuje stanovisko k plánovaným porodům doma – 
20.10.2006  
4/1106 – Kantor zašle vyjádření výboru ČneosS oheldne kalibrace a servisu 
ikterometru Minolta. 
5/1106 – Macko vypracuje upozornění na pouze dvouletou použitelnost 
přístroje Babysense – do 20.12.2006 
5/1106 Doporučení ČNeoS –odevzdat Jancovi do 25.X.2006 - 
Hyperbilirubinemie (Dort, Tobrmannová), Křeče (Hálek), K vitamín (Hanzl), Dítě 
HbSAg pozitivní matky (Podešvová), Oxygenoterapie (Zoban). 
6/1106 Ostatní dále průběžně odevzdávat svá doporučení. 
     
Zapsal: L.Kantor 
 

http://www.neoweb.cz/

