Schůze výboru České neonatologické společnosti 18.4.2007
Přítomni: Kantor, Straňák, Zoban, Mydlilová, Podešvová,
Kontrola zápisu:
Vakcinace M.Paulová- klip hotov
Macko – bylo přijato stanovisko k porodům doma, které je součástí zápisu a bude
uveřejněno v Neonatologických listech, vyjde jako oficiální dokument společný se sekcí
perinatální medicíny.
Pokračovat v jednání s VZP-počet lůžek a náplň kódů
SPLDD, ČPS – nic mimořádného
ČAS, sekce neonatologie - 25.4. u Apolináře seminář drogově závislé matky,na podzim
konference, budou čtyři semináře do konce roku
Porodní asistentky- paní Konigsmarková dává požadavek na vyškolení v resuscitaci- výbor
ČNeoS odmítá převzít zodpovědnost za tato školení.ČNeoS odmítla snahu o porody doma a
spolupráci, mimo to je pravděpodobná změna ve způsobu školení – proto ČNEO
nedoporučuje vydávat oficiální kurzy jiným subjektů mimo osoby na novorozeneckých
odděleních.
Akreditace- Zoban- některá pracoviště souhlas dostala, Ministerstvo se rozhodlo, že ta
pracoviště, která byla zpochybněna, budou pozvána k akreditační komisi.Všechna
perinatologická centra jsou schválena , schválena je jako jediná i Krč(výukové pracoviště
IPVZ).
Vzdělávání – dotaz Lišky ohledně délky praxe před atestací a před specializační zkouškou –
Doc.Zoban vyjasní změny s doc Novákem a prof.Zemanem.
Synagis- ČNeoS se obrátila kvůli komplikacím z loňského roku na ředitele VZP. Dr.Horák
odepsal, je plánovaná schůzka zástupců ČNeoS na 18.5.2007.
Čihař ,Straňák budou iniciovat jednání s VZP-Horákem, tak aby VZP garantovala indikaci
všech dětí podle současných indikačních kritérií.(Ne limitovaná počtem pacientů!)
Prevenar- konjung vakcina proti Strept. pneumonie. Vyhláška 537 očkování proti inf
nemocem, konzultace s odborníky-ČNeoS podporuje aplikaci Prevenaru dle ndikačních
kritérií. Do propouštěcí zprávy u předčasně narozených dětí zapsat, že se doporučuje
vakcinace proti pneumokoku. Výbor ČNEo tedy souhlasí s vakcinací u dětí s BPD dle
vyhláška 537-o očkování proti přenosným nemocem.
Perinatologická komise-Straňák- MZ ČR nechce obnovit perinatologickou komisi.
Kantor a Dr.Měchurová napíšou žádost a zdůvodnění nutnosti existence Perinatologické
komise.
Výběrové řízení na poskytování péče na území v Jihočeském kraji – zúčastní se 16.5.2007
Kantor
J.Kučera je i nadále pověřen výborem v komunikaci s UZIS.
Norské fondy- zatím setrvalý stav, žádost je na MZ ČR.

Jednání s VZP ohledně ošetřovacích dnů-Plavka- odeslán návrh na změnu náplně kódů.
ČNeoS se obrátí na MZ s problémem perinatologické komise, problémem počtu
lůžek.(Kantor,Měchurová)
Neonatologické dny Hradec Králové 2007 - Kokštein, odborná náplň- doc.Kočvara se bude
podílet na 1. bloku-novorozenecká urologie, 2: téma prof.Chaloupecký blok-kardiologická
problematika.
Č.Budějovice - 16. sjezd ošetřovatelské péče o novorozence. Program- středisko rané péče +
blok,protiinfekční režim novorozence pod obrazem současné legislativy, blok prevence
bolesti.
Doporučení- témata.Z 22. temat 9 zpracováno, 13. nezpracováno..Měchurová nabídla
zveřejnění doporučení v rámci suplementa. V září na zasedání bude provedena revize temat.
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Zapsal: P.Janec
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