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Zápis ze schůze výboru ČNeoS, 29.11.2007, Hrotovice 
 
 
 
Přítomni: Kantor, Biolek, Borek, Macko, Podešvová, Kokštein, Janota, Dort, Čihař, Janec  
Omluveni: Plavka, Straňák, Hanzl, Mydlilová, Liška, Zoban, Paulová 

 
 

Program: 
 
 
1) Pokus o záchranu oboru dětská sestra-dopis doc.Hozy (Biolek) -  Hoza, ČPS – obor dětská 
sestra – výbor se shodl na tom, že je možné znovu obnovit pregraduální výchovu a v postgraduální 
spojit neonatologii, intenzivní péči a pediatrii, náplň oboru dětská sestra, praxe – dojde k úpravě 
pregraduálního vzdělávání, praxe – dalším jednáním s MZČR během 3 měsíců jsou pověřeni 
Biolek, Hanzl 
 
2) Výběrová řízení MZ ČR na ZZ– pokračují. Ze strany neonatologie nedošlo k zásadním změnám. 
Dle výboru je neuspokojivá situace na novorozeneckých úsecích bez dětských oddělení a 
upozorňuje na  splnění podmínek ČNeoS z r. 2006. Bude uveřejněno ve stejném čísle 
Neontologických Listů jako tento zápis. 
 
3) MZ ČR – jednání o nedostatku intenzivních lůžek, schůzka proběhla, vydáno stanovisko ČNeoS 
(příloha zápisu). Rozšířit počet lůžek, vybavení, kódy. MZ ČR rozešle dotazníky ředitelům 
nemocnic týkající se počtů lůžek. Po obdržení výsledků proběhne co nejdříve schůzka mimořádná 
schůze výboru (Plavka, Kantor) 
Návrhy:  Udat skutečný počet potřebných lůžek a personál odpovídající skutečnosti oddělení 
 
4) Jednání s VZP ohledně obsahu kódů. Proběhla dnes na ústředí VZP. VZP schváleny nové 
obsahy kódů 00671, 00672, 00675, 00678. Finální verzi schválenou na jednání rozešle Liška. 
 
5) Dotace z perinatologického programu – v nejméně možném termínu probíhají z důvodu 
nejasného zdržení na MZ ČR. Dotace pro příští rok nejasné (Kantor) 
 
6) Postgraduální vzdělávání – nejsou k dispozici žádné nové informace o náplni, zasedání 
akreditační komise odpovědi pravděpodobně nepřineslo. Stávající pediatři s 1. atestací  (starou) 
kém musí požádat o přiznání Specializované způsobilosti v dětském lékařství po doložení praxe 
Jinak atestace propadá po dubnu 2009 (Borek). 
 
7) KONFERENCE: 
Neonatologické dny 2007 – vysloveno poděkování doc.Kokšteinovi za dobrý průběh a 
konstatovány tyto problémy: pozdní odesílání abstrakt účastníky – nebylo možno připravit sborník 
pro účastníky kongresu. Sborník bude součásti Neonat. Listů. Nízká účast členů výboru ČNeoS. 
Návrh: příště věnovat více prostoru fyziologickému novorozenci, legislativě, právní problematice a 
následné péči – zájem periferních nemocnic (Kokštein, Kantor) 
 
Neonatologické dny 2008, 1. polovina listopadu – Olomouc (Kantor). V průběhu roku společné 
zasedání výborů Neonat. Společností ČR a SR a plánování společných Neonat. dnů 2009. 
Mj.oslovit Dr. Cabrnochovou (praktičtí lékaři) – téma Převzetí novorozence do péče praktického 
lékaře 
 
Neonatologické dny 2009 (prim. Macko) Československé Neonat. Dny – Luhačovice. Plán: každý 
druhý rok Československé Neonat. Dny (?liché roky)  
 
Nabídka slovenských kolegů na obnovení společných zasedání. Souhlas výboru a návrh na 
společné zasedání na podzim 2009  
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VIII. Český pediatrický kongres ČPS Jihlava -  samostatný blok neonatologie. ČNeos má zájem o 1 
blok (zatím nespecifikovat)  - o organizaci bude požádána Paulová. Také oslovit Dr. Cabrnochovou 
(praktičtí lékaři) – téma Převzetí novorozence do péče praktického lékaře 
. 
25. konference sekce perinatální medicíny 9.-11.4.2008 Litoměřice. Informace na  www. 
ortopedicke-centrum.cz 
 
Martinské Neonat. Dny 7.-8.2.2008 
 
Lokální neonatologické akce obvyklé 
 
8)SYNAGIS 
Při jednání s VZP dohodnuto: hrazeno jako ZULP, bude proplácen zdrav. zařízením mimo lékový 
paušál. Limity pacientů nezměněny. Platí pro všechny pojišťovny zatím mimo Revírní 
(pravděpodobně bude souhlasit v nejbližší době) (Čihař)  
Návrh: u těžkých BPD i druhá sezóna? Počty dětí 10-15, pokud na léčbě ve 2. roce života s dg. 
BPD. Dr. Marková a Doc. Houšťková budou požádány o vypracování indikačních kriterií, následně 
možná schválí výbor ČNeoS.(Čihař) 
 
9) STUDIE 
Klinické studie (NUMAX, Synagis) (Čihař) 

a) sledování z předchozí studie  ANO 
b) mírně nezralí Numax  x  placebo - eticky nepřijatelné placebo, konenčé rozhodnutí na 

centrální etické komisi a lokálních etických komisích 
 
10) INFORMAČNÍ ZDROJE VÝBORU  
www.neoweb.cz 
Členové společnosti se obrací na výbor s výhradami k neaktuálnosti webových stránek. 
Oficiální stránka ČNeoS www.neoweb.cz. Nutná je aktualizace v pravidelných intervalech, reflexe 
aktuálního dění v ČNeoS. ČNeoS poskytne příspěvek na provoz a zkvalitnění, tím získá částečnou 
možnost kontroly. Podklady pro činnost webových stránek připravit na příští schůzi (Janota, 
Straňák) 
 
Neonatologické Listy 
Centra by měla předložit minimálně 1 článek ročně. 
Čihař navrhne funkční redakční radu, schválen příspěvek ČNEoS 10.000 Kč/číslo, popřípadě po 
předložení požadavku jinak. 
 
11) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
Poplatky pro členy ČNeoS pro rok 2009 zůstávají stejné. 
 
12) DEMOGRAFICKÁ DATA 
Dort a ostatní konstatovali opět nedostatek v dodání sebraných dat regionálním konzultantům. 
Souhrnná demografická data novorozenecké úmrtnosti a morbidity za ČR -  dodat výboru a 
regionálním korespondentům do 31.3.2008 (bude požádán Plavka, Zoban) 
 
13) Screening cystické fibrózy – pilotní studie hotova, zátěž pro novorozence nulová. Vyjádření 
ČNeoS: souhlas. 
 
14) Kartička na screening – zvýšená cena odběrových karet a ještě nedostatečné či přebujelé 
údaje. Chybí kolonka pro PKU. Nelze uvádět adresu praktického lékaře, není-li matkou zvolen. 
Protokol jako součást kartičky je v některých případech také požadován. Podpis a jmenovka – 
koho? (Macko, Kantor) 
Ohledně ceny kartiček bylo podáno vysvětlení, že existuje pouze jediná firma na světě, která je 
vyrábí. Pokusíme se jednat na MZ či s jinými subjekty. Pokud by některý člen výboru měl kontakt 
na tiskárnu, prosím obrátit se na Kantora, podá podklady ohledně speciálního papíru.   
Zvážit zahájení řízení s VZP na vytvoření kódu pro screening nejenom pro cyst.fibrózu. 
 
15) TISK 

http://www.neoweb.cz/
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Reakce na současné mediální kauzy (např.Třebíč, Hořovice). Kantor zaslal dopis mluvčímu MZ, 
kde upozorňuje na existenci našeho oboru (příloha)  
 
16)  
ČLS JEP požaduje ustanovení regionálních konzultantů neonatologie – určeno již před lety MZČR 
(Kantor) 
 
17) OXID DUSNATÝ 
NO kód schválen, vykazuje se každou hodinu podávání, je nutno nasmlouvat s VZP (zatím pouze 
u VZP). Kód 34460, 2154 bodů. Nelze vykazovat jako ZULP ani ZUM. Dohoda s ostatními 
pojišťovnami – bude požádán dr.Švihovec. Tomu a dr. Vobrubovi náleží díky za zavedení tohoto 
kódu.  
 
18) PROSTAGLANDINY 
Prostaglandiny na novorozeneckých odděleních, potřeba stále trvá. NA nutnosti mít PGE na 
oddělení se nic nezměnilo.  
 
19) ČASNÉ PROPUŠTĚNÍ  
Referoval Macko 
Po diskuzi přijata následující formulace pro doplnění Metodického opatření MZČR uveřejněného ve 
Věstníku MZČR 7/2005. ČNeoS žádá doplnění tohoto dokumentu o následující formulaci: 
Při propuštění novorozence do domácí péče před uplynutím 72 hodin věku v rozporu 
s doporučením lékaře, přebírá plnou právní odpovědnost rodič (zákonný zástupce dítěte). 
Dle diskuze není ani negativní revers  závadný a může pomoci lékaři. Vzor negativního reversu 
bude uveřejněn v dalších neonatol.listech a na stránkách - po dokončení.  
 
20) NORSKÉ FONDY 
Ing. Fibinger  - Norské fondy EHP 
Ministerstvo financí chce rozšířit dodatek ke smlouvám (udržitelnost péče 10 let). Nutno okamžitě 
podepsat řediteli nemocnic a odeslat na uvedenou adresu. Schválení EU (Brusel) cca 6/2009. 
Peníze dodají nemocnice na Nadaci Charty cca 6-7/2009. Dodávka cca 9/2009 (Kantor). 
 
3.výzva ( a poslední) EHP  
Priority pro neonatologii 
Podpora dětí se specifickými problémy 
Důvod přihlášení k projektu: snižování incidence a závažnosti  BPD 
Přístroje: ventilátor, resuscitační lůžko s Neopuff, SiPAP  
Předpokládaná spoluúčast na 1 nemocnici cca 600.000 KČ 
Nutno informovat ředitele nemocnic  
Realizace projektu Fibinger, Kantor 
 
21)  
RESUSCITACE– národní program vzdělávání. 
EU dotace možné,nutné založení Obecně prospěšné společnosti. Výbor schválil způsob realizace 
– elearning, praktická část a zkoušky. Periodicita 3-5 let, zatím bude normou pro lékaře a sestry 
pracující s novorozenci na novorozeneckých úsecích. Kantor může zahájit přípravné práce. 
 
 
Zapsal: Janota, Kantor 
 


