Zápis jednání výboru ČNeoS ČLS JEP
dne 20.2.2008 v ÚPMD Praha.
Přítomni: Kantor, Straňák, Janota, Hanzl, Kokštejn, Zoban, Janec, Čihař, Mydlilová, Paulová,
Dort. Biolek, Plavka
Host: Saxlová
Omluveni: Borek, Macko, Podešvová, Liška
1. Kontrola zápisu
2. Dopis od Hnutí za aktivní mateřství: PLDD odmítají převzít předčasně propuštěné
novorozence. Stanovisko ČNeoS je stejné jako minulý výbor: Doporučení k hospitalizaci je
72 hod. Za dítě propuštěné dříve by měl zodpovídat rodič – za vše, včetně vakcinace a
screeningu.
Bude projednáno 25.února na schůzi komise na MZ ČR.
3. Saxlová: Požadavek o stanovisko ČNeoS k postgraduálnímu vzdělávání sester, záměr
sloučit IP neonatol. s IP pediatrickou.
Biolek: návrh zařadit opět pregrad. vzdělávání dětské sestry, v současnosti je situace
nepřehledná.
Stanovisko výboru: Neonatologická pracoviště mohou přijímat bakalářky (jak všeobecné
sestry tak porodní asistentky), postgrad. vzdělávání probíhá dálkovou formou na více místech
ČR i na NCONZO Brno. Kvalitu tohoto vzdělávání nelze zatím posoudit, probíhá první rok.
Proti zařazení dětské sestry do pregraduální výchovy nemá výbor námitky. V otázce
zachování nebo sloučení pediatrické a neonatologické postraguální větve v IP výbor
respektuje názor odpovědných orgánů v ošetřovatelské péči.
4. Zprávy z MZ:
Perinatologický program 2008 zachován, asi 15 mil dotace + 15 mil. spoluúčast.
Poslat žádost o konkrétní investici z Perinatologického programu MZ z důvodu rizika
přerozdělení financí na jiný program Ing Wilhelmovi z jednotlivých center.
Setkání s dr Pánovou na MZ – předání dopisu, definujícího současný zhoršující se stav
perinatologie, přislíbena podpora, žádána finanční podpora neonatologie ve výši 150 mil Kč.
Výkon neonatologie v rámci velké nemocnice se ztrácí v paušální platbě. Návrh přejít na
přímou platbu za výkon neonatologie. VZP nebrání se přímé platbě, schopna vypracovat
metodiku odpočtu neonatologie z paušálu, ale ředitelé nemusí mít vždy na tomto zájem.
Cílem je zvýšení plateb pro neonatologii. Jakmile bude k dispozici metodika (cca do měsíce),
je možné navrhnout změnu řediteli FN.
3. výzva Norské fondy – náš projekt nebude na MZ ČR podpořen – viz jednání z minulého
týdne. Po dlouhé době příprav tedy neodevzdáme.
5. Změna náplně kódů IP je již platná od 1.1.2008. Revizní lékaři poboček VZP mají být
informováni. Jediný platný a přístupný dokument je v této chvíli v zápisu o dohodovacím
řízení. Ten je uveden v emailu předsedy spolu se zápisem ze schůze z Hrotovic ze začátku
prosince 2007.
6. Demograf. data za rok 2006 jsou na www, data za rok 2007 vyvěsí Plavka do poloviny
dubna 2008.

Adresa: www.vfn.lf1.cuni.cz/gp/neonat/plavka6.ppt - přednáška,
www.vfn.lf1.cuni.cz/gp/neonat/neo-tab.html - tabulky
7. www stránky ČneoS budou během cca 3 týdnů nové pod adresou . www.neonatologie.cz
Cena za vytvoření stránek je cca 40 000,- Kč.
8. Společné jednání výboru se slovenskými kolegy u Bratislavy 22.-24.4., výbor potvrdil svoji
účast. Na jednání výboru mimo jiné diskuze o resuscitaci vzduchem (připraví Plavka).
9. Postgraduální vzdělávání lékařů - připravována novela zákona.
10. Zoban připravil seznam činnosti lékaře po získání specializované způsobilosti v oboru
neonatologie, bude rozeslán na členy výboru.
11. Odborné zajištění kontinuálního vzdělávání pro PLDD v roce 2008 – neonatologie.
Výbor vzal na vědomí, zajistí si regionální sdružení PLDD s odborníky v regionu.
12. Screeningy – jednání dne 25.2. na MZ. Papírky t.č. 35,- Kč/kus. Jedná se o zajištění
levnější varianty. V případě, že bude možné tisknout papírky v ČR za nižší cenu, budou
informováni neonatologové.
13: ČLS zvažuje možnost elektronické volby. Nejsou však k dispozici kompletní seznamy emailových adres a nebude doporučeno.
14. Letos proběhnou volby výboru ČNeoS. Kdo zajistí organizaci?
15. Neonatologické dny: 12.-14.11.2008 v Olomouci. Program: nCPAP, fyziologický
novorozenec, screeningové programy v ČR, resuscitace.
16. Různé:
Čihař: matrika dělá potíže s vydávánm RČ, ale dle stanoviska ÚOOÚ je vydávání RČ
v souladu se zákonem. Rozešle stanovisko všem a uveřejní v časopise.
Zoban: připomíná nutnost zaslat data pozdní morbidity
Hanzl: konference sester v ČB 24.-25. duben 2008 - deadline 29.2., preferována aktivní účast
z neonatologických pracovišť
Pediatrický kongres Jihlava: vyhrazeny 2 hodiny pro neonatologii. Paulová navrhuje
prezentovat doporučení ČneOS do praxe. a výstupy. Výbor souhlasí.
Konference o výživě kojenců 7.6.2008 v posluchárně FN Motol, setkání Baby Friendly
nemocnic. Program a přihlášky na www.kojeni.cz
Konference Výživa novorozenců – State of Art, přednáší E. Ziegler, Iowa
Další přednášky: NEC , včetně probiotik, Bioaktivní faktory v MM, Imunita novorozence
MM ve výživě nedonošeného novorozence
Pozvánky rozesílá Nestlé na centra, přihlášky také na adresu: iva.burianova@ftn.cz
BIO ILUSION (nad Rozhlasem na Vinohradské třídě) 18.4., pátek od 9 hodin

Sběr dat o VVV – dr Šípek ukončil činnost. Návrh sestavit pracovní skupinu pro sběr a
hodnocen významu VVV. Plavka - NÚ na VVV činí asi 0,5 promile. Straňák – osobní zájem
zabývat se problematikou.
Zapsal J.Dort
Schválil L.Kantor

