
Zápis z výboru ČNeoS ČLS JEP 23.4.2008 Dunajská Streda 

 

Přítomní: Kantor, Hanzl, Macko, Dort, Podešvová, Mydlilová, Plavka, Biolek, Čihař, 

 

Omluven: Liška, Straňák, Janec, Zoban, Borek 

 

Zapsal : Dort 

Ověřil: Kantor 

 

1) Kontrola zápisu – Norské fondy: návštěva ze Švýcarska – kontrola oddělení po 

stránce vybavení, další kolo jednání ohledně způsobu  financování.  

Poznámka: 24.4. proběhlo jednání s Mr.Christoph Napierala, pověřencem Evropské 

komise na půdě Nadace Charta 77 od 14,00 do 19,00 (Kantor). Programem jednání 

bylo ověřování odůvodnění naší žádosti 2.výzvy Norských fondů. Definitivní výsledek 

bude 23.5, ale předběžná zpráva byla pro nás příznivá.  

 

2) Demografická data r.2007 – již uvedena na www VFN. 

Nadále chybí data pozdní morbidity od roku 2005. 

Výbor považuje souhrnná data za ČR za vlastnictví všech členů výboru a mají jim být 

dostupná.   

 

3) Screening: podařilo se snížit cenu papírků – od 1.4. nová cena 14,- Kč za kus při 100 

kusech v balení, popř. 20,- Kč za kus při balení 10 kusů.  

 

4) Snaha vyjednat nový kód se ZP pro novoroz. screening (suchá kapka, katarakta, 

OAE). Zatím však není jasné, s kým na MZ jednat.  

 

5) Volby výboru ČNeoS: 

návrh spojit volební lístky s rozesláním Neo Listů: 

podle aktualizovaného seznamu členů ČNeoS k 31.8.2008 budou rozeslány volební 

lístky,  označené razítky 3 oddělní, volby budou jednokolové, rozeslání v září, koncem 

roku pak společná schůze odcházejícího a nového výboru. 

Úkoly:aktualizovat databázi – Kantor, volební komise: Čihař, Macko, Dort ( příprava 

a rozeslání volebních lístků, vyplněné lístky se budou zasílat na adresy Čihaře, Macka, 

Dorta) 

 

6) Perinatologický program 2008 –  pravděpodobně 22 mil. dotace + 22 mil. vlastní 

zdroje, rozdělení 60 % neonatologie, 40 % pro porodníky. Údajně schváleno poradou 

vedení MZ, zatím nutno čekat na další pokyny. 

 

7) WWW stránky ČNeoS: www.neonatologie.cz 

je možno uveřejňovat příspěvky, oznámení odborných akcí, doporučené postupy, 

vstupní heslo bude osobní emailová adresa 

 

8) Dopis MUDr. Daniel Dražan, PLDD: 

Navrhuje změnu vakcinace – nekalmetizovat, začít vakcinaci hexavakcinou před 

odchodem domů..Výbor je připraven jednat o stanovisku odborné vakcinologické 

společnosti. Návrh zatím nepodporuje. 

BCG vakcinace: výbor ČNeoS nepovažuje v souladu s názory běžnými v EU BCG 

vakcinaci v novorozeneckém věku za nezbytně nutnou. 



Výbor odmítá, aby otázky vakcinace novorozenců včetně nedonošených byly řešeny 

bez účasti ČNeoS. Výbor nadále trvá na stanovisku, že plán očkování nedonošeného 

dítěte je nutno individualizovat dle gestačního věku dítěte a zdravotního stavu. 

Úkol: Kantor stanovisko výboru sdělí Cabrnochové a Dr. Kvášové na MZ. 

 

9) Synagis – Čihař: 

Uhrada mimo paušál funguje. Návrh zařadit do indikací druhou sezonu u nejtěžších 

forem BPD (cca 20 dětí/rok v ČR) podle kriterií AAP., výbor souhlasí. 

úkol: Čihař pověřen jednáním s VZP. 

 

10) Neonatologické dny 12.-14.11.2008 Olomouc 
Témata: resuscitace, neinvazivní ventilační podpora,. screeningy, fyziologický 

novorozenec  

      Hlavní řečníci: S. Donn – University of Michigan, Votava – Královské Vinohrady,     

      Mydlilová+ Paulová – pátek- fyziologický novorozenec 

      Rok 2009: NeoDny v Luhačovicích. Téma: infekce v celé šíři 

 

11) Centra IMP 
Kriteria pro zřizování nových pracovišť: založena na koncepci oboru, z naplnění 

personálních a materiálních požadavů nelze slevit 

Výbor nepovažuje vytváření nových center IMP ani za racionální ani za potřebné, 

napak docházelo by ke zbytečnému rozmělňování personálních i materiálních zdrojů. 

Výbor zatím doporučuje podporovat stávající pracoviště. 

 

12) Otázka personálního zabezpečení – na většině pracovišť je personálu nedostatek, ale 

péče je poskytována se zvýšeným úsilím tak, že jsou udrženy dobré výsledky péče. 

Pro výbor není však přijatelné, aby VZP redukovala úhradu za kvalitně a prokazatelně 

poskytnutou péči. Péče o novorozence je poskytována povinně ze zákona. 

Úkol: jednáním s ředitelem VZP pověřen Kantor, Plavka, Biolek, Čihař, Macko. 

Pozn.: Dopis se žádostí o schůzku odeslán 5,5.2008. 

 

13) Transporty novorozenců. Začínají se množit problémy s transporty novorozenců –  

      některá IMP nechtějí vyjíždět za pacienty „na sebe“, některé Krajské záchranné služby   

      odmítají vyjíždět za hranice kraje atd. Je nutné řešit. 14.5.2008 schůzka Kantor, Dort,  

      Vobruba. 

 

14) Výbor pověřil Čihaře a Plavku jednáním na zdravotním výboru parlamentu o  

Novelizaci zákona o matrikách (problémy s rodnými čísly) a popř. současném stavu  

neonatologie. 

 

 


