
Schůze Výboru České neonatologické společnosti, Praha, 18.9. 2008 

 

1) Zprávy pracovních skupin – během prázdnin nic mimořádného 

 

2) Výběrová řízení na zdrav. zařízení MS kraje na MZ ČR (Paulová ) 

    - výb. Řízení na základě žádosti pojišťovny Agel – nebylo vydáno negativní stanovisko, ale 

na některých pracovištích trvá stav „novorozenecké oddělení bez dětského oddělení“  

Tato situace je v zásadě možná, ale nežádoucí. Nutno plnit požadavek České neonatologické 

společnosti (viz www.neonatologie.cz) 

29.9.08 – další výběrová řízení na MZd – Olomoucký kraj – pověřena Paulová 

 

3) Jednání s ředitelem VZP v červnu 2008 ( Kantor ) 

a) Neověřená informace - pravděpodobně během několika týdnů proběhne s VZP v Praze 

jednání ředitelů o zásadách výkonové platby pro neonatální péči.  

b) Byl vydán Metodický pokyn č.12/2008 VZP o změnách náplně kódů intenzivní a 

resuscitační péče, který bude aplikován od 1.10.. Regionální pobočky by měly být o změnách 

informovány. V pokynu je také ošetřen problém počtu personálu. Počet personálu v OD 

00071-00078 bude revizními lékaři počítán dle aktuálních OD dnů vykázaných v daném dni.   

Kantor zjistí, zda opravdu platí pokyn od 1,10,2008. 

Kantor zkontaktuje zástupce SZP ČR se žádostí o následování tohoto metodického pokynu.  

 

4) Dotace z perinatologického programu – současný stav a jednání perinatologické komise 

MZd z předcházejícího dne (Kantor ) – perinatologická dotace byla pro rok 2008 zrušena -  

definitivní verdikt, zrušeny i další dotační programy 

 

Plavka navrhuje problém medializovat - diskrepance mezi výsledky a podmínkami pro 

neonatologickou péči. Český perinatologický systém je funkční, nicméně podmínky pro jeho 

fungování se zhoršují. Zvažuje se forma interpelace či tiskové konference v Parlamentu ČR, 

Borek navrhuje společné prohlášení s parafováním všemi primáři center a organizovat lokálně 

případné tiskové konference s informacemi o perinatologické a neonatologické péči 

Bude vypracován společný materiál, který bude poskytnut mediím ( tisk, TV, rozhlas ) i 

lokálním mediím v jednotlivých regionech. 

Byla položena otázka, zda do problému vzít i porodnickou část. Vysloven souhlas. 

 

5) Perinatologická komise MZ ČR ze 17.9.2008 ( členové komise ) – jediná konzistentní 

informace se týká dotace (negativní), jinak žádný závazný příslib pro perinatologii a 

neonatologii. Naopak se zvažuje audit perinatologických a intermediárních center,  

Tvorba vyhlášky byla opět odložena pro nedostatečnou přípravu. Kantor co nejdříve 

zapracuje výborem projednaná kritéria pro intermediární centra do návrhu vyhlášky. Dále 

bude vytvořen dotazník pro audit. Teprve po auditu je možné požádat o zařazení do 

operačních programů.  

 

6) Postgraduální vzdělávání – statut neonatologie ( Zoban ) – nové informace nejsou, 

poslední schůze 27.6. 

Jak získat odbornou způsobilost v oboru neonatologie? Nejsnadnější se jeví cesta přes 

základní obor pediatrie – neonatologie v rámci zákl. kmene (7 měsíců), dále až 12 měsíců 

v rámci vzdělávání po absolvování kmene (celkem 19 měsíců ), následně atestace z pediatrie, 

po další roční praxi na akreditačním neontologickém pracovišti možno získat certifikaci 

z neonatologie. Jinou možností je zařadit neonatologii mezi 36 atestačních oborů, bylo by 

možno získat atestaci (nikoli certifikaci) z neonatologie. Tento návrh je přijatelný pro 



neonatology, méně přijatelný pro MZd. Bude probíhat další jednání. ČNeoS preferuje druhou 

variantu. Zatím se nejedná o zákonnou normu. 

Pozn.: Odpoledne téhož dne probíhalo jednání akreditačních komisí pediatrie a neonatologie. 

Neonatologové podali návrh na obě varianty tak. 

 

7) Neonatologické dny  2008 (Kantor) – základní informace o organizaci a tématech 

přednášek, jednotlivé bloky.  

 

8) Neonatologické dny 2009 – Luhačovice – návrh v listopadu, pořádají kolegové ze Zlína  

 

9) Dotace EHP Norsko (Kantor) – ředitelce Nadace Charty 77 se podařilo získat příslib z MZ 

o tom, že nebude komplikovat ředitelům nemocnic financování projektu. Snažíme se 

dosáhnout situace, že přístroje budou přímo majetkem nemocnic, nikoli Charty 77. Po 

vyřešení tohoto problému bude možno vyhlásit výběrová řízení. Do výběrové komise 

jmenováni výborem za ČNeoS Plavka, Čihař a Kantor. 

 

10) Volby do výboru (Čihař) – aktualizovaný seznam členů 325. Všichni dostanou volební 

lístek v Neontologických listech. Zde bude uveden seznam členů. 30.9. Dort, Macko a Čihař 

umístí lístky do označených a orazítkovaných obálek, do 7.11. lístky zpět a výsledky budou 

oznámeny na Neontologických dnech v Olomouci. 

 

11) Rodná čísla (Čihař ) – novela Zákona č 301/2000 Sb připravena. Čeká se na vhodnou 

chvíli k přijetí ve Sněmovně. 

 

Zapsal: J. Macko 

ZA správnost: L.Kantor         


