
Jednání výboru ČNeoS dne 4.-5.12.2008 Velké Bílovice 

 

Přítomní členové výboru: Kantor,  Kokštein, Macko, Borek, Dort, Plavka, Čihař, Podešvová, 

Liška, Straňák, Janota, Biolek,  

Hosté: Hanzl, Janec 

Omluveni: Mydlilová, Paulová  

Zapsal: Dort 

Schválil: Kantor 

1. Neonatologické dny 2008: cca 200 účastníků, hodnoceno jako úspěšné. Doporučeno 

pro příští neonatologické dny uvolnit více vhodného prostoru firmám.  

 

2. Neonatologické dny 2009 – Luhačovice 11.-13.11.2009 

téma – infekce, varia. Bylo dohodnuto, že se konference otevře pro i sestry  

 

3. Nadace Život dětem: paní ředitelka Strnadová bude pozvána na další výbor k jednání 

o možnostech spolupráci, byla jí nabídnuta spolupráce výboru – předejde se tak 

některým problémům s výběrem nebo distribucí přístrojů  

 

4. Perinatologický program - probíhají výběrová řízení, vyřizování ze strany MZ ČR je 

těžko pochopitelné – několikrát během roku byl program zrušen a obnoven, nyní byl 

naposledy obnoven tak, že vyřízení v daném termínu nebylo při zachování pravidel 

možné. Finance byly převedeny do rezervního fondu do dalšího roku. 

  

5. WWW stránky ČNeoS 

Faktura za zřízení a udržování 90 000,-Kč – bude uhrazena z prostředků společnosti, 

Úhrada za provozování – bude jednáno se sponzory, event. hledána firma , která by 

stránky spravovala zdarma. Uvedená částka bude rozdělena na dvě platby – za zřízení 

a za údržbu 

Janota: stránky jsou aktualizovány, design odpovídá ceně, jsou otevřené pro vkládání 

příspěvků 

Úkol pro všechny členy společnosti – dodávat příspěvky 

Schválený postup: zůstane uzavřená část pro zprávy z výboru, část veřejná  bude 

obsahovat příspěvky z pracovišť, např. prezentace přednášek nebo doporučení 



 

6. Norské fondy 

Vyhlášeno výběrové řízení, má být uzavřeno do konce ledna 2009. Pracovat na 

podpisu dodatků. 

 

7. Postgraduální vzdělávání - Zoban 

zákon 95/2004 a 96/20004 

návrh vyhlášky o specializačních oborech diskutována na jednání na MZ v listopadu 

08: 39 atestačních oborů (dětské lékařství), 41 nástavbových oborů (neonatologie) 

zakončených atestací. Atestace se bude platit (3000 Kč za 1.termín), je stanovena 

minimální délka přípravy. Kmen pro všechny obory trvá 2 roky, celkem dětské 

lékařství zkráceno na 4 roky, neonatologie 1 rok, tj. neonatolog bude plně vzdělán za 5 

let. Bude nutno jednat s pediatry o délce přípravy nenatologické v rámci pediatrie – 

naše minimum je 2x6 měsíců.  

Finance zatím jen 500 mil Kč na základní obory. To se jeví se jako nedostatečné, 

nástavbové obory mají být financovány z EU. Akreditovaná pracoviště předloží na 

MZ, kolik míst pro rezidenty mají, výběrová řízení bude vypisovat pracoviště -  

platnost od promoce 2009. 

ČNeoS - jednání s pediatrickou společností – výbor pověřuje Zobana, Plavku, Biolka., 

vyzvou ČPS co nejdříve 

    

8. Vystoupení firmy Abbott 

       Jednání o rozšíření indikace pro Synagis. Stanovisko bude sděleno písemně do konce   

       března 2009. 

 

9. Rodná čísla 

Návrh zákona stále v parlamentu, dle slov poslanců se čeká na vhodnou příležitost. 

 

10. Porody doma 

Kantor a Čihař vyzvali dopisem redakce časopisů a novin, aby k případným článkům o 

porodech doma přidali vždy stanovisko ČNeoS. Zatím akceptováno (viz časopis 

Reflex).  

 



11. Žádost o sdílení kódu „Inhalace NO“ ČSARIM. 

Výbor nemá námitky. 

 

12. Doporučený postup „Kyslík v resuscitaci“ 

Dort prezentoval návrh k diskusi. Materiál bude rozeslán k diskusi mailem. 

 

13. Doporučený postup „Kanavit“ – Hanzl 

Otevřen k diskusi , bude rozeslán k diskusi mailem.  

 

14. Výkonová platba 

Některé nemocnice již požádaly. Je možné, že výkonová platba za intenzivní kódy 

bude realizována v roce 2009. 

 

15. Zpráva o volbách předsednictva ČNeoS 

Složení nového výboru:  

Kantor, Macko, Čihař, Plavka, Dort, Kokštein, Biolek, Straňák, Zoban, Liška, 

Mydlilová, Paulová. 

Výbor přijal rezignaci  Paulové na členství ve výboru. Na její místo postupuje Janota.  

Na dalších místech jsou Podešvová a Borek – navrženi na členy revizní komise. 

Hlasováno – pro – 11 hlasů – jednohlasně schváleno. 

Volba dalších funkcionářů výboru: 

Počet přítomných členů výboru: 11 

Volební komise ve složení Biolek, Hanzl schválena hlasováním jednohlasně. 

Kantor navrhuje na základě vysokého stupně vytížení předsedy zavést funkci 

místopředsedy, který by se podílel na činnosti předsedy. Současně by vykonával 

činnosti pokladníka. Schváleno 11 pro. 

Kandidáti a výsledky: 

předseda – Plavka pro 10, zdržel se 1 

místopředseda – Straňák pro 5,   Čihař pro 6,  

vědecký sekretář – Kantor pro 8,  Straňák pro 2, zdržel se 1 

Pro volební období 1,1,2009 až 31,12,2012 byli zvoleni do funkce  

- předsedy České neonatologické společnosti ČLS JEP Prof.MUDr. 

Richard Plavka, CSc.,   

-    vědeckého sekretáře prim.MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. 



- místopředsedy a pokladníka prim.MUDr. Martin Čihař. 

- revizní komise – prim.MUDr. Ivo Borek, prim.MUDr. Hana 

Podešvová 

 

 

 

 


