
SCHŮZE VÝBORU ČNEOS OSTRAVA, 22.4.2009 

Plavka, Čihař, Macko, Kokštein, Hanzl, Dort, Kantor, Liška, Podešvová, Mydlilová, Zoban, 

Janec, Straňák, Janota 

 

 

1) Věstník MZ o PC a IMP 

Základní a nutné pro koncepci oboru, pro vizi, pro získání peněz z EF, pro audity atd. 

Bohužel se práce na něm táhne přes rok, dokončení je spíš MZ oddalováno. 

Diskuze a návrhy: 

Centra intermediární péče  – volnější kritéria nebo přísná? Normy v číslech nebo 

jiném vyjádření? Finance - IOP je dlouhodobý cíl, není jasné, zda vůbec do roku 2013 

stihneme. IMP – vznik liberální dle počtu porodů, ne dle počtu dětí. Dále také podle 

potřeb regionu. Je nutné ale činnost regulovat alespoň částečně.Vývoj by měl být spíš 

veden liberárně. 

Pracovní skupina pro návrh vyhlášky: Plavka, Čihař, Straňák, Janota, Dort, Kokštein, 

Kantor  

Vycházet také mimo jiné z dokumentu Vizí na 21.století. K dispozicí na MZ ČR. 

 

2) Akreditace a vzdělávání  

Poslední návrh ve vzdělávání z pediatrie: 

 Kmen – 24 měsíců, z toho 3 měsíce v neonatologii a z toho 2 měsíce na NJIP 

 II. fáze – 36 měsíců, specializovaný výcvik – povinná praxe 31 měsíců – 

akreditovaná pracoviště – dalších 5 měsíců a z toho 3 měsíce fyziologičtí 

novorozenci  a na PC (NJIP) 2 měsíce a doplňková praxe – 3 měsíce dle 

výběru  a  také výběru (elektivní rok) – 12 měsíců i pro neonatologii   

To znamená, že na neonatologii může být během 5 let 21 měsíců. 

Doporučeno akreditační komisi do jednání s minimem nepodkročitelným 2 

měsíce na PC. 

    

Vzdělávací program certifikovaného kurzu v neonatologii – „nástavba“.  

      Doplňková doporučená praxe – návrhy zaslat doc. Zobanovi. Genetika, neurologie 

      atd? Doporučená literatura – dodat návrhy doc. Zobanovi. 

 

3) Došlo k problémům ve vyhlášce o minimálním zařazení ZZ. Námi dodané návrhy byly 

pozměněny neznámo kým a k řešení některých personálních otázek jsme nebyli 

vyzváni vůbec (např.počet neonatologů na základních pracovištích). /Připomínky 

směřovat ke Kantorovi. 

4) Norské fondy – 30.4. bude opakování výběrového řízení 

5) Kantor zahájí jednání s MZ ohledně další výzvy.  

6) Kalmetizace – stále trvá znění platné vyhlášky o očkování TBC.  

7) Neonatologické dny budou na podzim v Luhačovicích, organizuje Novorozenecké  

      oddělení Zlín. 

 

      Zapsal L.Kantor 

    

     

      


