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Schůze výboru České neonatologické společnosti 
 

Dne: 23.9.2009 

 

Místo konání: VFN Praha 

 

Přítomni: Plavka, Kokštein, Macko, Zoban, Liška, Janota, Čihař, Straňák, Hanzl, Podešvová, 

Biolek 

 

Omluveni: Kantor 

 

 

 

Program: 

 

1. Věstník MZČR 

referoval: Čihař, Plavka, Kokštejn, Macko, Janota 

Doporučena změna zkratky Perinatologického intermediárního centra na PIMC (původně 

IMC) 

a) definice minimální kapacity perinatologického centra (PC) - definovat pouze schopností 

centra vykonávat specializovanou péči (funkčnost centra). Stanovit požadavky na počty lůžek 

v regionu (?) 

b) odd. fyziologických nov. - změnit požadované množství sester na lůžko - doporučený 

poměr 0,3 sestry/1 lůžko (následně domluvit s VZP) 

c) udat minimální poměr mateřských k novorozeneckým lůžkům 

d) jaká minimální zralost novorozenců přijímaných na PIMC 31+0, ev.32+0 

e) hodnocení a vydávání osvědčení centrům - ne perinatologická komise, ale MZ ČR a 

zástupci pojišťoven na doporučení ČNeoS 

f) transport in utero u hrozícího předčasného porodu - doplní porodníci 

g)insuficientní úvodní definice neonatologie a perinatologie a programy - přepracuje Plavka 

h) body 1,3,5 v původním textu - nositelé odbornosti: návrh na změnu: odborná 

neonatologické činnost je prováděna nositelem neonatologické odbornosti (Borek) 

Další setkání pracovní skupiny 15.10. 9:00, knihovna Gyn.-por. kliniky VFN, Praha 

 

2. Zpráva z jednání s ministryní Juráskovou 

referoval: Plavka 

Ministryně odeslala dopisy ředitelům  nemocnic s PC, vyzývá ke zjištění situace na PC  

 

3. Neonatologické dny Luhačovice 

referoval: Macko 

přednášek dostatečný počet 

uzávěrka pro postery prodloužena do 30.9. 

finančně zajištěno 

bez samostatné sesterské sekce (kredity pro sestry budou uděleny) 

Schůze Výboru ČNeoS proběhne v rámci Neodnů v Luhačovicích 11.11. (středa) ve 13:00 

 

 

 

4. Závěry z jednání akreditační komise 

referoval: Zoban 
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neonatologie - certifikovaný kurz zakončený zkouškou 

podmínkou získaná specializovaná způsobilost v dětském lékařství 

minimální požadavky na délku kurzu - 24 měsíců 

Z toho 12 měsíců na Akreditovaném pracovišti - Perinatologickém centru 

 

 

5. Prevenar, pneumokoková vakcína, Rotatric, rotavirová vakcína - k vyjádření ČNeoS 

Prevenar (Plavka) - v letáku uvedeno doporučení k očkování u pacientů s chronickým plicním 

onemocněním (bez konzultace s ČNeoS) 

Rotavirová vakcína (Čihař) - dle letáku možno podat dětem v 6 týdnech chronologického 

věku po propuštění z nemocnice. ČNeoS požaduje od výrobce oficiální dopis se žádostí o 

vyjádření. 

 

6. Různé 

MUDr. Švihovec požádal o obnovení mandátu  - zástupce ČNeoS v komisi pro lékovou 

politiku a kategorizaci České lékařské společnosti. Výbor ČNeoS souhlasí. 

Očkování BCG (Macko)- vyhláška zatím nebyla změněna, doporučeno pokračovat v očkování 

Screening sluchu (Biolek)- ČneoS požaduje vytvoření kódu pojišťoven pro screening, 

stanovisko společnosti? 

NEUROSIS (Plavka) - podána informace o přípravě projektu 

Nemocnice Nymburk (Plavka) - požaduje uznat kódy neonatální péče bez existence dětského 

oddělení - k vyjádření členů výboru na příští schůzi 

Synagis RSV (Čihař) - nová indikační kritéria - čeká se na schválení SÚKL. Dosud platí stará 

kritéria, ale doporučeno připravit pacienty dle nových kritérií. 

Vykazování kódu inhalace NO pojišťovnám (Plavka) - vykazování neodpovídá, vzor bude 

rozeslán primářům 

 

 

7. Příští schůze ČNeoS 

v rámci Neodnů v Luhačovicích 11.11. (středa) ve 13:00 

 

 

 

Zapsal: Janota 

 

 

 


