
Jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 21.- 22.1.2010 
Bořetice

Přítomni: Plavka, Kantor, Čihař, Kokštejn, Hanzl, Macko, Mydlilová, Podešvová, Dort, 
Janota, Straňák, Liška, Biolek

Omluven: Zoban, Janec

Zapsal Dort, kontroloval Kantor, Plavka

1. Rozpracovaný Věstník MZ ČR o perinatologických a intermediárních centrech: 

Čihař a Plavka představili výboru zpracovaný text a pak proběhla diskuse 
k jednotlivým bodům:

- 2.2.2.1 : počty lůžek – navržen vyšší počet v souladu s předpokládanou 
potřebou,
kalkulace provedena podle reálných dob hospitalizace dětí jednotlivých 
kategorií PH

- Návrh: zjistit skutečný počet lůžek na intermed. Centrech (zajistí Čihař)

- Počty personálu: 
sestry – uvedené počty jsou snížené vůči Sazebníku VZP, kvalifikaci sester 
nutno uvést obecněji (např. v souladu s jinými vyhláškami)

- Vykazování resuscitačního  kódu 00671 na PCIM: vykazování zde není 
žádoucí (možná výjimka FTN Krč – mj. výuka)

- Zaveden termín Centrum vývojové péče pro dlouhodobé ambulantní 
sledování,

- Transportní služba na PCIM – záchranná služba + personál PCIM nebo 
PCIP
Upravený text bude rozeslán členům - Čihař

2. Vykazování novor. screeningu
Kantor: povedlo se prosadit kód a je tedy uznán jako samostatný výkon, bude 
možno vykazovat od roku 2011, avšak zřejmě pouze v rámci paušálu 

3. Bude jednáno o vytvoření kódu pro aEEG a hypotermii, dále proběhnou 
jednání o 

sdílení kódů s hlavní odborností pro kalmetizaci a resuscitace  

4. Změna financování neonatologické péče – Plavka:
Prvním krokem byl dopis na ministryni, vyzývající ke zvýšení finanční podpory 
oboru. Reakce však byla zatím nevýznamná. Jedinou odpovědí je stížnost 
náměstka ministryně Bc.Šnajdra ředitelům nemocnic v nichž pracují podepsaní 
zástupci výboru  ČNeoS. VZP skutečně poslala zálohovou platbu za navýšení jak  



fyziologické péče dle DRG, tak částečně i na kody R a IP , avšak srovnávala  
nárůst proti referenčnímu období (tt. vždy předcházející rok) a když dle svých  
údajů nezjistila nárůst tak peníze následně odebrala CHYTRA HORÁKYNĚ  
(doplněno dle nových informací dne 9.2.2010 do zápisu) 
Otázka dalších kroků:
- snížit hranici „nákladného pacienta“ z 1 milionu Kč na 4-500000 Kč?
- výkonová platba ?– v nemocnicích není vítána, požadována garance 
pravidelného meziročního nárůstu

5. Neonatologické dny 2010 

Pro tento rok zájemce není, po diskuzi Kantor - Olomouc nabízí právě 
dokončovaný hotel v termínu 10.-12.11.2010

Temata: 1. obvyklé presympozium
2. Den: Resuscitace a stabilizace na PS, Follow up - metodika a hodnocení, 
Etika – zahajování, ukončování péče, Hemodynamika nezralých novor., 
Zobrazovací metody CNS   
3. Den : Varia , Fyziologičtí novorozenci- současné trendy

6. Blok na Pediatrickém kongresu v Olomouci v květnu 2010. Byli jsme požádáni o 
zajištění bloku přednášek:

Garanti Straňák, Kantor
Co nového od Jihlavské konference (Plavka, event.Kantor), Zajištění po porodu 
(Straňák), Perinatální asfyxie a hypotermie (Kopecký) ,  Chirurgické řešení PDA 
(Matějka),  Infekce (Janota), Nezralý novorozenec v péči PLDD (Dort)

7. Sekce perinatální mediciny - 15.-16.4.2010 Luhačovice 

8.  Závěry jednání Akreditační komise
 doc.Zoban zaslal současnou verzi vzdělávání v neonatologii, Kantor rozešle 
v elektronické formě všem.

9. Uhrada Pedea

V jednání (Plavka)

10: Značení nezralých novorozenců (Kokštein)
Dotaz na tuto specifickou problematiku. Žádné z dostupných JIP oddělení 
nepřipevňuje identifikační náramky na končetinu, pouze ponecháváme u či 
v inkubátoru.

11. Transporty novorozenců
Řešení v regionech jsou různá. Většinou má ZZS smluvně zajištěn personál PCIP.
Případné problémy je třeba řešit individuálně.

12. Screening sluchu (Kantor)
Jednání s doc. Kabelkou proběhlo 15,12,2009.



Po diskuzi ČNeos zatím odmítá převzít odpovědnost za screening sluchu celoplošně, 
dokud nebude jasně vyhláškou deklarováno personální zajištění a bude jasně 
řečeno, že výkon je mimo paušál a jeho hodnota zaplatí dostatečné personální 
obsazení. Plošný screening OAE provádí České Budějovice, Zlín, Ostrava.
Dále se bude jednat o sdílení kodu s ORL, ebeny. bude předložena žádost o 
vytvoření  nového kódu (Kantor, Hanzl)

13. Doporučení ČNeoS (Plavka, Kantor)

Proběhla revize stávajících doporučení autory a všechna jsou platná ve stávající 
formě nadále. 

Budou vytvořena další:

Stabilizace a resuscitace nezralého novorozence – Plavka – do června

Postresuscitační péče zralých dětí – Straňák -  do června 

Výživa nezralých novorozenců – bude požádána Zlatohlávková, dále Macko, 
Burianová – do září 

Bude také přeloženo a přijato evropské doporučení ohledně péče o dítě s RDS - 
Plavka

Kojení fyziologických novorozenců – předložen k oponování výboru dnes

Ukončování IP – návrh Dort do dubna

Prevence krvácení –vitamin K – proběhla oponentura, již předán k publikaci

Kantor požádal o uvolnění z „správy“ agendy ohledně doporučení, toto převzali Hanzl 
s Kokšteinem 

14. WWW stránky
Chybí sponzoři. Bude rozeslán dopis na více firem se žádostí o dlouhodobou 
podporu (Janota, Plavka)

15. Výzva prof. Zibolena k vytvoření čísla Čs.Ped u příležitosti jubilea prof. Bauera
adresa: zibolen@jfmed.uniba.sk

16. Centrum pro integraci cizinců

Všem jsou doporučeny cizojazyčné materiály o fyziologickém novorozenci – adresa: 

http://www.cicpraha.org/ , projekt Máma ví: čeština, angličtina, ruština, španělština, 
ukrajinština, vietnamština, mongolština, čínština. Možno stáhnout a šířit

17. Další jednání výboru v rámci Perinatologického kongresu – Luhačovice

http://www.cicpraha.org/
mailto:zibolen@jfmed.uniba.sk

