
Zápis jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 21.4.2010

přítomni: dle prezenční listiny
omluveni: Kantor – nemoc

zapsal: Dort
kontrola zápisu: Plavka

1. Kontrola zápisu minulého výboru:
- Vyhláška MZ: text předán výboru Perinatol. sekce k doplnění porodnické části (viz dále)
- kody výkonů aEEG a Hypotermie: příprava probíhá
- NeoDny: informace o přípravě nepodána pro nemoc (Kantor)
- PedKongres Olomouc 19.-22.5.: blok neonatolog. přednášek je připraven

2. Projednána odpověď paní ministryně na dopis výboru ČNeoS: 
K popsaným problémům se nevyjadřuje, vyzývá výbor (!) ke spolupráci,  zejm. na vytvoření 
Věstníku .

3. Stav práce na Věstníku MZ: 
Neonatologická část, již dokončena, předána Perinatol. sekci, projednána s Doc. Měchurovou 
a prim. Velebilem – definice činnosti nebyla přijata. Výbor na návrh Plavky doporučuje 
definovat pojmy „ perinatální péče“, která by zahrnovala dva rovnocenné obory 
„maternofetální medicina“ a „neonatologie“. Zařazení neonatologie do perinatologie je 
nesprávné a pro výbor ČNeos zcela nepřijatelné, obor perinatologie je součást porodnictví, 
navíc v Česku jako obor neexistuje.

4. Screening sluchu všeobecný
ČNeoS požaduje zavedení kodu pro vykazování dříve než vydá souhlas k provádění 
celoplošného screeningu. Podmínky jsou zejména: screening provádějí zaměstnanci oddělení,
musí být zajištěn dostatečně velký pracovní úvazek pro screening , tj.cca 15 minut na 1 
vyšetřené dítě (zahrnuje čas na přípravu dítěte, vlastní vyšetření, archivace, přecházení mezi 
dětmi).

5. Nozokomiální infekce
a) sledování – možnost používat metodiku VFN- P. Švihovec 
b) předcházení problémů s epidemiology, kteří někdy neznají specifika neonatol. pracovišť a 
novorozenců a ochrana před stížnostmi:
 – sjednotit hyg.epid. zásady jednotlivých NEO, vytvořit jednotný hyg.epid režim pro všechna 
NEO v Česku (návrh vypracuje Hanzl, nutno mu zaslat režimy jednotl. pracovišť)
- projednat a prosadit jako normu na MZ (Straňák)

6. WWW stránky ČNeoS
Finanční podpora přislíbena již od několika sponzorů,
peníze budou účtovány přes účet ČNeoS na ČLS na základě faktur od webmastra, 
prostředníkem je  J.Janota.



7. NeoListy
Ohroženo červnové vydání – nutné zaslat články cca do 1 měsíce !!!

8. Symposium Sekce asistované reprodukce
4.6.2010, Konopiště, téma: Vliv počtu embryí na zdravotní stav novorozenců
Aktivní účast za ČNeoS: Straňák, Matušková, Kantor

9. Konference Sekce perinatální mediciny 2011
Plzeň, 13.-15.4.2011
Oznámení bude publikováno v Neo Listech, pozvánky mohou být také rozesílány s NeoListy.

10. NeoDny 2011
Nabídka Ostrava a Plzeň, výbor se přiklání k pořádání v Plzni. NeoDny  tedy budou v Plzni 
na podzim 2011.

11. Zpráva předsedy o následcích medializace problémů neonatologické péče:
Odpověď ze strany MZ formou spíše osobních vyhrůžek, věcné řešení zatím 0.
Výbor se shodl na nutnosti pokračovat v mediálním tlaku.


