
Zápis jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 6.10.2010

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

Zapsal: Dort
Ověřil: vidi a doplnil Plavka 13.10.2010

1. Kontrola minulého zápisu

2. Věstník – Čihař: název má být: Perinatol. Centra v ČR – Organizace perinatol. a 
neonatol. Péče, jednání MZ a sekce Perinatální medicíny, za ČNeoS potřeba doladit 
poue pár detailů ohledně některých číselných podkladů –provede pracovní skupina  a 
bude informovat.

3. Spolupráce s MZ – snaha navázat s novým vedením kontakt a přednést problematiku 
ohrožení neonatol. Péče, ministr zatím schůzku neakceptoval, pokusy o  ní pokračují.
Ohledně zdrojů financování nejsou k dispozici validní informace.

4. Spolupráce s Nadací Charty
Do budoucna je možná, je vhodné připravit projekt celorepubl. významu, který posune 
kvalitu péče dopředu  Návrh – koncepce a zajištění hypotermie (sjednocení indikace 
atd.)

5. DRG hodnocení novorozeneckých odd.
Ohromný propad plateb ve skupině dětí s PH pod 2000g, řádově statisíce až miliony.
Dle Věstníku MZ z února 2010 – novinky ve vykazování DRG: tzv. signální kody, 
které jsou však v rozporu s používanými OD.
Data NEO VFN: PH 2500 až asi 1800g není rozdíl, ale u nižší PH vzniká výrazný 
rozdíl, péče int. a res, je podhodnocena.  Důkazy toho, že stavající platby nejsou 
nadhodnoceny poskytl Plavka, je možné dále doplnit.
Čihař – předpokládá v budoucnu přechod veškeré péče na DRG ?
Macko – dojde-li  k přechodu na DRG, bude nutno vyjednat nové signální kódy pro 
zvýšení plateb.

6. Technika přípravy Curosurfu k aplikaci
Výbor dobře nerozumí argumentaci Chiesi, proti sobě stojí riziko kontaminace 
kouskem gumy proti riziku bakter. kontaminace nebo vylití. Je však schopen změnu 
doporučeného postupu akceptovat.

7. Doporučené postupy ČNeoS
Všechny stávající jsou v platnosti.
Nově připravované:
Péče o postasfyktický syndrom – Straňák má vypracován, rozešle výboru k oponování.
Kojení fyziologických novorozenců – vypracovala Mydlilová a rozeslala výboru 
k oponování
Péče o RDS –Plavka připravuje dle evropského konsensu léčby RDS
Termín pro oponentury: do příštího výboru (podzim 2010)



8. RČ
Návrh stále leží v poslanecké sněmovně od roku 2008.  Nyní svítá naděje v osobě 
poslance Roztočila Aleše.

9. Nozokomiální nákazy
Hanzl – návrh hygepid. režimu – cestou mezioborové spolupráce stanoven okruh 
problémů, vybrány 3 priority: ruce, kůže novorozence, cévní vstupy. 
Vypracován seznam legislativních podkladů.
Kantor – plánována schůzka delegátů ke stanovení jednotné metodiky sledování NN 
na pracovišti.

10. WWW stránky
Janota – současný provozovatel požaduje vysokou cenu za rok. Plavka – stávající 
stránky do dubna 2011, poté nové stránky s nižšími náklady, financování sponzorsky 
cestou ČLS.  Nabídka - zájemci o práci v redakční radě mohou přijít z jednotlivých 
pracovišť. Prosím mladé zájemce z center o členství v redakční radě.
Sponzorské dary - bez určení účelu daru. 

11. Úhrada výkonů z veřejného zdravotního pojištění
Straňák .- vytvoří seznam výkonů hrazených, částečně, nehrazených a rozešle je 
elektronicky – termín do 14 dnů.

12. NeoDny Olomouc
Přihlášeno 190 osob, cca 50 příspěvků
Schůze výboru ve středu cca ve 13 hodin
Presympozium Nutricie ve středu – téma psychologie.
Čtvrtek – představení Nedoklubka, NIDCAP
Follow-up
Endokrinologie –nízký vzrůst aj.
Pátek – vývoj mozku Mourek, 
Koukolík
Fyziol.nov., varia

13. Výjezdní výbor  19.-21.1.2011
Bořetice (L.Kantor)

14. Hudba jako pohlazení pro budoucí maminky
S logem ČNeoS

15. Cena Purpurové srdce
Cena Nedoklubka
Mezinárodní den nedonošených dětí 17.11., oslava v Praze proběhne uspřádáním 
sympózia a předání cen Purpurové srdce dne 15.11.2010, na závěr konference bude 
udílena cena ve 4 kategoriích: odborná osobnost – kandidát ČNeoS M. Velemínský 
osobnost veřejného života – návrh ČNeoS: paní B.Jirková ředitelka Nadace Charty 
(spolupráce s ČNeoS) na jednání s Nedoklubkem byla schválena.
osobnost Nedoklubka
široká veřejnost , kontrktovat VIP osoby, které by se účastnili

16. Survey o postupech ve výživě na centrech
Náhlovský z Plzně  - připravil dotazník, bude rozeslán na jednotlivá pracoviště, výbor 
souhlasí.


