
Zápis jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 19.-21.1.2011

Přítomni (v abecedním pořadí): Biolek, Borek, Čihař, Dort, Hanzl, Janec, Janota, Kantor, 
Kokštejn, Liška, Macko, Mydlilová, Plavka, Podešvová, Straňák 
Nepřítomni: Zoban

Zapsal: Dort
Ověřil: Plavka

1. Kontrola minulého zápisu
2. Příprava Věstníku

Projednány problematické formulace a upřesněny. 
Filosofie Věstníku – měl by kodifikovat nikoli současný, ale cílový stav.
str.3: porodnice bez dětského odd, by neměly být rušeny na základě tohoto Věstníku, 
ale nová taková zařízení by neměla vznikat.
str.4: vypuštěna formulace o vedoucím perinatologického centra
str.6: uvazky definovány v OD 
str 7: transport – přidána ZZS
str.10: počet dětí pod 1500g  - 50, počet porodů min. 1500/rok
str.16: počet lehce a středně nezralých – 80, z toho min. 30 s PH pod 2000g za rok

3. Zpráva o jednání s ministrem – Plavka, Kokštejn
Koncepce vývoje oboru – příprava Věstníku, základem je síť PC
úhrady péče 

4. Zpráva o jednání s ředitelem VZP
intenzivní péče není financována podle  DRG
DRG je používána pro fyziologické novorozence, event. intermed. pacienty
Ředitel se bude způsobem úhrady zabývat, bude navržen balíčkový systém.
Macko: nutno nasmlouvat DRG markery – PH a délka UPV, všechna lůžková péče 
hrazena jedním z 5 možných způsobů

5. Zpráva o NeoDnech 2010:
velká účast – včetně sester 350 osob
málo času na diskusi u posterů

6. Příprava Neonů 2011 – Plzeň 23.-25.11.
Vědecký výbor : Plavka, Dort, Kokštejn
Odborná temata:
Presymposium ?
Kontroverze v neonatologii: 
NEC – chirurgická léčba a její načasování v akutní fázi a i pozdní rekonstrukce, 
realimentace
PDA – léčit nebo neléčit, načasování léčby, farmakologická a kardiochirurgická léčba 
PHH – metody akutní léčby, dlouhodobé výsledky
Stabilizace nedonošeného dítěte po narození
(Genetika)
Fyziologický novorozenec
Varia



7. Výkony nadstandardní – hrazené rodiči- Straňák :
Návrh seznamu výkonů hrazených rodiči a ceník – viz příloha

8. Aktuální situace ohrožení péče o novorozence po 28.2.2011

Výbor vydává toto prohlášení:

Prohlášení výboru České neonatologické společnosti České lékařské 

společnosti J.E. Purkyně k zajištění akutní péče o novorozence po 28.2.2011

   Výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP na zasedání dne 

20.1.2011 zanalyzoval nastávající situaci léčebně preventivní péče o 

novorozence.  V souvislosti s celostátní iniciativou „Děkujeme, odcházíme“ 

jednomyslně konstatuje:

1. Na základě nedostatku lékařů dojde minimálně v 5 z celkem 12 

specializovaných perinatologických center k výraznému omezení až zastavení 

akutní péče o novorozence. 

2. Kapacita zbývajících center neumožňuje vzniklý výpadek akutní péče 

nahradit. Výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP v posledních sedmi 

letech opakovaně upozorňuje na závažný nedostatek kapacity pro 

novorozeneckou intenzivní a resuscitační péči.

3. Od 1.3.2011 tedy nebude možné zajistit akutní péči o nemocné a nedonošené 

novorozence v České republice. Výbor proto vyzývá kompetentní činitele 

k neodkladnému řešení situace s cílem zachovat péči a zabránit tím ohrožení 

života a zdraví novorozenců. 

Prohlášení bez odkladu zasláno ministrovi a dáno na vědomí dalším činitelům: Předseda 
vlády
Předsedkyně Poslanecké sněmovny
Předseda Senátu
Prezident České lékařské společnosti
Prezident ČLK
Předseda LOK

9. Zřízena pracovní emailová adresa ČNeoS: neonatologicka.spolecnost@gmail.com

10. Po projednání uvedených hlavních bodů programu dále probíhala diskuse neformálně po 
skupinách.


