Zápis jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 23.-25.1.2013
Přítomní členové výboru (v abecedním pořadí): Biolek, Borek, Čihař, Dort, Kantor,
Kokštein, Liška, Macko, Mydlilova , Plavka, Straňák
Omluven: Zoban
Členové revizní komise: Hanzl , Poláčková
Zástupci regionů : Janec
1. Zpráva o činnosti výboru 2009-2012
Plavka
Práce na Věstníku - částečný úspěch: je hotov, ale není vydán vyhláškou MZ
Databáze neonatologie - jednání skončila bez úspěchu s výměnou person. na MZ
Obhájení péče o děti v šedé zoně.
Otázka personálního zajištění dalšího rozvoje oboru - přitáhnout a podporovat novou
generaci neonatologů
Financování neonatologie: Kantor v lednu absolvoval jednání na MZ ohledně
případného financování neonatologie II. výzvy „Norských fondů“. Přes to, že cíl
výzvy by byl naplněn, nebyly zpřístupněny neonatologii. Na druhé straně bylo počato
další kolo jednání ohledně možného zařazení do IOP. Výsledek zatím neznámý
2. Stanovy ČNeoS - revize
Stanovy vytvořeny v r. 1992
Aktualizace bude provedena v průběhu stávajícího období s využitím stanov ČLS
JEP . Výbor pověřuje pracovní skupinu (Straňák aj.) k přípravě tak, aby byly stanovy
předloženy k diskusi na příštím jednání výboru.
3. Nový výbor, revizní komise
Nový výbor byl zvolen jednokolovým korespondenčním způsobem na podzim 2012.
Zpráva o průběhu a výsledku voleb byla zveřejněna na XXVIII. Neo Dnech v Ostravě.
Nový výbor zachovává stávající formát 12 členů + 2 členové revizní komise:
Členové nového výbor a počty získaných hlasů:
1. Kantor Lumír
2. Macko Jozef
3. a 4. Čihař Martin, Richard Plavka
5. Dort Jiří
6 Kokštein Zdeněk
7. Mydlilová Anna

74
71
59
53
47
41

8. Straňák Zbyněk
9. Liška Karel
10.Biolek Jiří
11. Borek Ivo
12. Zoban Petr
Členové revizní komise:
Hanzl Milan
Poláčková Renata
Janota Jan

38
37
36
34
31

29
25
24

Volba předsedy, místopředsedy a sekretáře
Tajná volba předsedy: 2 kandidáti, Kantor 7 hlasů, Dort 4 hlasy,
nadpoloviční většinou zvolen Kantor
Tajná volba místopředsedy: 2 kandidáti, Čihař 7, Dort 4,
nadpoloviční většinou zvolen Čihař
Vědecký sekretář: 1 kandidát, Dort 8 hlasů, nadpoloviční většinou zvolen Dort
4. Dopad DRG na neonatologii
diskuse o dalších aktivitách ve vztahu k způsobu financování, OD?, modifikace
DRG? (všichni)
Platba podle DRG vychází vyšší (20 % ?) než platba podle OD.
Základní sazba (ZS) - jiná v každé nemocnici
Relativní váha (RV) - komorbidity, zejm. operační výkony
Case mix index - součin ZSxRV, počítán za celou nemocnici
DRG markery: "Užití DRG markerů v systému IR-DRG 1.2, verze 010 (Národní
referenční centrum)
Markery umělé plicní ventilace (včetně neinvazivní) - možno používat v neonatologii,
kody 90901 - 90907
UPV, N-IPPV, CPAP (včetně Vapoterm)
Musí být předem sjednáno se ZP.
Materiál pošle Liška mailem a bude rozeslán všem
5. Věstník
Věstník MZČR: Perinatologická centra, organizace specializované porodnické a
neonatologické péče (Čihař).

Poslední verze - bude rozeslána členům výboru k připomínkám s ohledem na novou
legislativu (Zákon o zdravotních službách a vyhláška o personálním zajištění,
Sazebník výkonů)
6. Informační systém, národní databáze NVNPH a novorozenců pod 32.týden
(Plavka)
První problém - finance k realizaci projektu (odhad 200-300 tisíc Kč)
Databáze by měla být přístupná z každého pericentra, bude využitelná jak pro
demografické studie, tak pro výzkumné studie.
Jednání na MZ zatím neuspěšná, druhá možnost - vytvořit on-line verzi Zprávy o
novorozenci cestou jednání s ÚZIS ? Třetí varianta - jednání se soukromou firmou a
sponzory.
Čtvrtá varianta - IOP
Otázka spolehlivosti vyplňování - v tom by lépe vyhovovala varianta UZIS
7. XXIX. Neonatologické dny Ústí nad Labem (Janec),
6.- 8.11.2013, místo - kampus UJEP, Ústí nad Labem
Vědecký výbor: Plavka, Straňák, Kokštein, Dort, Kantor, Janec
Temata: Výživa, cirkulace, late preterm , fyziologický novorozenec - Mydlilová,
legislativa - Čihař, varia
www.kzcr.eu/kongres/neodny2013
8. 22. Konference novorozeneckých sester pod záštitou ČNeoS
Č. Budějovice 23.-24.5.2013
9. Doporučení ČNeoS ( přehled platných,k revizi v tomto roce , návrhy nových (Hanzl)
Existující : 12
Některé nejsou ještě aktualizovány
Platnost bude prodloužena na 5 let.
Návrhy dalších dop. postupů:
- Ošetření fyziologického novorozence na PS (Hanzl, Mydlilová)
- Stabilizace extremně nezralého novorozence na PS (Plavka)
- Aplikace surfaktantu - lze použít evropský konsensus, jehož upgrade vyjde letos,
jako východisko

- Doporučení na ukončování intenzivní péče (Straňák)
10. Metodický pokyn MZ k propouštění novorozenců
Komise pro děti a dorost připravuje metodický pokyn. Pracovní verze bude rozeslána
členům výboru k připomínkám (Dort)
11. Zpráva o hospodaření (Čihař)
Stav účtu 337 108 Kč, navýšení o 8 740 Kč proti předchozímu roku
Vybráno na příspěvcích : 38 050 Kč
Náklady 29 310 Kč
Počet členů ČNeoS v roce 2012: 317
Výbor vzal na vědomí. Zprávu nemůže schválit, nezná-li jednotlivé položky ve složce
nákladů.
12.RČ
Bude vyřešeno zákonem asi od roku 2015
13: Různé
Postgraduální vzdělávání - návrh novely vyhlášky 185/2009 Sb.
Program dětské lékařství zkrácen na 4 roky??? Ověří Biolek na výboru ČPS.
Otázka na výbor, zda by program neonatologie neměl být prodloužen na 2 roky pro
zachování celkové délky vdělávání 6 let. Výbor prodloužení nepožaduje..
Postup při kefalhematomu - v poslední době se vyskytl názor ze strany NCH, a
zřejmě na základě toho i ze strany rodičů, o potřebě aktivního přístupu (punkce,
operační odstranění) z kosmetických důvodů. Výbor konstatuje, že aktivní postup
nemá medicinské opodstatnění, naopak je spojen s rizikem vážných komplkací, a
proto výbor ČneoS nadále doporučuje do kefalhematomu žádným způsobem
nezasahovat.
Zapsal: Dort
Schválil: Kantor

