
Zápis jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 13.3.2013 

 
Přítomní členové výboru (v abecedním pořadí): Biolek, Borek, Čihař, Dort, Kantor, 
Kokštein, Liška,  Macko, Plavka, Straňák, Zoban   
Omluven: Mydlilová 
Členové revizní komise:  Hanzl , Janota, Poláčková  
Zástupci regionů : Janec 
Místo: Neonatologické odd., GPK VFN Praha, Apolinářská ul.   
Zapsal: Dort 
Schválil:  Kantor 
 

1. Stanovy společnosti  

(Straňák) – zasláno mailovou poštou členům výboru, bude diskutováno po 

prostudování členy výboru na příští schůzi 

 

2. Akreditační komise  

(Zoban)  – nutno nominovat jednoho člena akreditační komise za neonatologii,   

navržen Zdeněk Kokštein, schválen výborem jednohlasně 

- AK zatím bez aktivity, na struktuře akreditace prozatím nebyly provedeny 

zásadní změny, neonatologie je specializačním oborem 

 

3. Kultivace výkonů, sdílení výkonů  

Z více zdrojů zjištěno, že vykazování výkonů neovlivňuje platby DRG. Kultivace 

výkonů se děje asi 2 roky, jde o velmi složitý a zdlouhavý proces bez jasného efektu.  

Jedná se jen o výkony, ne o OD. 

Bylo by vhodné zařadit asi jediné výkony nad rámec ošetřovacích dnů: 

řízená hypotermie  a EEG  

Screening sluchu a 1. rescreening již lze vykazovat. Biochemický screening nebyl 

zařazen MZ už v roce 2010. 

Diskuse, zda se pokusit nasmlouvat vedla k souhlasu o zatím neřešení situace a 

v budoucnu, pokud by se situace změnila pak budeme o nasmlouvání usilovat.  

 

3. DRG – 2 problémy: 

(Kantor) 

 1) nízká hodnota DRG plateb  novorozenců pod 750g – jeví se jako nikoli akutní 

problém, od PH 1000g má vzestupný trend. 

 2) váha ventilačních kódů – předseda společnost Národní referenční centrum 

požádá o kontrolu pravděpodobné chyby ve váze ventilačního markeru DRG 90903  

a jeho záporné ovlivnění relativní váhy daného případu. Tato problematika se jeví 

jako velmi akutní, o řešení bude požádáno v nejbližších dnech. Výbor bere na 

vědomí. 

 

4. Věstník  



(Čihař) – v únoru proběhlo jednání na MZ s dr. Sajdlovou (Kantor, Dort, Čihař), které 

má zájem na ukončení prací na Věstníku a jeho přijetí. Perinatologická sekce  

souhlasí se stávajícím zněním. Obecně je nutno neprovádět další změny, resp. jen 

minimální, jinak hrozí další kola jednání. Borek – námitka vůči ustanovení o 

"vedoucím PC", obává se zneužití vůči neonatologii- námitka z výše uvedeného 

důvodu nepřijata. Úprava definice oboru neonatologie, výbor se shodl na znění: ....o 

novorozence od narození do 28 dnů života nebo do propuštění.  

Personální vybavení – Věstník obsahuje optimální počty, na rozdíl od příslušné 

vyhlášky, která stanovuje minimální. Tyto údaje nemusí být ve shodě (dle názoru MZ 

- MUDr. Seidlové). 

Indikátory kvality za neonatologii, zvoleny dva jednoduché, snadno určitelné: počet 

dětí, neonatální mortalita. Jsou zahrnuty již ve stávající verzi. Výbor schvaluje 

hlasováním: pro všichni přítomní členové. 

 

5. Propouštění novorozenců 

(Dort) – materiál připraven po několikerém jednání na výboru pro jednání Komise DD 

na MZ.  

Výbor schvaluje hlasováním: pro všichni přítomní členové. 

 

6. Odborná komise pro porodnictví 

(Čihař) – zástupce za neonatologii. Příprava kódu pro por.asistentky: Samostatné 

vedení fyziol. porodu por.as. v lůžkovém zařízení. 

Výbor bere na vědomí a stanovisko k domácím a jiným riskantním porodům je stejné.   

 

7. Databáze pacientů 

(Plavka) Diskutovány možnosti zřízení databáze pacientů pro účely statistiky a 

provádění multicentrických klinických studií, také s možností napojení na 

mezinárodní databáze. Spolupráce s ÚZIS se nejeví jako dostatečně pružná. Budou 

hledány možnosti zřízení databáze v gesci ČNeoS cestou sponzorské podpory.  

Výbor schvaluje hlasováním: pro všichni přítomní členové. 

 

8. Pracovní skupina pro NI 

(Janec) Setkání zástupců všech PS pro NN 23.-24.4. v Severních Čechách.  

Výbor bere na vědomí. 

 

9. Místo pro jednání výboru 

(Kantor) Výbory budou zajištěny v knihovně GPK VFN.  

Výbor souhlasí s úvazkem pro sekretářku paní Mgr. O. Štajnrtovou jako asistentky 

vedení výboru.  

Výbor schvaluje hlasováním: pro všichni přítomní členové. 

 

 

 

 



10. Zástupce ČNeoS do Komise pro kategorizaci léč. prostředků 

(Kantor) Výbor souhlasí s potvrzením MUDr. P. Švihovce pro další období a ukládá 

mu povinnost prosazovat v procesu kategorizace do preskripčních omezení u 

relevantních léků odbornost neonatologie. Pokud s tímto bude dr. Švihovec souhlasit.   

 

11. Redakce www stránek ČNeoS 

(Plavka) Výbor souhlasí s přítomností hlavního redaktora MUDr. Smíška na 

jednáních výboru jako pasivního účastníka. 

 

12. Zástupce PC do výboru 

(Kantor) Výbor souhlasí s účastí MUDr. Miloše Černého za NEO FNM na jednáních  

výboru. 

 

13. Mezinárodní symposium o vývojové neonatologii v Praze 2014/04 

Zoban navrhuje, aby ČNeoS převzala odbornou záštitu nad akcí, výbor souhlasí s 

návrhem. 

 

14. NeoDny Ústí 2013 

Pozvánky poštou do konce března.  

www stránky již funkční: www.kzcr.eu/kongres/neodny2013 

Jednání vědeckého výboru:  

- úprava předsedání jednotlivých sekcí, 

- zvané přednášky převážně zajištěny,  

- schválena klasifikace posterů, 3 nejlepší budou vybrány pro ústní prezentaci v sále, 

ostatní budou prezentovány ústně v průběhu posterwalku. 

15. 22. Konference novorozeneckých sester pod záštitou ČNeoS 

Č. Budějovice 23.-24.5.2013, přípravy probíhají. 

 

 

 

http://www.kzcr.eu/kongres/neodny2013

