
Zápis jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 18.9.2013 

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

1. Kontrola zápisu 

Základní body  projednány během současné schůze, body s obšírnou diskusí budou 

projednány na vícedenním zasedání výboru.  

 

2. Léková úhrada -Švihovec 

Zástupce ČNeoS pro lékovou politiku a v Lékové komisi - nadále Petr Švihovec, 

nezbytné podávat výboru info o aktuálních změnách v úhradách léků, případná 

vyjádření předem předkládat výboru ke schválení a to i ve zkráceném řízení.  

Většina léků v paušálu. Možnost ovlivnit preskripční pravidla údajně minimální. Avšak 

neonatologové ztratili možnost předepisovat ambulantně některé léčivé přípravky 

(Eprex, Neocate atd.). 

 

3. WWW stránky  (www.neonatology.cz) – Smíšek 

Aktualizace funguje, nově přidáno:M+M 2012, NEO DNY 2013 

Návštěvnost přiměřená.Směry dalšího vývoje by měl určit výbor. Sponzoring - 

umožnit prezentaci firem. Strategie ponechána stejná jako bylo domluveno dříve 

(tedy tři stupně sponzoringu stránek).  

Domluvit na ČLS finanční záležitosti stran provozu stránek - Čihař, Smíšek 

Zápisy budou vydávány na stránky bez omezení přístupu. 

Výzva pro všechny – zadávejte správci stránek všechny aktuality, kontroverze, 

postřehy, podněty atd. k uveřejnění na stránkách.   

 

4. Národní neonatologická databáze rizikových novorozenců - Plavka 

Projekt se rozjíždí, bude vytvořen zatím pro děti do 32.tg, sběr dat anonymní 

http://www.neonatology.cz/


Možnost komunikace s EuroNeoNet. Podrobnější debata bude nachystána na 

vícedenní zasedání v lednu.   

 

5. DRG, hmotnost a ventilace – výsledek  jednání  (Macko, Liška, Kantor)  

Národní referenční centrum se zachovalo vůči požadavkům ČNeoS velmi příznivě.  

Proběhlo množství jednání v červnu až srpnu s uspokojivým výsledkem.  

Základní zařazení do DRG pro novorozence bude opět od 1.1.2014  dle porodní 

hmotnosti. V roce 2013 šlo o ventilaci, což bylo velmi nevýhodné.  

Bude vytvořen úplně nový signální kód pro veškeré formy ventilační podpory 

novorozenců stran odlišné strategie a postupů od definice ČSARIM. 

Nové signální kody bude nutné nasmlouvat se všemi ZP. Předtím budou testovány 

ve FN Plzeň, Hradec a Brno cca 1 rok. Detaily budou včas oznámeny.  

Pozn: Odpoledne v den výboru bylo oznámeno, že byl návrh ČNeoS na definici UPV 

NRC přijat a nic nebrání další fázi – ladění v roce 2014. 

 

6. Perinatologický program MZ ČR 2013 – současný stav  (Kantor) 

Probíhá na všech PC mimo jednoho. Bude rozděleno asi 290 000 Kč na každé 

centrum.  

 

7. Věstník MZ (Čihař)  

Probíhá finalizace, budou jmenována jen PC, zatímco intermediáry nebudou řešeny 

na úrovni MZ, ale dvoustranně mezi zařízením a ZP. MZ stanoví obecné podmínky. 

 

8. IROP – současný stav (Kantor) 

Celková požadovaná částka pro českou neonatologii a perinatologii : na přístroje - 

požadavek cca 0,75 miliardy (neonatologie 0,5, porodnictví 0,25), na stavební úpravy 

cca 1,2 miliarda. Spoluúčast bude 15 %, v Praze 40%. Určeno pro PC, nikoli 

intermediáry. Zatím je IROP stále nadějný, nebyl pro nás zrušen, proběhla jednání na 

různých úrovních.  

 

9. Personální situace na centrech, otázky kolem L1, L2, L3 (Dort, Kantor) 

Proběhla v červnu až srpnu jednání na různých úrovních. Navštívena VZP, 

nám.ministra F.Polák a opakovaně odpovídající odbor MZ  



Kvalifikovaní neonatologové (L3)( se nedostávají na většině PC. Výbor informován o 

výsledcích jednání na ustředí VZP a s náměstkem MZ, tj. VZP přislíbila dočasnou 

toleranci nedostatků vůči Vyhlášce č.99/2012 o minimálním personálním 

zabezpečení s podmínkou, že budou zahájena jednání na MZ ohledně nápravy. .  

Možnosti, jak nedostatek odstranit předloženy výboru k všeobecné diskusi. 

Převažuje názor zachovat horizontální prostupnost mezi pediatrickými obory (neo, 

dětské, PLDD) proti variantě ustavení neo jako základní obor.  

Dalším návrhem bylo možné snížení potřeby L3 úpravou vyhlášky.  

Otázka počtu lékařů a sester na neo pracovištích byla během let diskutována na 

výboru opakovaně, byly uvažovány výhody a nevýhody vyššího či nižšího nastavení 

počtů, ale nakonec výbor vždy dospěl k rozhodnutí personální stavy lehce 

nadhodnotit. Z tohoto dlouhodobého pohledu se varianta 1. jeví jako nekoncepční. 

Na jedné straně se zvyšují nároky na kvalitu činnosti, tlačené vzhůru např.nutností  

certifikace, soudními žalobami atd., snižovat nároky na kvalifikaci lékařů na druhé 

straně  by bylo protismyslné a nebezpečné s rizikem dalšího omezování provozu. 

Úkol pro všechna pracoviště na příští výbor: 

1) určit počty lékařů nutných k zajištění provozu ze dvou  pohledů: požadavků 

pojišťoven a z pohledu požadavku reality (zde nutno započítat lékaře zapojené do 

výuky studentů, angažované v ambulanci, na směnném volnu, na dovolené, na 

pracovní neschopnosti, pracovních cestách atd. )   

2) vyjednávat dál stran úpravy vzděl. programu dětské lékařství ve smyslu snížení 

počtu měsíců povinné praxe neonatologa mimo vlastní pracoviště  

 

10. Předčasné propouštění (Dort)  

Informace o posledním jednání na MZ - schválen materiál, po legislativní kontrole 

bude vydán jako metodický pokyn. 

 

11. Neonatologické dny  2013 - Ústí - Janec 

Výbor osvobozen od registracního poplatku a poplatku za společenský večer. 

Nutno si zajistit ubytování. www.kzcr.eu/kongres/neodny2013 

 

12. Mezinárodní sympozium 2.-3.5.2014 - Kongresové centrum Praha 

www stránky: www.elbwi2014.cz 

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


Extrémně nezralý novorozenec - Adaptabilita, dlouhodobý vývoj, PDA, 

metylxantiny… 

 

13. Zákon o matrikách (Čihař) 

Konečně ukončeno, novela už prošla Senátem, platnost od 1.1.2014.  

Matriky budou moci předávat rodná čísla zdravotnickým zařízením. Je možné začít 

domlouvat mechanismus dle potřeb jednotlivých zařízení.   

Výbor děkuje za úspěšné ukončení letitého (min. šest let) a stále odkládaného 

problému M. Čihařovi a M. Gregorovi. 

Výpis z novely: 

Novela zákona  č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení  

V § 15 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

1. „(5) Matriční úřad sdělí neprodleně poskytovateli zdravotních služeb 

na základě jeho žádosti rodné číslo dítěte, jehož narození tento poskytovatel 

oznámil podle odstavce 1.“. 

Platnost pravděpodobně od 1.1.2014 

  

14. XXX. Neonatologické dny 2014 

Bude pořádat  Straňák, konference bude v Praze, nejspíš v září či říjnu.  

 

15. RSV profylaxe - Čihař 

Úhrada se nemění. Příslib uhradit všechny indikované pacienty platí nadále.  

V indikacích žádné změny. Board pro indikace se sešel bez jednoznačného závěru o 

změnách v indikacích.   

 

16. Komise MZ pro porodnictví - Čihař 

Komise ustanovila, že bude možné porod vést porodní asistentkou ve zdravotnickém  

zařízení pod supervizí lékaře a bude stanoven výkon. 

 

17. Purpurové srdce  

Akce nebude letos organizována.  

 



18. Aktivita Národního zdravotnického fóra stran Národního plánu předčasně 

narozených dětí 

Česká neonatologické společnost nespolupracuje a neparticipuje na této aktivitě.  

  

18. Norské fondy – následná péče o děti propuštěné z perinatol.center 

Bude možné čerpat Norské fondy především pro oddělení spolupracující na 

následné péči po propuštění z PC.  Nesmí tedy čerpat PC, ale kliniky ze stejné 

nemocnice ano. Dále i pravděpodobně ambulantní zařízení sledující děti po 

propuštění, proto MZ požádalo o materiály pro dlouhodobé sledování rizikových 

novorozenců.  

Dále bylo zahájeno jednání ohledně tvorby kódu pro sledování rizikových dětí, kterou 

vypracovává MUDr. Marková, Tento materiál pak musí projít diskuzí výboru a 

následně může ČNEoS požádat o registraci kódu pro ZP.  

 

19. Příprava Nadačního fondu  pro novorozence s celostátní působností.  

Do správní rady jsou  kooptovány výborem čtyři osoby (ze sedmi) za neonatologii. 

Borek, Janec, Jan Melichar, Kantor.  

 

20. Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého  

Opět ohroženo vydání v plném znění z nedostatků financí MZ,  poslán dopis 

ministrovi i za neonatologickou společnost prostřednictvím České pediatrické 

společnosti.  

 

21. Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku 

Výbor byl osloven expertním týmem pro posouzení Postupů prevence nadváhy a 

obezity v kojeneckém věku, autor Zlatko Marinov a Dalibor Pastucha. Kladné 

vyjádření bude odesláno.   

 

22. Další jednání výboru. 

V případě potřeby bude svoláno během podzimu, krátká schůze bude v Ústí n.L.   

Výjezdní zasedání v Bořeticích  bude 22.-24.ledna 2014. Mimo aktuálních věcí bude 

na programu diskuze stran stanov společnosti, vzdělávání a personálních nároků L3 

lékařů a národní databáze rizikových novorozenců. 

      


