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Zápis jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 22.-24.1.2014 

 
Přítomní členové výboru (v abecedním pořadí): Biolek, Borek, Čihař, Dort, Kantor,  
Kokštein, Liška, Macko, Mydlilová, Plavka, Straňák,  
Omluven:   Zoban   
Členové revizní komise:  Hanzl, Poláčková, Janota,  
Zástupci regionů :  Janec, Černý 
Hosté: Lucie Žáčková - ředitelka Nedoklubko,  
Ing. Fibingr s asistentkou – ředitel nadační fond Děti na dlani 
Místo: Bořetice - Kraví Hora  
Zapsal: Dort 
Schválil:  Kantor 
 
 
 

Program - začátek 9,00 hod, konec 16,30 

1. Kontrola zápisu  

2. Výběrová řízení na perinatologická centra a centra intermediární péče – Kantor, Čihař  

3. DRG, hmotnost a ventilace –  zatím odmítnuté změny, strategie prosazení – Kantor   

4. IROP – současný stav (Kantor) 

5. Věstník MZ – připomínky (Dort)  

6. Předčasné propouštění – připomínky (Dort)  

7. Perinatologický program MZ ČR 2014 (Kantor) 

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

9. Databáze rizikových novorozenců ČR – aktuální stav  (Plavka)  

10. Doporučení – (Hanzl) 

11. Návrh na ocenění knihy Neonatologie (Kantor)  

12. Neonatologické dny 2014 – informace (Straňák)  

13. Hospodaření, členství v ČNeoS  (Čihař) 

14. Stanovy – základní návrh k diskuzi, ustanovení komise  (Straňák) 

15. Zpráva - Česká pediatrická společnost (Biolek)  

16. Pediatrický kongres Zlín 18.-20.9., Zlín – neonatol. blok  (Kantor) 

17. Babyboxy – aktuální situace (Kantor)  

18. Nadace Děti na dlani ( ing. Fibingr, Kantor)  

19. Miss Face (Kantor) 

20. Nedoklubko (Kantor)  

21. Sdružení rané péče – návrh na společnou deklaraci (Kantor) 

22. Různé        
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1. Kontrola zápisu 

Podle programu 

 

2. Výběrová řízení na perinatologická centra a centra intermediární péče – 

Kantor, Čihař 

Proběhlo výběrové řízení na superspecializovanoou péči – perinatologická centra - 

jednání na MZ 21.1., tedy včera, neuzavřeno a komise opět zasedne v polovině 

února k dokončení úkolu.  

PCIMP - konec žádostí 2.2.2014. Podmínka: počet porodů min. 1000/rok. V případě, 

že žadatel nesplní podmínky pro porodnickou část, může požádat  o vykazování 

výkonů neonatální IP na doporučení ČNeoS a se souhlasem VZP. Při výběru PCIMP 

bude přihlíženo k názoru regionálních koordinátorů pro neonatologii a perinatologii.  

Seznam pracovišť PCIP a PCIMP bude zveřejněn ve věstníku MZ v 1.P.2014 

 

3. DRG, hmotnost a ventilace –  zatím odmítnuté změny, strategie prosazení – 

Kantor   

Změny pracně navržené ČNeoS v souladu s NRC nebyly bez udání důvodu 

akceptovány a nebyly zahrnuty do úhradové vyhlášky. Kantor zjistí, kdo je za 

úhradové vyhlášky zodpovědný a kterým směrem jednání vést.  

Úhradová vyhláška a přílohy 2014: Jednotná sazba pro celou ČR, indexace. 

Pro NEO je výhodnější používat PH pro děti pod 1000g, pro děti nad 1000g může být 

výhodnější ÚPV a komorbidity. "Žluté dg." významně navyšují platbu (např. RDS 

P22.0, P 22.9). 

 

4. IROP – současný stav (Kantor) 

Projekt probíhá, je t.č. u EK. Bylo požádáno o rozšíření na stavební dotace. 

Předběžně je požádáno o 700 mil. Kč na přístroje pro neonatologii a perinatologii, 

dále 1300 mil pro stavební úpravy, tedy celkem dvě miliardy. Dotaci nelze čekat dříve 

než za dva roky. Kantor průběžně sleduje zprávy, v případě potřeby budeme opět 

požádáni o spolupráci.  

 

5. Věstník MZ – připomínky (Dort)  
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Neonatologickou péči na PC zajišťují neonatologové nepřetržitě.Porodnická péče na 

PC není zajištována  trvale porodníkem s atestací z perinatologie a fetomaternální 

mediciny.  

V té souvislosti opět zjištěno, že není znám předsný počet intenzivních lůžek dle 

kategorií a zda jsou nasmlouvaná nebo ne. Liška zjistí na příště skutečné počty 

nasmlouvaných lůžek resuscitační péče na všech PC 

 

6. Předčasné propouštění – připomínky (Dort)  

Řada podmínek vřazena na základě připomínek zástupců OS PLDD a SPLDD. 

Biolek, Černý - diskuse o vyplňování reverzu ve vytečkované části. Jako schůdné se 

jeví odkazovat na informace, uvedené v příloze č.1. Nicméně debata bude 

pokračovat i příště, Černý byl požádán o seznam diagnóz  

 

7. Perinatologický program MZ ČR 2014 (Kantor) 

Pravděpodoně na rok 2014 bude MZ uvolněno 1 mil.Kč.  Kantor bude kontaktovat 

MZ za účelem včasného zjištění. 

 

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

Kvalifikovaní neonatologové (L3) nebo lékaři po kmeni (L2)  se nedostávají na některých PC. 

Každoročně však atestuje cca 10 neonatologů, mladí lékaři z PC získávají certifikát po 

kmeni, a tím se personální situace vylepšuje. Převažuje názor zachovat horizontální 

prostupnost mezi pediatrickými obory (neo, dětské, PLDD) proti variantě ustavení neo jako 

základní obor.  

Návrh dalšího postupu - vyjednat úpravu vzděl. programu dětské lékařství - snížit počet 

měsíců povinné praxe neonatologa mimo vlastní pracoviště. Tím způsobem, že neonatologie 

na PC bude postavena na úroveň výuky v ped. minimálně jako na akreditovaných DO  I. 

typu. 

Straňák - pro lékaře PC by byla výhoda zvýšit podíl neonatologie (např. 6 měsíců) v kmeni. 

Další práce  v oblasti vzdělávání - Dort, Biolek. 

 

9. Databáze rizikových novorozenců ČR – aktuální stav  (Plavka)  

Demoverze k dispozici a připomínkám cca do konce února.  

Zůstává základní podmínka úspěchu - kdo bude vyplňovat údaje. Bude k dispozici papírový 

sběrný formulář pro sběr dat již v průběhu hospitalizace, zadání pak bude moci provádět i 

THP pracovník.  
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10. Doporučení – (Hanzl) 

Téma Dítě drogově závislé matky - zastaralé. Bude vyřazeno a zpracováno nově - 

Poláčková 

Téma Fyziologický novorozenec - diskuse o užitečnosti, hlasováním zamítnuto.  

 

11. Návrh na ocenění knihy Neonatologie autorů Straňák, Janota (Kantor)  

Cena ČLS - návrh schválen hlasováním (9 pro z 11) 

 

12. Neonatologické dny 2013 – hodnocení  

Plavka - Organizační stránka - hladký průběh, Odborná stránka - ještě více zapojovat 

mladé, honorary lecture měla úspěch.  

 

13. Neonatologické dny 2014 , říjen 8.-10.  (Straňák) , Hotel Don Giovanni 

Konferenční centrum pro 300-400 osob, prostory pro postery a expozice firem jsou 

dostatečné. 

Zahájení a presymposium v Karolinu, krátký raut do 21 hodin. 

Gala večer v Anežském klášteře, plánována přednáška o historii české neonatologie. 

Obrazovou dokumentaci poslat Straňákovi. Bude vyzván Zoban. 

Odborný program - návrh na prezentace vybraných posterů. 

Vědecký výbor již pracuje. 

1. blok zaplněný 

2. blok Respirace - silně obsazený 

3. blok Výživa - naplněn 

4. blok Funkční echo, multiorgánové selhání 

5. blok FN, patofyziologie hyperbilirubinemie 

Odborný program - návrh na prezentace vybraných posterů. Posterwalk. 

 

14. Neonatologické dny 2015  

Macko – návrh na Zlín, jiný zájemce o pořádání se nehlásil  

 

15. Stanovy – základní návrh k diskuzi,   (Straňák) 

Ustanovení komise pro inovaci stanov ČNeoS - Straňák, Dort, Čihař, Kokštein 

Straňák rozešle pracovní verzi členům výboru, připomínky k materiálu odesílat mailem cca 

do konce února členům komise, budou projednány na příštím výboru. Cílem je přijmout nové 

stanovy tak, aby podle nich proběhly následující volby v roce 2016. 
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13. Hospodaření, členství v ČNeoS  (Čihař) 

Navýšení z 298  na 323  členů za rok 2013. Seznam nových členů bude součástí NeoListů. 

Příspěvky 150 kč za rok, důchodci a ženy na MD 100 Kč. 

Hospodaření za rok 2012 - zašle Čihař, informace bude přílohou zápisu. 

Přihlášky papírové se zasílají na ČLS, pak je dostane Čihař k potvrzení, možno zasílat 

rovnou Čihařovi,  který pak odešle zpět na ČLS. Zkusí zajistit přihlášky na 

www.neonatology.cz. 

 

15. - Česká pediatrická společnost - zpráva o aktuální situaci (Biolek)  

Předseda -  Zeman, místopředseda -  Biolek, vědecký sekretář - J. Škvor 

 

16. Pediatrický kongres Zlín 18.-20.9.2014 – neonatol. blok  (Kantor) 

Prof. Hrstková požádala o přednesení bloku. Nutno zjistit tema, koordinátorem by byl Macko. 

 

17. Neo Listy 

Čihař vybízí k zasílání příspěvků, kazustiky jsou vítány. 

 

18. Mezinárodní kongres - Praha květen 

Financování nedostatečné, prosba o zjišťování dalších zdrojů - Černý. Hrozí zrušení 

kongresu. 

 

20. Nedoklubko (Kantor)  

Představena nově ustavená ředitelka paní Lucie Žáčková. 

Uvedla své představy o práci Nedoklubko. Ze strany výboru vyjádřena podpora sdružení jako 

velmi důvěryhodného partnera. Potvrzen podíl na Dnu purpurového srdce a jiných aktivitách.  

Téma konference Purpur. Srdce upřesní výboru paní Žáčková do dalšího jednání výboru. 

Představení knížky Pohádky pro Kulíšky 1. díl a již vyšel 2. díl. Navrhuje dodat po jednom 

výtisku na oddělení pro maminky a jejich děti.  

V  březnu by měla vyjít kniha terapeutických pohádek. Bude nabídnuta na odděleních pro 

rodiče. Představen projekt křesla pro klokánkování, .Navrženo do projektů nadace. 

Putovní výstava "Nedonošené není postižené" pro PC. 

Zaslat paní ředitelce seznam mailových adres výboru, členové souhlasí. 

 

19. Nadační fond Děti na dlani ( ing. Fibingr, Kantor)  

Nadační fond shromažďuje peníze od sponzorů pro užitečné účely v zájmu novorozenců 

v rámci celé ČR. Nadační fond byl zaregistrován na sklonku prosince 2013, základní  
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myšlenkou je transparentnost. Ve správní radě jsou 4 členové ČNeoS ze sedmi, tím je 

zajištěn významný podíl při rozhodování o využití peněz. Prezentace s kontakty bude 

přílohou zápisu.  

V současné době je žádoucí shromažďovat podněty pro projekty s dosahem po celé ČR.   

 

 

21. Babyboxy – aktuální situace (Kantor)  

Přes 60 BB v ČR, pan Hess upozorněn na příliš vysoký počet. Není daleko doba, kdy bude 

na jednu porodnici jeden babybox. Takové množství je patně nejvyšší na světě!  

Stanovisko právníků z Motola a stanovisko ČNeoS - přiloženo k zápisu. Mydlilová zašle 

Dortovi právní stanovisko v elektronické verzi.  

 

22. Schůzka vrchních sester NEO v Olomouci - Kantor 

Hodnoceno vrchními sestrami velmi příznivě. Další setkání by se mělo odehrát  na 

konferenci v ČB 22.-23. května. Bylo by dobré obnovit činnost sekce ČAS, výbor by tak 

získal partnera v oblasti ošetřovatelství.  

 

23. Perinatální hospicová péče 

PhDr Petra Tenglerová, Rodinné centrum Heřmánek Olomouc poslala Kantorovi informaci o 

tomto druhu péče. Bližší informace nejsou známy, výbor bere na vědomí. Pokud by někdo 

měl poznatky o činnosti této aktivity, dá ostatním k dispozici zkušenosti.  

 

24. Společnost pro  ranou péči (Mgr. Hradílková) – návrh na společnou 

deklaraci (Kantor) 

Iniciativa Společnosti navázat rozsáhlou vzájemnou spolupráci formou společné deklarace. 

Spolupráce našich pracovišť se Společností je navázána dávno a funguje.  

Výbor necítí potřebu se písemně ke spolupráci zavazovat, a proto odmítl smlouvu o 

spolupráci podepisovat . 

 

25. Miss Face (Kantor) 

Projekt bude pokračovat, opět přislíbena spolupráce ze strany Miss Face. Model z loňska by 

se mohl opakovat. Jedno oddělení pražské a jedno mimopražské. Zisk z 30.10.2013 byl 

rozdělen do VFN a Olomouce v poměru 50:50 v celkové hodnotě 68 679 Kč. 

 

26. Baby Friendly Hospital 

Školení edukátorů 20.března  od 9:00 Lékařský dům 
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Advisory Board k Synagisu 23.1.2014, 16,30-17,30 hod 

Diskuse o rozšiřování indikačních kriterií navázala na závěry AB z dubna 2013. 

Board ve složení Poláčková, Kokštein, Liška, Čihař , Dort rozšířen o Kantora a 

Macko, který připravil přehled indikačních kriterií v jiných zemích. Na základě toho 

byly navrženy ještě úpravy, především v oblasti hledání kompromisu mezi kritérii III.a 

a III.b. , diskuse bude proto dále pokračovat po určení intermediárních center. Závěr 

bude předán výboru ke konečnému  rozhodnutí.  

 
 

 

 

 

 


