
Zápis jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 16.4.2014 
 

Přítomní členové výboru (v abecedním pořadí): Biolek, Borek, Čihař, Dort,  Kantor,  
Kokštein, Liška, Macko, Mydlilová, Straňák, Zoban   
Omluven:   Plavka 
Členové revizní komise:  Hanzl, Janota, Poláčková  
Zástupci regionů :  Černý , Janec  
Hosté: 0 
Místo: ÚPMD  
Zapsal: Dort 
Schválil:  Kantor 
 
 
 

Program - začátek 9,00 hod 
1. Kontrola zápisu  

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

Kantor, Čihař  

3. IROP – současný stav (Kantor) 

4. Perinatologický program MZ 2014 (Kantor) 

5. DRG, hmotnost a ventilace –  Kantor, Macko, Liška   

6. Synagis – indikační kritéria (Čihař)  

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

8. Stanovy – základní návrh k diskuzi, (Straňák a komise) 

9. Nedoklubko – Den purpurového srdce (Kantor)  

10. Neonatologické dny 2014 – informace (Straňák)  

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

12. Neonatologické dny 2015 (Macko)  

13. Zpráva - Česká pediatrická společnost (Biolek)  

14. Nadace děti na dlani ( Kantor)  

15. Různé  (Národní zdravotnické fórum, hlášení časné morbidity, místo dalších 

schůzí, další akce )       

 
 
 
 
 
 



1. Kontrola zápisu 
Podle programu 

 
2. Výběrová řízení na perinatologická centra a centra intermediární péče – 
Kantor, Čihař  
Centra PCIP  a PCIMP schválena všemi složkami a vyjdou ve Věstníku v dubnu. 

Ta centra, která nedostala statut intermediárního centra budou mít i dále propláceny 

neonatologické kódy  jako dosud 

 

3. IROP – současný stav (Kantor) 
Projekt probíhá, Byli jsme přechodně z IROP vyřazeni, ale v současné době se 

podařilo i po setkání s ministrem zdravotnictví  dostat zpět. Proces specializace péče 

je nutno dokončit a projekt sítě PC podpořit s pomocí dotací IROP. Aktuálně projekt 

prošel MZ a Ministerstvem pro místní rozvoj. Nyní bude předložen Evropské komisi.  

 

4. Dotace z Norských fondů  
– ještě není pro neonatologii zavřena.Očekáváme další vývoj.  

 

5. Perinatologický program MZ 2014 (Kantor) 
Letos dotace  asi 140 000 na jedno centrum (společně pro neon a gpk) s obvyklou 50 

% účastí zařízení.  

 

6. DRG, hmotnost a ventilace –  Kantor, Macko, Liška   
Spolupráce s NRC – zástupcem ustanoven Macko. 

Vloni navrhován jeden univerzální kod ventilace novorozence, letos jsme opět NRC 

připomínkovali, zatím pokyn k vykazování MZ nevydalo. 

 

7. Synagis – doporučená indikační kritéria (Čihař)  
Poradní board jednal o event. rozšíření po dobu dvou let. Na posledním jednání 10.4. 

board hlasováním schválil novou variantu. Tato varianta předložena výboru 

k projednání. 

Výbor souhlasí, aby se hlasování o přijetí nových kriterií zúčastnili všichni přítomní 

včetně zástupců pracovišť.  

 



Hlasování : 

S přijetím aktualizovaných kriterií souhlasí 14 přítomných, 2 jsou proti, nikdo se 

nezdržel.  

 

Čihař bude dál jednat s pojišťovnami a SÚKL. . 

Diskuse: 

Straňák – jaký je význam indikačního formuláře? Čihař zjistí potřebnost formuláře u 

MUDr. Šustkové na VZP. 

Výbor ČNeoS tímto nová kriteria přijal v následujícím znění: 
 
DOPORUČENÁ INDIKAČNÍ KRITÉRIA PRO RSV PROFYLAXI (SYNAGIS) 
U NOVOROZENCŮ   
 
1. Novorozenci s BPD narození v gestačním věku 28+6 a dříve.  Pro tyto pacienty plati 
věkový limit 12 měsíců  nebo 12 měsíců od propuštění z Perinatologického centra.        
 
2.  Novorozenci narození v gestačním věku ≤ 28 + 6 nebo s porodní hmotností ≤ 1000g, bez 
BPD, narození maximálně 6 měsíců před začátkem nebo propuštění v průběhu RSV sezóny 
 
3. Novorozenci narození v gestačním věku 29 + 0  -   31 + 6, bez BPD, s porodní hmotností 
≤1500g, narození maximálně 6 měsíců před začátkem RSV sezóny nebo propuštění v průběhu 
RSV sezóny (1.11. - 31.3.)  
 
4. Všichni novorozenci s BPD, bez ohledu na gestační týden, kteří vyžadovali léčbu 
BPD/CLD (oxygenoterapii, bronchodilatační terapii, kortikoidy, diuretika) ještě 6 měsíců 
před začátkem RSV sezóny. Tito novorozenci mají nárok na imunoprofylaxi do 2 let věku. 
        
5. Hospitalizovaní nezralí novorozenci, ohrožení nozokomiální RSV infekcí, mají nárok na 
aplikaci 1 dávky Synagisu. 
 
16.4.2014    Výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP  
 
8. Předčasné propouštění 
PLDD mají pro rodiče připraven informační formulář pro rodiče. 

Reverz ve Věstníku – po diskusi výbor souhlasí s tím, že je možné používat i 

modifikovaný reverz v dané nemocnici. Reverz věstníku  stačí vyplnit v tečkované 

části „ano“ a „viz příloha č.1“. 

 

9. Stanovy – základní návrh k diskuzi, (Straňák a komise) 
Připomínky si zašlou členové komise (Straňák, Kokštein, Biolek, Čihař, Dort) 

 



 
10. Nedoklubko – Den purpurového srdce 13.11. (Kantor)  
Temata: vývojová péče, varia. Časový prostor bude upřesněn. Česká neonatologická 

společnost připraví opět několik přednášek.  

 

11. Personální situace na centrech, otázky kolem L1, L2, L3 (Dort, Kantor)  
Další postup - vyjednat úpravu vzděl. programu dětské lékařství - snížit počet měsíců 

povinné praxe neonatologa mimo vlastní pracoviště, tím, 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. 

Návrh (Dort) zahájit nové jednání na MZ a VZP: 

– stávající počet lůžek na PC je nižší než plánovaný počet ve spádových 

oblastech podle Věstníku (skutečné počty zašle Liška), 

– VZP má povinnost zajistit péči svým pojištěncům, 

- ve skutečnosti VZP krátí platbu podle chybějících úvazků. 

Výbor pověřuje vedení výboru  jednáním v navrženém zájmu.  

 

12. Neonatologické dny říjen 8.-10.2014 , Hotel Don Giovanni (Straňák)  
www stránky běží – včetně registrace, programu atd. 

 
13. Pediatrický kongres Zlín 18.-20.9.- Macko 
Neon. blok koordinuje Macko. 

 

14. Neonatologické dny 2015 (Macko)  
Zlín – kongresové centrum univerzity 

 
15. Zpráva - Česká pediatrická společnost (Biolek)  
Problémy vzdělávání – jednání s MZ – snížit počet základních oborů, sloučit 

vzdělávací programy s PLDD – z jejich strany zatím nízká ochota k jednání, 

Možnost pro obor neonatologie – zlepšit podmínky pro absolvování stáže na 

pediatrii. Stanovit doby stáží volněji.  



Jednání s MZ ohledně platby za hospitalizované matky jako doprovod dítěte – za 

dítětem. 
 

17. Nadace děti na dlani ( Kantor)  
WWW stránky k dispozici. Nyní se hledá odborná náplň – základní informace např. 

pro těhotné, které zvažují porod doma, atd. ČNeos podpoří web s tematikou porodů 

doma pro matky, které se rozhodují.  

 

18. Konference sester ČB 22.-23.května zajištěna včetně jednání vrchních 
sester  
Viz www.neonatology.cz  

 

19. Pracovní skupina ČNeoS pro NI – Lipno 12.-13.června 2014 
Zajistit zástupce z každého PC. Pozvánky přijdou na PC centra. 
 

18. Různé   
Národní zdravotnické fórum – znovu kontaktovalo předsedu snahou o navázání 

spolupráce, kterou však předem neobjasnilo. Výbor ČNeoS nebude spolupracovat.  

Prezentace z jednání Peri sekce – bude umístěna na www.neonatology.cz 

Souhrnná demografická data ČR za roky 2012 a 2013 chybí – starší jsou na 

stránkách www. Kokštein požaduje zpřístupnit chybějící ročníky, Liška předá žádost 

Plavkovi.  

Regionální neonatolog – původně jmenován MZ, v současnosti existuje neoficiálně. 

Dohoda obnovit seznam regionálních neonatologů a perinatologů  - Kantor  

Dotaz k prezentaci mortality na konferenci SPM  – Janec. Údaje za  PC Ústí 

nesouhlasí (konkretně slide Mortalita NENPH 2005-2006). 

Školení v resuscitaci – proběhl kurz v UPMD, úvaha o možném dalším postupu  

školení, úhrada nákladů na kurz ve Švédsku atd. Oběcně diskuze směřovala k tomu, 

že takový program pod hlavičkou ERC by byl pro ČR velmi dobrý. Bude 

podporováno. Dohoda ohledně kurzů bude na příštím zasedání. Kantor osloví 

českou resusc. radu 

Vakcinace nedonošených dětí – iniciativa PLDD očkovat podle kalendářního věku 

nikoli korigovaného. Zoban projednání s imunologií/vakcinologií. 

 

http://www.neonatology.cz/
http://www.neonatology.cz/


 

Prof. Harish Kirpalani – oslovil Zobana se žádostí o sdělování dat pozdní 
morbidity. Zoban pošle na PC žádost o souhlas. 

Přihlášky nových členů ČNeoS – vázne zasílání mezi ČLS a výborem ČNeoS. 

Biolek zjistí, jakým způsobem je zajištěna cirkulace přihlášek do ČPS. Ve výboru 

ČNeoS bude pak také zajištěno schvalování přihlášek.  

Čihař se pokusí  zajistit , aby přihlášky mohly být podávány elektronicky na 

www.neonatology.cz. 

Příští schůze  v září, pokud situace nevyžádá jinak.  Místo bude upřesněno, 

v jednání je možnost využívat prostory na ČLS. 

 

Zapsal: Jiří Dort 

Schválil:  Lumír Kantor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 


