Zápis jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 17.9.2014
Přítomní členové výboru (v abecedním pořadí): Biolek, Borek, Čihař, Dort, Kantor,
Kokštein, Liška, Macko, Mydlilová, Plavka , Straňák, Zoban
Omluven: Janec, Poláčková
Členové revizní komise: Hanzl, Janota,
Místo: Lékařský dům ČLS v Praze
Zapsal: Dort
Schválil: Kantor

Program - začátek 9,30 hod
1. Kontrola zápisu
2. IROP, Norské fondy – současný stav (Kantor)
3. Věstník MZ o perinatol. centrech, odvolání - infomace – (Kantor, Čihař)
4. Perinatologický program MZ ČR 2014 (Kantor)
5. DRG, hmotnost a ventilace – informace k současnému stavu – (Macko, Liška , Kantor)
6. Personální situace na centrech, vzdělávání (Dort)
7. Databáze rizikových novorozenců ČR – aktuální stav (Plavka)
8. Web - domaciporody.cz – (Kantor)
9. Návrh na ocenění prof. Mourka – (Mydlilová, Kantor)
10. Neonatologické dny 2014 – informace (Straňák)
11. „Transparentní spolupráce“ – (Kantor)
12. Zprávy - Česká pediatrická společnost (Biolek)
Komise pro děti a dorost MZ – informace – (Dort)
Pediatrický kongres Zlín 18.-20.9., Zlín – neonatol. blok (Macko)
13. Neonatologické dny 2015 Zlín (Macko)
14. Miss Face (Kantor)
15. Nedoklubko, Den Purpurového srdce (Kantor)
16. Vícedenní zasedání
17. Babybox – sdělení UOOS (Kantor)
18. Různé (PLDD a rodná čísla, péče o kůži ČAS atd. )

1. Kontrola zápisu
Podle programu
2. IROP, Norské fondy – současný stav (Kantor)
NF - Podáno 14 projektů – dle seznamu, kromě PCIP ještě některá další pracoviště –
Janské Lázně, Rehabilitace ops,

Byli vybráni hodnotitelé z řad Fakultních nemocnic i krajských nemocnic, Nedoklubko
(15 osob), školení hodnotitelů proběhne
IROP – smlouva o spolupráci před podpisem Evropskou komisí. Následuje vypsání
seznamu přístrojů doporučených výborem - pozor jde jen o druhy přístrojů, bez
specifikace atd.), tedy seznam typu inkubátor, monitor, ventilátor atd…. Na základě
tohoto seznamu pak bude pokračovat program IROP na úrovni jednotlivých
nemocnic. Stran stavebních úprav se pokračuje v jednání a stran informačních
technologií také. Kantor vznese požadavek na zařazení právě IT do programu.
3. Věstník MZ o perinatol. centrech, odvolání - infomace – (Kantor, Čihař)
Odvolala se nemocnice Písek – zamítnuto pro nízký počet porodů, možno při
dostatečném počtu pordů a dětí požádat znovu.
Nemocnice Jihlava – dop. podat přepracovanou žádost k novému posouzení
s odpovídajícím počtem porodů a dětí.
4. DRG, hmotnost a ventilace – informace k současnému stavu – (Macko,
Liška, Kantor)
Personální změny na NRC pro DRG.
Pro 2015 – PH bude předřazena ventilaci. Podpora ventilace jakéhokoli typu bude
vykazována jediným markerem 90955 – již v současnosti má být vykazován, aniž pro
letos má vliv na úhradu.
5. Personální situace na centrech, vzdělávání (Dort)
Během léta nedošlo k žádnému pokroku ohledně vzdělávacích programů, připravuje
se znovu spojení programu PLDD a dětského lékařství. V kontextu připravovaných
změn VP dětské lékařství bude ČNeoS požadovat zkrácení povinné stáže na
pediatrických pracovištích (viz také bod č.10), zdůvodnění požadavku – viz dřívější
zápisy.
6. Databáze rizikových novorozenců ČR – aktuální stav (Plavka)
Tvorba pokračuje, zatím demoverze není k dispozici – předpoklad do konce roku.
Předvedení v lednu 2014.

7. Web - domaciporody.cz – (Kantor)
Redakční rada pro www o domácích porodech ČNeoS – Pánek, Čihař …
Zapotřebí obrátit pozornost více na ohrožení novorozenců rozených doma.
Preferovat propagaci přirozených porodů v porodnici proti domácím porodům by
mohla být cesta, jak omezit výskyt domácích porodů.
Zoban – okrajová záležitost. Je zapotřebí stanovit přesná pravidla pro porodní
asistenci.
8. Ocenění prof. Mourka – (Mydlilová, Kantor)
Zlatá pamětní medaile ČLS byla schválena vedením ČLS a bude předána v Karolinu
rukou prof. Škrhy v rámci Neontologických dnů
9. Neonatologické dny 2014 – informace (Straňák)
Přihlášeno cca 300 lidí. Prostor pro presympozium pro 200 osob s pozvánkami od
Chiesi+ Nestle
Klinický informační systém – prezentace 30min v pátek dopoledne.
Setkání s experty v pátek ráno (MIletín, Pazderová) pro pozvané.
Konec jednání ve 13 hod v pátek.
Program kompletní bude na www stránkách od příštího týdne, tištěný program na
kongresu, abstrakta vyjdou v Neontologických Listech v listopadu.
10. Zprávy - Česká pediatrická společnost (Biolek)
Brhlíkova cena – prof. Šamánek, oceněná kniha – prof. Lébl
Diskuse o vzdělávání – záměr - více času na domovském pracovišti.
11. Pediatrický kongres Zlín 18.-20.9., Zlín (Macko)
– neonatol. blok je 1 a pul hodiny, předsedající a koordinace Macko, Kantor
12. Miss Face (Kantor)
Již druhá účast. Výtěžek pro neonatologická pracoviště – JIP. Letos finále 4.10. –
nutno upřesnit podrobnosti

13. Den Purpurového srdce (Kantor) 13.11.
Osobnost české neon. – pro žijící neonatology, bude projednáno a odhlasováno
v práběhu října. Síň slávy i pro minulé neonatology – spíše by měla navrhovat i vést
ČNeoS, bude projednáno s Nedoklubkem a znovu na výboru v lednu (název?,
smysl?…) Existuje status čestného člena, který by mohl být víc využíván.
14. Babybox – sdělení ÚOOS
Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů – zakazuje pořizování fotodokumentace
vložených dětí – jako příloha zápisu.
BB stále nemá certifikát jako zdravotnický prostředek.
15. Různé
Problém PLDD a získávání rodných čísel – jednání musí iniciovat SPLDD
Výbor pro zdravotnictví – MUDr. Pavel Antonín předseda podvýboru – pozvánka na
schůzi 7.10. – téma: Problematika nedostatečné následné péče /nesystémové/ pro
děti NPH.Překvapivá iniciativa z této strany, ČNeoS nevidí potřebu legislativních
změn pro zajištění této péče, která je již zakotvena v dokumentech a Věstnících MZ .
Případnou nedostatečnost je možné řešit na regionální úrovni. Možnost jednání
v parlamentu odložíme na později a požádáme o jiná témata.
Transparentní spolupráce mezi lékaři a farmafirmami, stanovisko ČLK 1/2008 se tím
již zabývalo.
Na závěr schůze byla otevřena problematika indikací RSV vakcinace (Liška)
odhlasovaných výborem před prázdninami poměrem 14:2. Po diskuzi konstatováno,
že současné indikace už prošly správním řízením SUKLu a toto nabylo právní moci.
16. Vícedenní zasedání 21.-23.1.2015 Kraví hora

