Zápis jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 8. dubna 2015
Přítomní členové výboru (v abecedním pořadí): Biolek, Borek, Čihař, Dort, Kantor,
Kokštein, Liška, Macko, Mydlilová, Straňák, Zoban
Omluven: Plavka,
Členové revizní komise: Hanzl, Poláčková, Janota,
Zástupci regionů : Janec - nepřítomen
Hosté: Lucie Žáčková – ředitelka Nedoklubka
Místo: Sídlo ČLS Praha
Zapsal: Dort
Schválil: Kantor

Program 1. Kontrola zápisu
2. IROP –současný stav (Kantor)

3. Norské fondy
4. Informace z jednání na MZ – změny, další možnosti (Kantor, Čihař, Dort)

5. DRG restart (Liška, Macko, Kantor)
6. Imunizace nezralých dětí (Zoban, Dort)
7. Databáze rizikových novorozenců ČR – aktuální stav (Plavka)
8. Stanovy – aktuální stav a plán (Straňák, Čihař, Kokštein)

9. Konference: Neonatologické dny 2015 (Macko)
Neonatologické dny 2016 (předběžný zájem Borek)
Konference perinatální a fetomaternální medicíny Liberec 2015 (Kantor)
Kongres primární péče, Praha, únor (Čihař)
Kongres PLDD Přerov, září (Kantor)
10. Zprávy - Česká pediatrická společnost (Biolek)
Komise pro děti a dorost MZ, vzdělávání (Dort)
11. Miss Face, Nedoklubko
12. Jiné - Neo. Konference Srní 5-6.6.2015 – odborná garance.

1. Kontrola zápisu
2. IROP
2. kola výzvy, bude dost času na podání žádosti.
Informace o jednání na MZ a ČLS

Person. obsazení se vyměnilo tak, že ČNeoS ztratila současné kontakty pro
jednání. Předseda poděkoval v jejich nepřítomnosti MUDr. M. Brabcové a Mgr.
Kohlerové i MUDr. Heleně Sajdlové za vydatnou a zásadní pomoc neonatologii
v posledních letech. V současné době nejsou místa obsazena.
Předsedou ČLS je nyní prof. Štěpán Svačina, přednosta II. IK VFN. Nabízí
spolupráci. Proběhlo jeho první setkání s Kantorem.
3. DRG Restart
Jednání s doc. Duškem, ředitelem ÚZIS a DRG Restart. Účastnili se Kantor,
Macko, Liška, Čihař. Jednáno o dvou bodech.
A)Záměr je vytvořit nový systém DRG ve spolupráci s jednotlivými odbornými
společnostmi.
B) Proč došlo k radikálnímu snížení úhrady pro neonatologii (cca o 40 %)
není známo. Kantor odeslal na ÚZIS dopis se žádostí o bezodkladnou
nápravu propadu úhrad za péči.
Zástupci výboru pro další jednání – Macko, Liška. Další jednání výboru 29.4.
Pro otázky screeningu a ÚZIS jmenován Janota.
Další info budou na stránkách UZIS.
4. Vzdělávání
Biolek: Jednání na MZ – Němeček, Vymazal, Zeman, Biolek. Shoda na jedné
společné atestaci po 5 letech, společný kmen po 3 letech.
Návrh novely zákona 95/2004: pediatrie – vzdělávací program 4 roky. Společný
kmen 2 roky. T.č. je ve vnitřním připomínkovém řízení. Připomínky ČPS –
Biolek pošle do zápisu.
Rezidenční místa by se měla rozšířit.
Jednání v PS ČR s poslancem Dr. D. Kasalem: podpora pro společnou
atestaci. Vzdělávání sester : Vrátit odbornost dětská sestra. Nemůže být od
pregraduálu, nebyla by kompatibilita s EU. Návrh –všeobecná sestra
s pediatrickým zaměřením.
5. Sdílení výkonu novorozenecký screening
MZ schválilo sdílení výkonu novor. Screeningu pro odbornost 301.

NEO by mohla požádat o přiznání odbornosti 304, a tím také mít možnost
sdílení.
6. Očkování nedonošených dětí
Návrh stanoviska ČNeoS - Zoban, Dort: Preventabilní onemocnění za 10 let
nestoupají, stejně ani úmrtnost na infekce. Nedonošené děti méně než 34 t.
mají nižší odpověď na vakciny, odklad vakcinace vede k vyvolání vyšší
protilátkou odpovědi. Nežádoucí účinky narůstají s klesajícím GV. Není žádný
důvod ke změně dosavadního systému očkování.
Hlasování : všichni přítomní souhlasí.
Stanovisko výboru pro jednání NIKO dnes na MZ výbor schvaluje jednomyslně
– viz příloha zápisu.
7. Databáze rizikových novorozenců
Připravuje Plavka a Smíšek. Návrh dále využívat modernizovanou Zprávu o
novorozenci na základě nabídky ÚZIS. Bude projednáné na příštím jednání.
8. Stanovy ČNeoS
ČLS připravuje vzorové stanovy pro odborné společnosti, bude k dispozici
během jara. Na základě těchto stanov bude možné pořádat i volby.
9. Host – L. Žáčková, Nedoklubko
Přinesla první číslo časopisu Nedoklubka: Nejste v tom sami. Distribuce bude
na všechny porodnice.
Prematurity Day – bude v Praze, jedná se o místě.
10. XXXI. Neonatologické dny 2015 ve Zlíně – Macko
Program se plní. Společenský program – návštěva likérky, druhý večer –
Baťovo muzeum, živá hudba.
Venue – hotel Moskva, ubytování výboru zde, registrace pro členy zdarma.
Registrace již otevřena. Deadline pro abstrakta cca polovina září.
www.neonatologie2015.cz

Výbor rozhodl, že XXXII. Neonatologické dny budou v roce 2016 v Brně.
Organizuje Borek.
11. Pracovní skupina k porodnictví při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a
mužů.
Kozák Václav, Peremská jsou nominováni jako neonatologové, ale nikoli jako
zástupci odborné společnosti. ČNeoS byla úplně vynechána. Struktura komise
je velmi jednostranná, za ČGPS není uveden nikdo, za MZ dva porodníci.
Kantor, Čihař připraví dopis s nesouhlasem.
12. Pochybné aktivity zřizovatelů Babyboxu
Hess rozesílá maily, kterými dehonestuje vybrané lékaře, naposled Biolka.
Výbor zásadně nesouhlasí s nominací Hesse na státní vyznamenání.
Výbor souhlasí s odesláním odmítavého stanoviska, nejlépe společně s ČPS a
spol. soc.pediatrie.
Hlasování: 10 souhlasí, 4 se zdrželi, nikdo nebyl proti.
Návrh připraví Dort, Mydlilová, Kantor. Biolek pak předloží na výboru ČPS, také
Společnosti sociální pediatrie.
13. Miss Face – podzim 2015.
Výtěžek na některé další oddělení, mohou se přihlásit. Za Prahu Bulovka. Za
mimopražské se zatím nikod nepřihlásil. Jediná podmínka – účast na finálovém
večeru jeden zástupce za oddělení.
14. Nadace Děti na dlani (NDD)
Žádost o poskytnutí loga společnosti – je možno jen na určité předměty, které
je nutno schválit zvlášť a individuálně. V diskusi vyplynulo toto stanovisko,
v konkretních případech bude zvažovat.
První dva resuscitátory z NDD půjdou do Nemocnice v Opavě a Příbrami.
15. PCIMP
Čihař – Jihlava a Písek se odvolaly proti nezařazení, VZP v druhé fázi tato
pracoviště schválila.

16. Resuscitační kurz ERC
ÚPMD, Dr. Šebková , certifikát platí 5 let, cena 5000 Kč. Začátek června 2015.
Stále je možné přihlásit se.
17. 11. Konference neonatologů, Srní 5.-6.6.2015
Pořádají společně NEO Č. Budějovice a NEO FN Plzeň. Zástupci žádají, aby
výbor převzal odbornou garanci za účelem přidělení kreditů ČLK.

Příští jednání výboru bude ve středu 29.4.2015 .
Lumír Kantor,

Martin Čihař
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