
Zápis jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 29. dubna 2015

Přítomní členové výboru (v abecedním pořadí): Biolek, Borek, Čihař, Dort,  Kantor, 
Kokštein, Liška, Macko, Straňák, 
Omluven:   Mydlilová , Zoban, Plavka, Janec, Černý 
Členové revizní komise:  Hanzl, Poláčková, Janota, 
Zástupci regionů :  Brabec
Hosté: Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.  ředitel ÚZIS,                                               

           MUDr. David Kasal, poslanec PČR,

Mgr. Jitka Jírová, tajemník rady Národního registru reprodukčního zdraví,ÚZIS

Místo : Ústav pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí , III.patro 

Zapsal: Dort

Schválil:  Kantor

Program:- 

1.  Kontrola zápisu se stručnou referencí ohledně aktuálních bodů 

2. Příprava a Diskuse výboru ohledně navazujícího jednání o DRG  

3. DRG restart a snížení plateb za DRG v neonatologii: hosté 

4.  Změny ve Zprávě o novorozenci a hlášení VVV,  

      5.  Možnosti spolupráce ČNEoS a UZIS   : hosté

                           

Vědecký výbor NeoDnů – Zlín

Postup přípravy odborného programu:

Kontrola zápisu se stručnou referencí ohledně aktuálních bodů 

      Příprava a Diskuse výboru ohledně navazujícího jednání o DRG

1. IROP 

první výzva posunuta  na leden 2016  

2. Zpráva o jednání Národní imunizační komise NIKO MZ dne 8.4. 

a o jednání imunologů, lékařek vakcinační ambulance FN Motol a 

neonatologů (Zoban, Dort) dne 27.4. – Dort

Imunologická společnost ústy přítomných (Petrů, Pohunek) přednesla názor, 



že nedonošené děti, včetně nezralých, je možné vakcinovat stejně jako 

donošené děti. S takovým postupem ČNeoS nemůže souhlasit. Neexistují 

kvalitní studie,   které by prokázaly bezpečnost a dostatečnou reaktivitu 

předčasného očkování nezralých dětí. Naopak nižší hladiny protilátek a časté 

nežádoucí reakce jsou známé.  Důvod, proč problematika byla otevřena, 

objasnila Cabrnochová. PLDD žádají jednoznačný postup, který by odstranil 

potřebu rozhodování a odpovědnosti za vakcinaci.

Dne 27.4. ve FN Motol  proběhlo jednání imunologů (Petrů, Pohunek, Fuchs),

neonatologů (Zoban, Dort) a lékařek vakcinačního centra FN Motol 

(Škovránková, Horáková) s cílem sjednotit stanovisko. Imunologové opět 

obhajovali své stanovisko ve smyslu článku v Lékařských listech z prosince 

2014, avšak nedostatek kvalitních studií a naopak bohaté zkušenosti jak 

v zahraničí tak v ČR svědčí ve prospěch stávající praxe odkládat vakcinaci. 

Obtížným jednáním dosaženo společného stanoviska (stanovisko v příloze) 

všech zúčastněných, které bude po pravopisné úpravě podepsáno zástupci 

obou společností a pak předloženo NIKO MZ.

3. Jednání s doc. RNDr. Duškem, ředitelem ÚZIS a poslancem PČR  MUDr. 

Davidem Kasalem o výrazném snížení úhrady péče v celém sektoru 

neonatologie o 30-40 % z neznámého důvodu – Čihař

Snížení uhrady se týká všech novorozenců.

Bude nutné předložit fakta a žádat nápravu na původní stav co nejdříve.

Zaslán dopis řediteli ÚZIS, který zároveň vede i restart DRG systému. 

4. Národní databáze – revize Zprávy o novorozenci a Hlášení VVV

Otvírá se tak možnost využít povinné statistické hlášení k vytvoření národní 

databáze rizikových novorozenců. Zaznělo více souhlasných názorů ze strany

členů výboru. Otázkou zůstává, přes který subjekt databázi provozovat. Přes 

ČNeoS, ÚZIS nebo Registr na Masarykově univerzitě.  

5. DRG restart a snížení plateb za DRG v neonatologii: hosté - poslanec 

MUDr. Kasal a Doc. RNDr. Dušek

Prezentace záměrů UZIS.



www.drg-cz.cz 

Spolupráce s odbornými společnostmi = dle UZIS základ všeho.

Doporučené postupy musí být součástí systému – lékař postupuje lege artis, 

podle pravidel, ani by neměl jinak. Péče pak musí být uhrazena.

Plán setkání spojený s přednáškou odborné společnosti: popis stavu – návrh 

změn před boardem DRG Restart. 

Příslib revidovat data ZP, bude –li potvrzen hrubý pokles úhrad za  

neonatologickou péči, bude provedená korekce od 1.1.2016.

Slíbena doc. Duškem i poslancem PČR D. Kasalem podpora k narovnání 

současných propadů v neonatologii – priorita, nutno v co nejrychlejším čase. . 

Pak náprava DRG systému, což je běh na dlouhou trať a bude trvat roky. 

Potvrzena nominace dvou členů výboru do užší skupiny spolupracující  s RDG

Restart -  Macko, Liška.    

Dále diskuse o další strategii a jednáních. Dalšími jednáními pověřen Kantor, 

Čihař.  

6. Změny ve Zprávě o novorozenci a hlášení VVV,  

Možnosti spolupráce ČNEoS a UZIS   : host Mgr. Jírová

Národní registr reprodukčního zdraví, který spravuje ÚZIS.

Projekt eReg – projekt IOP s cílem úpravy a konsolidace rezortních dat.

Změna papírových hlášení za elektronická data.

Interaktivita – možnost vyplňovat on-line, možnost  prohlížet nahlášené 

záznamy.

výstupy – prohlížení data za vlastní ZZ a za celou ČR.

Harmonogram – nyní pilotní provoz. Školení bude pro zájemce koncem roku. 

Ostrý provoz od 1.1.2016. Možnost přihlásit se do pilotního provozu. 

Národní registr VVV

Klasifikace MKN X, a další OMIM , ORPHANET

Zpráva o novorozenci – Kučera, Jírová

Autoři NIS budou informováni a připraveni na nový systém.

http://www.drg-cz.cz/


Databáze nezralých novorozenců

Odeslat žádost o implementaci do Zprávy na ÚZIS.

Vzdělávací program dětské lékařství

Biolek – zpráva o jednání na MZ.

V případě potřeby bude příští jednání výboru ve středu 10. června  2015 . Bude 

upřesněno. 

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.    MUDr. Martin Čihař    Doc.MUDr. Jiří Dort, Ph.D.            

Předseda ČNeoS      Místopředseda         Vědecký sekretář

  


