Zápis jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 30. září 2015
Přítomní členové výboru (v abecedním pořadí): Borek, Čihař, Dort, Kantor,
Kokštein, Liška, Macko, Mydlilová , Plavka, Zoban , Pánek – náhradník za Ústí
Omluven: Biolek, Janec, Janota, Straňák
Členové revizní komise: Hanzl, Poláčková,
Zástupci regionů : Černý,
Hosté: Eva Tlamsová – omluvila se pro nemoc, Mgr. Jana Fenclová
Místo : ČLS, Lékařský dům, Praha
Zapsal: Dort
Schválil: Kantor

Program
1. Kontrola zápisu
2. IROP –současný stav (Kantor)
3. Snížení DRG relativních vah v roce 2015 (Kantor, Čihař)
4. Pracovní skupina pro porodnictví, vyznamenání p.Hess (Kantor, Čihař, Dort)
5. e-Newborn – Czech Neonatal Network – aktuální stav (Plavka)
6.

Světový perinatologický kongres Praha 2019 – WAPM (Zoban + zástupce GUARANT
International)

7. Stanovy – aktuální stav a plán, hlasování o postupu přijetí (Čihař)
8. Purpurový den – 13.11. Žofín + návrh osobnosti odborné společnosti (Kantor)
9. Konference: Neonatologické dny 2015 (Macko)
Neonatologické dny 2016 (Borek)
10. Zprávy - Česká pediatrická společnost (Biolek)
Komise pro děti a dorost MZ, vzdělávání (Dort)
1. Screening poruch sluchu - Mgr. Jana Fenclová, ředitelka
2. Různé: setkání na Kraví Hoře,

1. Kontrola zápisu

2. IROP –současný stav (Kantor)
24.9. vyšla výzva, termín ukončení příjmu žádostí 1.12.2017, realizace
ukončena do 31.12.2019, charakter výzvy – otevřená, tj. žádost a pak
kdykoli později nákup
Celkem 70 mil pro perinatologii na 1 PCIP, včetně 15% spoluúčasti.
Výběr přístrojů pouze ze seznamu Věstníku MZ, limit pro jednotlivá
centra je daný max.70 mil Kč (perinatologie a neonatologie
dohromady), dělení mezi porodnice a neonatologie není dáno, záleží na
každé porodnici zvlášť.
3. Snížení DRG relativních vah v roce 2015 (Kantor, Čihař)
Relativní váhy v neonatologii opět zvýšit o 32%, tj. na úroveň -8 %
roku 2014. Připomínkování další není. V roce 2015 se rel. Váhy
propadly bez zjištěného důvodu na úroveň – 40% proti 2014.
4.Pracovní skupina pro porodnictví, vyznamenání p.Hes
(Kantor, Čihař, Dort)
Účast na jednání Zdravotní komise Parlamentu, odmítavý postoj
k domácím porodům ČNeoS byl podpořen. Požadavek výboru ČNeoS Komise pro porodnictví by měla být v gesci MZ, zdravotní problematika
by měla být řešena MZ. Odmítavý porotoj Rady vlády k převedení na
MZ. ČNeoS odmítla účast na PS, jeden hlas ve stávající skupinbě
nevede ke změnám a ČNeoS nebude podporovat metody a cíle PS.
Na dopis všech odborných pediatrických společností proti nominaci
Hese na státní vyznamenání vrcholným představitelům a prezidentovi
zůstal bez odpovědi.
5.e-Newborn – Czech Neonatal Network – aktuální stav (Plavka)
Databáze belgického původu, měla by nahradit již zastaralý
EuroNeoNet. Systém se průběžně dále rozvíjí. Používá Benelux,
Francie, GB a nyní Česko.
Letos zdarma, příští rok cca 1000 E/ 1 rok za pracoviště.

Sběr dat pod 1500g a 32 GV., možnost zadat data i za rok 2014.
Hodnocení vlastních výsledků
Porovnávání –Benchmarking výsledků mezi pracovišti i mezinárodně.
Vytváří Reporty podle zadání.Archivace dat v excelu.
Dr. Smíšek nabízí podporu přímo na pracovišti.
Navrhuje pracovní skupinu ze zástupců výboru a jednotlivých
pracovišť. Vhodné pro začátek pro perinaztologická centra a později i
IMP.
6. 14th World Congress of Perinatal Medicine Praha 2019 –
WAPM
(Zoban + zástupce GUARANT International – pozvána na 11,30)
Nezávazný návrh kandidatury. (Pozn. V době dokončení zápisu 4.10.
byla kandidatura ze strany vedení ČGPS zamítnuta).

7.Stanovy – aktuální stav a plán, hlasování o postupu přijetí
(Čihař)
Stanovy vytvořeny podle všeobecných stanov ČLS s minimálními
úpravami a pravidla voleb do výboru a revizní komise. Byly rozeslány
všem členum výboru. Schválení členy ČNeoS na sjezdu. Jsou schváleny
ČLS. Hlasování: 10 členů výboru pro, 0 se zdržel, 0 proti.

8. Purpurový den – 13.11. Žofín
návrh osobnosti(Kantor): po diskusi výbor ponechal jediného
kandidáta: Doc. Dušek Hlasování: hlasují všichni přítomní : 14 pro, 1
se zdržel, 0 proti. Ten se zúčastní výběru spolu s Nedoklubkem a
dalšími.
Program – dopoledne přednášky pro sestry, lékaře a veřejnost,
odpoledne další přednášky, večer vyhlášení osobností a společenský
večer.
Ohledně návrhu osobnosti odborné veřejnosti:
Do 7.10. zaslat návrjhy kandidátů, Kantor sestaví kandidátku a z ní
bude hlasováno. Dokončit do 15.10.
9. Centrum pro dětský sluch Tamtam – Mgr Jana Fenclová
OPS, vydává časopis Dětský sluch.
Hlavní aktivity: raná péče terénní, rehabilitace sluchu, zlepšování
podmínek pro integraci postižených dětí

600 rodin a 2000 jedinců v péči za rok
Aktuální projekt pro Nadaci Sirius 2014-2017.
Informace pro rodiče – bude vytvořeno a distribuováno do porodnic
dále možné vytvoření databáze
10. XXXI. Neonatologické dny 2015 (Macko) – Hotel Moskva
362 přihlášeno, 2/3 lékaři, 26 firem, celkem až 450 osob
Středa - presympozium Nutricie
Čtvrtek – odborný program, křest knihy, společenský večer
Pátek – odborný program
Postery – prezentace na elektronickém panelu, všechny budou na
internetu.
11.XXXII. Neonatologické dny – 5.-7.10 2016 Zámek Valeč
(Borek)
12. Komise pro děti a dorost MZ, vzdělávání (Dort)
Zatím jednání komise nebylo svoláno. Hromadí se závažná temata:
Surogátní mateřství, „přímá adopce“, diktát veřejnosti na laické
modifikace zdravotnických postupů atd.
O postupu změn úprav systému vzdělávání nemáme informace.

13. Různé:
Pánek – navrhuje vytvořit standard - správný postup ošetřování MM
- diskuse s tématem pevná pravidla naopak zkomplikují používání MM
prostřednictvím hyg.epid. služby, doporučuje ponechat postup na
daném pracovišti zavedený
Mydlilová - Recertifikace Baby Friendly Hospital – dotaz předsedy
ohledně vysokých poplatků na recertifikaci BFHI, přislíbena případná
revize (zatím povinná každé 3 roky, cena stanovena přepočtem z 3800
euro, žádost 40 000 Kč, poplatek za každého hodniotilele 10 000 na

den a jednu osobu, administrativa 1000 Kč/hod) Poskytuje Laktační
liga.
Hanzl - Upgrady Doporučených postupů do ledna dle rozdělovníku.
Výbor ČNeoS na Kraví Hoře, 20.-22.ledna 2016
Hanzl, Dort – připraví blok právní otázky v neo – přímá adopce,
surogátní mateřství atd. Pozvat právníka pro danou problematiku.
Příští jednání výboru bude v případě nutnosti ve středu 18.11 2015
v případě, jinak 21.ledna 2016.
Zapsal: J.Dort
Schválil: L.Kantor
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