Zápis jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 20.-22.1.2016
Přítomní členové výboru (v abecedním pořadí): Biolek, Borek, Čihař, Dort, Kantor,
Kokštein, Liška, Macko, Mydlilová, Plavka, Straňák, Zoban
Omluven: 0 ,
Členové revizní komise: Hanzl, Poláčková, Janota,
Zástupci regionů : Černý, Janec
Hosté: Doc. JUDr. Z. Králíčková, Ph.D., Právnická fakulta, MU Brno
Doc. RNDr. Dušek, CSc. , ÚZIS
MUDr. J. Smíšek
Místo: Bořetice
Zapsal: Dort
Schválil: Kantor

Program
1. Kontrola zápisu
2. IROP –současný stav a plány jednotlivách PC, NF – realizované projekty (Kantor)
3. DRG relativních vah v roce 2016 (Liška, Macko, Kantor)
4. Pracovní skupina pro porodnictví, Babyboxy (Čihař, Kantor, Dort)
5. Komise pro děti a dorost MZ, vzdělávání (Dort)
6. Členská základna, schválení nových členů (Čihař)
7.

Volby – aktuální stav a plán (Čihař, Kantor)

8.

Personální situace na PC, příprava zákona (Jirka D.)

9.

e-Newborn – Czech Neonatal Network – aktuální stav (Plavka)

10. Doporučení (Hanzl)
11. Resuscitace – kurzy dle ERC – souhrn dosavadních aktivit, event. plány (Straňák)
12. Konference: Neonatologické dny 2016 (Borek)
Neonatologické dny 2017
13. Zprávy - Česká pediatrická společnost (Biolek)
Zprávy z Purpurový den 2015 (Kantor), Miss Face (Dort, Čihař
14. Jiné
15. Diskuze o právních otázkách v neonatologii (Dort, Hanzl + právnička) cca 13,30 – 15,30
16. Registry v neonatologii – souhrn, možnosti a diskuze (doc.Dušek),
17,00 – 19,00

1. Kontrola zápisu
2. IROP –současný stav a plány jednotlivých PC,
NF – realizované projekty (Kantor)
Projekty z IROP jsou v počáteční fázi přípravy.
Stav realizace dotace z NF – přehled situace na jednotlivých
pracovištích. N2která pracovště jsou už v závěrečné fázi, některá
naopak ještě němají ukončena výběrová řízení.
3. DRG relativních vah v roce 2016 (Liška, Macko, Kantor)
Navýšeny rel. váhy v neonatologii na 93% původní situace (r.
2014).
DRG Restart pokračuje, probíhá sběr referenčních dat.
V r. 2016

je dále rozhodující porodní hmotnost.

Vliv UPV a neinvazivní ventilační podpory ? Signální marker 90955.
Shoda výboru: Všechny formy ventilační podpory novorozence
jsou rovnocenné. Výbor bude usilovat o změnu Metodiky pro příští
rok. Navrhnout definici ventilační podpory novorozence.
Úhrada vyjmutá z platby případovým paušálem: novorozenec s PH
1000g a méně, 1000-1499g, 1500-1999g, 2000-2499g.
4. Pracovní skupina pro porodnictví, Babyboxy (Čihař, Kantor,
Dort) + příloha
Námitka ČNeoS proti složení Pracovní skupiny. Odpověď ministra
Dienstbiera, který podporuje alternativy porodů, nic nového
nepřinesla. Zdravotní výbor parlamentu doporučil, aby takováto
skupina byla v gesci MZ.
Babyboxy – stanovisko 4 pediatrických OS proti vyznamenání pana
Hesse nebylo respektováno, prezident stanovisko ignoroval.
Rozhovor v ČRo skončil odchodem p.Hesse ze studia v průběhu
relace.

Hes rozeslal hanlivé dopisy o prim. Biolkovi na mnoho institucí
včetně vedení ČLS JEP prof Svačinovi.
Výbor schvaluje odpověď ČNeoS prof. Svačinovi.
Výbor se rozhodl seznámit s problematikou BB vědeckou radu ČLK
(Čihař, Dort, Biolek, Kantor).
5. Komise pro děti a dorost MZ (Dort)
Jedním z bodů programu jednání dne 30.11.2015 byla otázka, zda
předávání novorozence zájemcům o adopci dítěte ještě v porodnici
je v souladu s platnými předpisy. Komise konstatuje, že předání
novorozence v porodnici do péče jiné ženě než matce je postup,
který není v souladu s platnou právní úpravou. Komise nesouhlasí
s předáním dítěte v porodnici jiné ženě než té, která dítě porodila.
6. Vzdělávání (Dort)
– novela zákona o vzdělávání se připravuje do parlamentu.
Zástupce ČNeoS bude přizván spolu s ČPS při přípravě vyhlášky o
vzdělávacích programech dětské lékařství a neonatologie - Mgr. Z.
Podhrázký. Stav kolem zákona o vzdělávání je velmi komplikovaný.
7. Stanovisko ČNeoS, ČSAKI a OSPDL k očkování nedonošených
dětí (Dort)
Společné stanovisko uvedených tří OS bylo předáno NIKO MZ
k připomínkám a vydání. Poté může být stanovisko publikováno
v odborných časopisech (tisk v NeoListech a Voxu).

8. Členská základna, schválení nových členů (Čihař)
Počet členů je 332.
Výbor schvaluje nové členy: MUDr. M. Škývarová, MUDr. T.
Třeštíková, MUDr. J. Děrkasová, MUDr. V. Zajíčková, MUDr. M.
Pospíšilová, Mgr. M. Kupková, , Mgr. J. Kučová, Mgr. D. Hamplová,

J. Kudláčková
9. Zpráva o hospodaření (Čihař)
Výdaje jsou standardní a nízké: odměna sekretářky, cestovní
výdaje. Kompletní zpráva bude rozeslána dodatečně po obdržení
podkladů z ČLS.
10.

Volby – aktuální stav a plán (Čihař, Kantor)

Volby do výboru ČNeoS proběhnou v tomto roce podel nových
stanov.
Volební komise - 3 členové, kteří nebudou kandidovat do žádného
orgánu – navržena ve složení: Kokštein, Kučera, Podešvová.
Hlasování výboru: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Volební komise byla schválena.
Kandidátka do voleb – každý člen může být volen, kandidáti musí
vyjádřit souhlas s volbou a budou zapsáni na seznam.
11.

Personální situace na PC (Dort)

PC jsou stran lékařů dle průzkumu saturována dostatečně. Hraniční
je stav ohledně kvalifikace. Zdá se, že zájem absolventů o práci na
neonatologii klesá, ekonomické důvody nabývají na významu.
12.

e-Newborn – Czech Neonatal Network – aktuální stav

(Plavka, Smíšek)
Česká neonatologická databáze – první zkušenosti a výstupy
- spolupracuje 11 center
- prohlížeč Mozilla Firefox
-

unit report – srovná pracoviště s průměrem ČR (má 150 stran)
- plán: dokončit rok 2015, schůzka zástupců pracovišť – květen
2016

13.

Doporučení ČNeoS (Hanzl)
Počet doporučení: 14, jsou na www.neonatology.cz

Současně probíhá aktualizace.
Plán aktualizací pro 2016: Novorozenecké křeče, Kojení donošených
dětí, Péče o donošeného novorozence po resuscitaci.
změna platnosti doporučení: místo data platnosti bude platnost „do
příští revize“.
Kontrola platnosti probíhá 1x ročně na jednání výboru v lednu.
14.

Resuscitace – kurzy dle ERC - Newborn life support

course– zkušenosti ÚPMD (Straňák)
8 vyškolených instruktorů je k dispozici, materiální nároky jsou
vysoké– několik místností, množství materiálu, cena kurzu 5000 Kč.
V této fázi je třeba dokončit vzdělávání instruktorů. Kurzy ERC samy
o sobě mohou začít po složitých administrativních postupech.
Kontaktní osobou za ČNeoS v České resusc. radě je MUDr. Sylva
Šebková.
15.

Konference:

Neonatologické dny Zlín 2015 - Macko
kritika posterové sekce
– el. forma nevyhovovala : rušivé prostředí, příliš malá obrazovka,
-

Firmy musí dodržovat dohodnutá pravidla. Vyrušování během
přestávky v jednání hudebním vystoupením bylo krajně nevhodné a a
nekolegiální vůči ostatním.

Neonatologické dny zámek Valeč 5.-7.10. 2016 (Borek)
místo dostupné po D1, dostatečná kapacita sálu a ubytování
organizační výbor již pracuje.
Vědecký výbor: Borek, Plavka, Dort, Janota, Straňák, Kantor
Program:
Středa: presymposium
čtvrtek: hlavní program, posterová sekce bude místo jednoho bloku

pátek program jen dopoledne
Tématem by měly být spolupracující obory.
Neonatologické dny 2017
Předběžný zájem – České Budějovice, organizátor prim. Hanzl
Konference sester ČB 11.-12.5.2016
včetně jednání odborné společnosti sester
16.

Návrh multicentrické studie dětí

s posthemor.hydrocefalem (Poláčková)
Porovnání skupiny s VP shuntem a skupiny s endoskopickým
řešením ETV, dlouhodobý vývoj do 2 let,
Šlo jen o prvotní informaci. Je nezbytné, aby NCH poslal přesný
popis operační metody a protokol studie.
17.

World Prematurity Day 2015 (Kantor)

Večer organizovaný Nedoklubkem v listopadu na Žofíně byl velmi
úspěšný. Odborný a společenský program byl organizován velmi
dobře. ZA ČNeos byly uděleny ceny Purpurové srdce : Prof. Z.
Štembera – osobnost ČNeoS, Doc. L. Dušek – osobnost veřejného
života.
Výbor ČNeoS děkuje paní ředitelce Žáčkové za podporu
neonatologie. Ředitelka Nedoklubka paní L. Žáčková napomáhá
svými aktivitami pozitivní propagacii neonatologie.
Miss Face (Kantor, Čihař , Dort) – odloženo na příští výbor
18.

Diskuze o právních otázkách v neonatologii (Hanzl, Dort

+ Doc. JUDr. Králíčková, Ph.D., MU Brno)
A/ Babyboxy – situace dítěte: Díte je osvojitelné brzy, protože nemá
matku. Slabinou je , že matka kdykoli později může dítě žádat zpět.
Není znám původ, zdravotní anamneza. To vše způsobuje, že o děti

z BB je mezi potenciálními adoptivními rodiči malý zájem.
B/ Předání novorozence v porodnici. NOZ výslovně nezakazuje, ale
stanovuje podmínku dobrého zdravotního stavu, předání vždy se
souhlasem soudu. Viz také bod 5.
19.

Registry v neonatologii – souhrn, možnosti a diskuze

(doc.Dušek – Institut biostatistiky a analýz, Masarykova universita
Brno, t.č. ředitel ÚZIS)
Existují mezinárodní, národní státní nebo jiné databáze, výhodou je
vlastnictví ČNeoS. Data jsou uložena na pracovišti MU, ale nejsou
jejím vlastnictvím. O datech rozhoduje ČNeoS.
Proč klinický registr? Hodnocení vysoce specializované péče,
vědecké využití, podpora klinických studií, hodnocení kvality péče,
mezinárodní spolupráce, jednání s plátci …
Financování – práce cca na dva měsíce pro 3 lidi. Odhad databáze
pro12 center : vytvoření cca 150 000 , údržba podle náročnosti
úkolů. Zdroje – firmy, granty, IROP ? …
Úkoly:
- definovat přesně co chceme sledovat, u každé položky je třeba
umět vysvětlit, proč ji chceme !
- registr může čerpat data z existujících registrů – hospitalizace,
zpráva o novorozenci, hlášení VVV
- název : Národní informační systém pro neonatologii.
- v první fázi zapojena PCIP, dle úspěchu pak PCIMP pak v druhé
fázi.
Aktuální úkoly - ihned:
- návrh sledovaných dat rozeslat mailem- Smíšek,
- navrhnout zástupce z každého pracoviště do pracovní skupiny,
- dalším jednáním výbor pověřuje předsedu.
Výbor jednohlasně odhlasoval možnost jednat dál v oblasti databáze
s doc. Duškem.

Příští jednání výboru bude ve středu 30.3. 2016, místo bude upřesněno .
Lumír Kantor,

Martin Čihař

Jiří Dort

Předseda ČNeoS

Místopředseda

Vědecký sekretář

