Zápis jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 29. března 2017
Přítomní členové výboru (v abecedním pořadí): Burianová, Černý, Čihař, Dort, Hanzl,
Janota, Malý, Mydlilová, Plavka, Poláčková,
Omluven: Kantor, Macko, Straňák
Členové revizní komise: Wechsler
Zástupci regionů:
Hosté:
Místo: zasedací místnost České lékařské společnosti JEP, Praha 2
Zapsal: Štajnrtová
Schválil: Dort
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Správa webu www.neonatology.cz (Dort)
Statistika 2016 – (Plavka a primáři)
Databáze novorozenců v ČR (Macko)
Zkušební komise pro atestace
Akreditační komise (Dort)
Doporučené postupy ČNeoS (Čihař, Hanzl)
Miss Face (Čihař)
Iniciativa Medely k rozšíření dostupnosti odsávaček MM (Mydlilová)
Vzdělávací program v neonatologii (Dort), Návrh novely vyhlášky o nástavbových
oborech lékařů
Perinatologická konference K. Vary, 6.–8. dubna (Dort)
Neo Dny v Českých Budějovicích (Hanzl)
Symposium České rady pro resuscitaci 9. 6. 2017, Praha
Rozšíření výuky resuscitace? (Macko)
Různé:
 VZP – jednat na ústředí o úhradě novor. screeningu?
 DRG Restart – příprava pokračuje (RNDr. Pavlík – ÚZIS), počkáme na výstupy –
do konce dubna.

Schůzka vědeckého výboru po jednání výboru.



Program jednání byl schválen.
V úvodu jednání výboru byla vyslovena nutnost pro další jednání výboru zvát regionální
zástupce z krajů, kde není zastoupení přímo ve výboru ČNeoS (Biolek, Janec, Borek)

ad 1)
Nebyl schválen návrh na změnu správce.
Správou webu www.neonatology.cz bude nadále pověřen MUDr. Smíšek.

ad2)

Všechna data s údaji o mortalitě a vybraných morbiditách již jsou shromážděna,
probíhá podrobná analýza, která bude prezentována opět na perinatologické
konferenci a následně zveřejněna na webu ČNeoS.

Pokud by byl zájem, prof. Plavka nabízí seminář mimi konferenci.

Databáze eNEWBORN: Pokračuje zadávání dat, všechna PC již se aktivně účastní.
Padl návrh zařadit tuto problematiku na Neodny v Českých Budějovicích.

Pro příští jednání výboru připraví prof. Plavka prezentaci.
ad 3)
Databázi novorozenců stále spravuje ÚZIS, pomoc přislíbenou Dr. Duškem organizuje při.
Kantor, jednání nepřítomen, vysloven apel na další spolupráci.
ad 4)

Prim. Čihař vznese dotaz na IPVZ, kdo navrhuje a kdo jmenuje členy atestační komise
a bude projednáno na příštím výboru.

Prof. Plavka navrhuje, aby členy komise byli habilitovaní lékaři s výzkumnou a
pedagogickou zkušeností.
ad 5)

Zákon o vzdělávání lékařů je projednáván sněmovnou, budou jmenovány nové komise.

Složení akreditační komise je tvořeno zástupci MZ ČR, ČLK a odborných společností
ČSL JEP.
ad 6)

Nová témata jak sdílených doporučení, tak doporučení ČNeoS prosíme předkládat na
adresy hanzl@nemcb.cz a současně na MilosCerny@fnmotol.cz, nejlépe dva až čtyři
týdny před plánovaným zasedáním výboru. Jmenovití členové výboru zajistí předložení
návrhu k projednání a ke schválení na nejbližší výborové schůzi.

Sdílená témata (přebraná z jiných zdrojů než ČNeoS) mohou být pro projednání
výborem publikována na www.neonatology.cz i formou odkazu.

Standardní doba pro revizi našich doporučení je stanovena v rozsahu tří až pěti let.
Revize doporučení eventuálně úprava doby platnosti bude projednána výborem
a širším výborem ČNeoS minimálně jedenkrát ročně, zpravidla na výjezdním zasedání.

Bylo schváleno zachovat sdílená doporučení v originální podobě.

Prim. Černý v Neonatologických listech uveřejnil článek o hypoglykémii – diskutováno,
zda by mohl být podkladem pro nový standard. Prof. Plavka slíbil zaslat článek RA
Polina, který by mohl být sdílený.
ad 7)

Paní Makarenko, ředitelka Miss face oslovila předsedu ČNeoS a nabídla další
spolupráci.

Jako další podpořené pracoviště navrhla FTN.

Bylo odhlasováno s Miss Face nespolupracovat jakožto ČNeoS, ponechat vše na
jednotlivých pracovištích.

ad 8)

Zástupkyně firmy Medela údajně organizuje spolu s VZP a poslancem MUDr. Kasalem
spolupráci ohledně zapůjčování odsávaček MM.

MUDr. Mydlilová oponuje tím, že je třeba naopak podpořit laktační poradenství
(proplácení od zdrav. Pojišťoven), neupřednostňovat jednu firmu a jednu pojišťovnu.

MUdr. Malý bude jednat s poslancem Kasalem, prim. Čihař s VZP a doc. Dort
s MZ ČR.

Během zpracování zápisu byla MUDr. Malým předána informace, že MUDr. Kasal by
byl ochoten se účastnit jednání výboru ČNeoS.

Ve sněmovně chtěl vyvolat aktivitu směřující k vytvoření/nasmlouvání nového kódu
týkajícího se podpory kojení.

MUDr. Kasal se obrátil se prostřednictvím MUDr. Malého na výbor ČNeoS, zda by
nemohl zaujmout stanovisko k aktivitám řetězce Dr. Max spojenou s prosazováním
vlastní mléčné výživy (tzv. A-milk). Je třeba zabránit zmatkům mezi matkami.
ad 9)

V současné době jsou řešeny nové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání
lékařů.

Zkrácena doba přípravy v oboru dětské lékařství na 4,5 roku, s čímž souvisí tlak na
zkrácení odborné praxe na PC před atestací z pediatrie.

Prof. Plavka ve shodě s celým výborem vyslovil jako nepodkročitelné minimum délku
praxe 3 měsíce na PC. Není možné, aby PLDD nebyl erudovaný v péči o nezralé děti.

13. dubna v 9.30 bude jednání na KDDL s prof. Zemanem se z pověření výboru
zúčastní prof. Plavka, prim. Čihař, doc. Dort.

Byl vysloven i návrh jednat o možném individuálním postupu, pokud lékař jednoznačně
směřuje k neonatologii a pracuje na PC.
ad 10)

Budou prezentována data s údaji o mortalitě a vybraných morbiditách jak na PC, tak
v krajích.
ad 11)

Prof. MUDr. J. Mourek a prof. MUDr. M. Velemínský – zvaná přednáška před
ukončením vědecké kariéry?

Všechny odkazy na akce předat prim. Hanzlovi.

ad 12)

9. června zasedá Česká rada pro resuscitaci. Konference bude zaměřena na
resuscitaci a první pomoc prováděnou dětmi (Kids saving lives), dětské pacienty
v pozici našich pacientů (KPR dětí, akutní stavy v pediatrii) a resuscitaci novorozenců
po porodu.

Za neonatologii bude jednat MUDr. Sylva Šebková.

ad 13) Různé

Hrazení povinného novorozeneckého screeningu pojišťovnou musí iniciovat Asociace
nemocnic ČR na MZ ČR. Nemůže toto řešit odborná společnost.

Vzdělávací program dětská sestra se opět vrací do zákona o vzdělávání. Doc. Dort
informoval, že dle materiálů z GB je v EU od roku 2003 na rozdíl od ČR posilován trend
ke vzdělávání v tomto oboru.

Stanovisko k dětským centrům:
Doc. Dort předložil stanovisko Společnosti sociální pediatrie ČSL JEP ke snaze převést
tato centra pod správu MSPV namísto MZ ČR. Toto by znemožnilo poskytovat v těchto
centrech zdravotní služby – přičemž mnoho klientů těchto center je zde právě kvůli
zdravotním indikacím. Námitka Společnosti sociální pediatrie ČSL JEP nejde proti
snaze o lepší možnosti pěstounské péče.
Hlasování o podpoře stanoviska Společnosti sociální pediatrie ČSL JEP:
Bylo podpořeno výborem ČNeoS (pouze prim. Janota se zdržel hlasování)

Purpurové srdce 2017
Termín je 10. listopadu, což není příliš vhodné, neboť to přímo navazuje na Neodny a
nebude tudíž pro zaneprázdnění lékařů možno připravit odborný seminář. Nicméně na
galavečer jsou členové výboru ČNeoS zváni.

Doc. MUDr. Laura Janáčková požádala o čestné členství v ČNeoS. Ověřením na ČSL
bylo zjištěno, že podmínkou je mj. tříleté členství lékaře v ČSL JEP, což paní docentka
nesplňuje. Výjimku z požadované doby členství musí schválit výbor příslušné
organizační složky.

Výbor jednohlasně schválil přijetí nových členů a snížení členských příspěvků
pro matky na MD.

Řešena povinnost podávat zprávu o novorozenci do 90. dne:
Pokud jde o kontinuální hospitalizaci, pak zpráva do 90. dne, pokud je dítě přijato
z domova, pak do 1 měsíce.

Domácí oxygenoterapie
Není dostatek pulzních oxymetrů, žádá se o něj zvlášť pojišťovna.
Prim. Černý pověřen jednáním s pojišťovnou o proplácení této pomůcky.
Prim Čihař s MUDr. Hanou Šustkovou z odboru úhrad zdravotní péče VZP ČR.

Ocenění – medaile ČSL JEP
Bylo jednohlasně schváleno udělit prof. MUDr. Janu Jandovi, prof. Miloši
Velemínskému a MUDr. Magdaleně Paulové.

Další jednání výboru ČNeoS bylo předběžně stanoveno na 31. května 2017.

