
 
 
 

Jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 28. března 2018 

 

Místo: Knihovna GPK VFN, Praha - Apolinářská 
 

Zúčastnili se 
 

Členové výboru: Dort, Čihař, Macko, Černý, Kantor, Hanzl, Mydlilová, Plavka, 
 Straňák,Janota 

Omluveni: Malý,Poláčková 
Členové revizní komise: Burianová 

Omluveni: Matas, Wechsler 
Zástupci regionů: Biolek, Janec,Borek  

Hosté:  Petra Pařízková, místopředsedkyně České společnosti porodních 
asistentek 

Zapsal: Hanzl 
Schválil: Dort 
 

 

 

Program  

 

1. Uvítání, doplnění a schválení programu 

Hlasování o programu: PRO jednomyslně10 hlasů  

 

2. Doporučené postupy:  

Hypotermie- Poláčková-  odloženo na příští zasedání .Plavka doporučuje finální 

verzi  kratší ,spíše v obecné rovině než precizní popis postupu. Důraz především 

na indikaci a včasnou centralizaci vhodných pacientů.V krátké diskusi vyjádřila 

většina přítomných tomuto přístupu podporu. 

Varicella- kolektiv autorů - již je bez připomínek, bude na našich stránkách 

v sekci „sdílená doporučení“. 

Léčba kyslíkem, aktualizace - Zoban,Biolek, finální verze hotova na  

www.neonatology.cz  bez připomínek. 

Na www.neonatology.cz nutno aktualizovat platnost doporučení. Zajistí Hanzl a 

Smíšek 

http://www.neonatology.cz/
http://www.neonatology.cz/


Genitální herpes, souhlas s přípravou nového doporučení, do kolektivu autorů za 

náš obor  nominován Zach. 

3. Očkováni nedonošených dětí – aktuální stav - Dort  

 

4. Situace odmítaných dětí na neonatologii, dětská centra – Dort  

Dětská centra řeší hlavně zdravotní komplikace, jako například děti s 

abstinenčnímem syndrom, problémy spojené s vrozenými vývojovými vadami a 

řadu dalších. Tyto situace nevyžadují nutně hospitalizaci v nemocnici. Jde však  o 

zdravotní péči, kterou je nutno poskytnout před umístěním novorozence do 

náhradní rodinné péče, která je i z našeho pohledu preferována. V dnešní době 

dominuje  především do pěstounská péče na přechodnou dobu. Podle zkušeností 

neonatologických pracovišť nedochází k neodůvodněnému oddalování umístění 

novorozenců do pěstounských rodin a v praxi to funguje . Některé mediální 

útoky nepovažujeme proto o odůvodněné. V diskusi také zdůrazněno, že tato 

problematika je plně v kompetenci OSPOD . Z tohoto důvodu zatím 

nepovažujeme za potřebné se k mediálním komentářům oficiálně vyjadřovat. 

Nicméně považujeme za vhodné zopakovat stanovisko výboru k existenci 

dětských center (DC): 

„DC jsou důležitou a systémovou součástí péče o sociálně ohrožené děti, jejich 

činnost je nenahraditelná. Poskytují náležitou zdravotní a současně sociální péči 

v přípravě na umístění do náhradní rodinné péče. A naopak, umožňují matce 

udržovat styk se svým dítětem, má-li o své dítě zájem. Výbor ČNeoS proto 

podporuje zachování existence DC.“ 

  

5. Vzdělávací program – Novela vyhlášky MZ – Dort 

Na základě interního připomínkového řízení členů výboru, RK a zástupců regionů 

formulovány tři hlavní připomínky: 6 měsíců neonatologie v kmeni volitelně, 

vyškrtnout internu, 3 měsíce neonatologie v kmeni povinně pro všechny (podle 

t.č. dostupných informací bylo z návrhu vzdělávacího programu vyřazeno !   

Naše připomínky odeslány na MZ a ČLS. Na MZ se shromáždilo množství 

připomínek. Zatím nejsou zpracovávány. Vypořádávání  připomínkami bude 



údajně zahájeno 29.3.2018. (týkajících se pediatrického kmene) 

Program specializovaného výcviku bude sestavován následně. Pediatrie zůstává 

nadále  jediným oborem, který nemá  vzdělávací program. MZ rozhodnuto 

vyřešit samo a neodkladně.  

Biolek referoval o jednání  zástupců pediatrické společnosti na  MZ .Posun je  

výhradně v kmeni,  specializovaná   příprava se   bude teprve řešit. V kmeni je 

podle návrhu  ryze  pediatrie  a 3   měsíce  neonatologie  na jakémkoliv 

pracovišti.  Povinné 3   měsíce  u registrujícího, ne  akreditovaného PLDD. Shoda   

mezi PLDD  není. Interna dle se ve shodě s MZ   vypustí , ale  stanovisko 

lékařské  komory je  zatím opačné. 

6. Zdravotni a očkovací průkaz – aktuální situace – Dort 

Výbor trvá na stanovisku z minulé schůze (viz zápis Bořetice). Stanovisko výboru 

sděleno předsedkyni OSPDL, předsedkyně informaci dál do terénu nepředala!!!. 

Doporučuji v regionech informovat představitele místních sdružení PLDD.  

 

7. Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci – Dort 

Zaslána z ČLS se žádostí o připomínky. Materiál rozeslán všem členům, bez 

odezvy. Výbor ČNeoS tedy  bez připomínek . Straňák  předložil ke zvážení návrh 

na vytvoření standardizované neonatologické dokumentace, obsahující 

v přehledné formě veškerá data důležitá pro charakteristiku a hodnocení úrovně 

naší péče.  Důraz by měl být kladen na stručnost a přehlednost. Představa je 

taková, že bude  vytvořen vzor dokumentace až na úroveň dekurzu. Výbor bere 

na vědomí s tím, že  je třeba návrh blíže specifikovat a posléze prodiskutovat. 

8. Recertifikace edukátorů pro Baby Friendly Hospital Initiative  

(21. 3. 2018 v Praze). Zpráva o konání – Mydlilová 

Proběhlo bez problémů, edukační materiály poskytnuty  všem  zainteresovaným 

pracovištím. 

 



9. Databaze UZIS – návrh doplnění ZN: Plavka, Smíšek  

Na posledním zasedání pracovní skupiny zajišťující sběr dat do databáze e-

newborn byl na základě  lednového jednání výboru vytvořen dataset, jako 

podklad pro interní připomínkové řízení ČNeoS. Prezentovaný dataset bude 

rozeslán na jednotlivá PC a všem členům výboru. Po uzavření připomínkového  

řízení, bude vytvořen finální návrh datasetu pro UZIS. V jednání s doc. Duškem 

(UZIS) o úpravě ZN  bude  společnost zastupovat Plavka. Obsahem jednání  by, 

mimo jiné, měla být otázka exportu vybraných dat z národního registru UZIS do 

e-newborn. 

Na příštím výboru (v červnu) očekáváme konečnou podobu datasetu a případně 

již termín jednání s ÚZIS s doc. Duškem. 

10.Nové kody VZP , kalkulační listy – Čihař 

 Již zpracované kalkulační listy výkonů navržených  na posledních  dvou schůzích 

výboru ( viz zápisy) budou projednány na příštím zasedání Pracovní skupiny 

k seznamu zdravotních výkonů MZ 26.4. 2018., s cílem zařadit tyto výkony  do 

úhradové   vyhlášky. Pokud se týká léčebné hypotermie,  bude se 

pravděpodobně  vykazovat 3 dny mimo kod OD. Současný odhad výše 

hrazených prostředků je  cca 10 tis.Kč. U screeningu katarakty  se jedná  cca o 

150 Kč. Dále se jedná o částečnou úhradu použití pulzního oximetru při domácí 

oxygenoterapii (v rámci jeho pronájmu rodiči). Jedná se o sumu 42 Kč/den.  

11. Předem vyslovené přání v porodnictví – Čihař 

Separátně  řešili tento problém právníci  nemocnic. Byl dán podnět na  MZ 

k vypracování právní analýzy  (Odbor zdrav služeb a právní odbor) a  následné 

vypracování návrhu postupu. 

12.Stanovisko České Neonatologické Společnosti JEP k  podávání 

aminophyllinu v indikaci „novorozenecká idiopatická apnoe“ – Dort 

Kofein je preferovanou metodou léčby novorozenecké apnoe, zejména 

dlouhodobé léčby u nedonošených dětí, u nichž má kromě stimulace dechového 



centra popsané další příznivé účinky. Indikaci aminophyllinu bylo by vhodné 

ponechat pro krátkodobé užití u donošených novorozenců, event. pro případ 

výpadku kofeinu na trhu. Je však třeba zdůraznit, že nespadá primárně do naší  

kompetence  ale do kompetence SUKL. 

 

13. Screening syfilis u novorozenců a těhotných dle platné legislativy ČR 

a v okolních zemích – Borek 

I když v zahraničí se celoplošný screening luetické infekce u novorozenců 

z pupečníkové krve většinou nedělá (Evropská doporučení doporučují vyšetřovat 

pouze  výběrově), Česká dermatovenerologická společnost na něm nadále trvá! 

Hlavním důvodem je , jak bylo zjištěno, často insuficientní screening luetické 

infekce v graviditě. Stávající legislativa  tedy platí v plném rozsahu. 

14. Zrušení hranice 72 hodin - Kantor  
 

Mezi členy výboru  nepanuje shoda na zrušení doporučené doby hospitalizace 

fyziologických novorozenců 72 hodin , které je uvedeno ve Věstníku MZ. V praxi 

se stejně postupuje benevolentně a rozhoduje především aktuální zdravotní stav 

novorozence. Dle toho většina velkých porodnic propouští často po 48 hodinách 

věku, aniž by se vyplňovala dokumentace spojenou s tou částí doporučení, která 

řeší předčasné propouštění. Je otázkou také právní váha doporučení hranice 72 

hodin, kterou rozhodně, jak bylo zmíněno v diskusi, nelze přeceňovat. 

 

 
15. Informace o jednání s profesními organizacemi – Kantor  

 

V návaznosti na lednové jednání v Bořeticích, které se týkalo případné iniciace 

zákonodárných aktivit ohledně zákonné úpravy činnosti porodních asistentek  

(například formou vzniku profesní komory ze zákona) byla přizvána Petra 

Pařízková, místopředsedkyně ČSPA, která prezentovala stanovisku této 

organizace  k řešení  nesporně velice chaotické situace  na poli porodní 

asistence, kde právně závazná úprava prakticky zcela chybí. Výbor  bere na 

vědomí její prezentaci s tím , že z neonatologického hlediska se  bude touto 

iniciativou nadále zabývat. Kantor předloží návrh zákona, který vzniká  na půdě 

Senátu. Taktéž na půdě senátu proběhne 22.5.2018 seminář k tomuto tématu , 

kterého je možno se zúčastnit. 

 



16. Vyjádření MZ k necertifikovanému kurzu resuscitace novorozence 

(SHOCK s.r.o.,doporučovaného UNIPA, a jiné skupiny bez certifikace) – 

Čihař 

Výbor upozorňuje, že jde o necertifikovaný kurz a i proto nemůže být součástí 

doporučeného postgraduálního vzdělávání zdravotnických profesionálů. Toto 

stanovisku bude také sděleno porodníkům na XXXV. Celostátní konferenci 

perinatologie  a fetomaternální medicíny 12.-14.4.2018 v Mikulově. Jednoznačně 

doporučujeme certifikované kurzy tradičně pořádané ÚPMD Podolí. 

 

17. Dodatek programu: 

Připomínky výboru ČNeoS k návrhu novely nařízení vlády, kterým se mění 

nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení 

odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí . (NELZP) 

Připomínky za ČNeoS na základě interního připomínkového řízení shrnul Biolek a 

níže uvedené je  v souladu s názorem vedení ČPS: 

 

Proti tomuto pojetí vyslovujeme zásadní nesouhlas a to z následujících důvodů: 

 

• rozdělení dětských sester (1a) do sedmi skupin je naprosto nežádoucí, zbytečné, 

nepraktické, bude přinášet další omezení a zásadní problémy zvláště při 

průchodnosti dětských sester. 

• Dělení dětské sestry na sestru pro intenzivní péči a perioperační péči je 

nesmyslné. Chirurgičtí pacienti jsou toho času kvalitně ošetřováni na dětských 

JIRP a JIP. Vzdělávací program Intenzivní péče v pediatrii obsahuje dostatek 

chirurgické problematiky. 

• Dělení ošetřovatelské péče dětské sestry na interní a chirurgické obory je 

nesmyslné. Navrhujeme proto ošetřovatelskou péči v pediatrických oborech 

sloučit s označením odbornosti dětská sestra pro péči v pediatrických oborech. 

• Ostatní obory navrhujeme vypustit a sestry případně podle potřebnosti vzdělat 

a zapracovat přímo na superspecializovaném pracovišti nebo umožnit vzdělání 

formou krátkodobých kurzů. 

 

 

18. ÚZIS: Náměty na aktualizaci metodik Klasifikace hospitalizovaných 

pacientů IR-DRG pro rok 2019 - Dort 

Viz dopis z ÚZIS, který byl rozeslán všem dne 19.3.2018 

Termín připomínkování do 30.4.2018 



19. Baby on board - Dort 

Běhání v těhotenství Ano/Ne ??? . Jaká intenzita pohybové aktivity v těhotenství 

je ještě bezpečná pro dítě? Stanovisko ČNeoS zatím nelze vydat k uvedené 

problematice, nemáme dostatek relevantních informací. Opatrnost je však na 

místě, hypoxické poškození plodu, zejména při delší a intenzivnější svalové 

práci, nelze vyloučit.  

20. Reakreditace PCIP - Čihař 

Výbor je připraven jmenovat své členy do komise pro akreditaci PCIP. Dále výbor 

souhlasí s formulací do Věstníku  :   

„Na  péči PCIP navazuje sít intermediárních perinatologických center IMP, která je 

zajištěna odbornými společnostmi, ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami“. 

  

21. Odborné akce: 

Ipokrates Seminar – Pharmacotherapy 

Praha – Karolinum, 9.-11.4.2018 

Workshop: Strategie ke zlepšení kojení nedonošených novorozenců – Praha – 

Lékařský dům, 11.4.2018 

Konference Sekce perinatální mediciny – Mikulov, 12.-14.4. 

Freybergovy dny – ČB 18.5.2018   

Témata:     

1. Vliv zevního prostředí na prenatální a postnatální vývoj plodu a  dítěte           

2. Psychologie těhotných žen, plodu a novorozence. 

VIII .Neonatology Conference, Košice 4.-5. června 2018 

22. Schválení nových členů a oznámení o ukončení členství – Dort: 

Noví členové:  Trojanová Barbora  MUDr. Heroldová Jana 

   MUDr. Karádyová Veronika  MUDr. Ludmila Dvořáková 

   MUDr. Škodová Hana   MUDr. Eliška Bošková 

   MUDr. Růžička Karel   Tušková Milena 



Výbor schvaluje hlasováním: PRO 10 hlasů. 

 

Ukončené členství: Jenčová Jana 

    Mormanová Zuzana 

    Muchobá Milada MUDr. 

    Jánoš Michal MUDr. 

Výbor bere na vědomí. 

 

24. RŮZNÉ 

 

Procedurální záležitosti :  

Plánování výboru:  Termín schůzí  - shoda na oznámení schůzí výboru cca 4 

týdny předem 

Faktura za občerstvení (na výboru v září 2017):                                     

Hlasování: výbor schvaluje, PRO 10 hlasy. 

Příště musí být dodána ihned po akci a s rozpisem položek. 

Z ČLS DRG 2018:  

Dg.markery, hodnocení vahových kategorií, výnosy progrese výdělku, návrhy na 

úpravy. Od 750 g  regrese  nad tuto hranici. Narovnat markery pod 1000g. 

Jednáním pověřeni Plavka a Macko 

 

Příští jednání výboru ČNeoS: středa 6. června 2018 

 

28.3.2018 

Předseda ČNeoS   Místopředseda  Vědecký sekretář 

Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. Prim. MUDr. Martin Čihař Prim. MUDr. Jozef Macko, Ph.D. 



  


