
 
 
 

Jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 26. září 2018 v 9:30 

 

 

Přítomni členové výboru : Dort, Čihař, Macko, Černý, Hanzl, Janota, Malý  

Omluveni: Poláčková, Kantor,Straňák,Plavka,Mydlilová 
Revizní komise: Buriánová,Wechsler omluven:Matas 

Zástupci regionů: Hitka, Fabichová 

Hosté:RNDr. Pavlík ÚZIS, Biolek 

Zapsal: Hanzl Schválil: Dort 

Program  

1. Uvítání, doplnění a schválení programu 

Program schválen jednomyslně přítomnými členy výboru 

2. ÚZIS – novinky z jednání o DRG , databáze Pavlík, Macko 

Informace o klasifikačním systému DRG. Prezentovaná první  varianta sloužící 

pro monitoring dat  získaných z referenčních pracovišť.(Pavlík) V přípravě  je 
druhá verze, která však minimálně do 2021 nebude mít vliv na vykazování 

zdravotní péče o novorozence. Pokračuje zpracování dat z referenčních 

nemocnic.. Další verze bude již obsahovat nákladovou složku.Do výše zmíněné 

1.varianty byla na základě našich připomínek implementována kategorie 
novorozenců  pod 750g.Tato kategorie se nákladově zjevně odlišuje od vyšších 

váhových kategorií a bude zařazena jak zvláštní kategorie z pohledu  DRG. 

V dalších kategoriích již takové nákladové rozdíly nejsou. Pracuje se na 

zohlednění délky ventilační podpory.Další posun v tomto ohledu podle UZIS 
v říjnu 2018 (bude prezentována 2.verze).Diskuse o implementaci délky gestace 

pokračuje.Její vliv na nákladovou složku zatím  pro absenci dat z referenčních 

pracovišť nelze vyhodnotit.Sběr dat ohledně gestačního věku se teprve zahajuje. 

Náš návrh je zařadit mezi markery DRG gestační věk v těchto hranicích: Do 

24+6,(zahrne šedou zónu) 25+0 až 27+6, 28+0 až 30+6, 31+0 až 33+6,34+0 
až 36+6 a  37+0 bez dalšího omezení.  Návrh odhlasován většinou,( 5 pro) ze 7 

přítomných členů výboru.  Návrh že DRG marker se bude vykazovat do 

postkoncepčního věku 44 týdnů či do 28 dnů korigovaného věku. Zástupcem 

UZIS  vzato na vědomí. Sběr dat pohledem nových markerů , především 
z pohledu gestačního věku by se měl vyhodnotit 2x ročně s cílem  definovatt vliv 

na nákladovost a případně co nejdříve implementovat do klasifikačního systému 

DRG. V okolních zemích (např. Německo) je používána jako marker pouze PH. 

Výbor vyzván k případným dalším připomínkám v časovém horizontu do poloviny 
měsíce října 2018. Především je třeba  formulovat naše finální  stanovisko 

ohledně  markeru ventilační podpory ( dospět ke shodě k délce ventilační 

podpory) Diskuse mezi  členy výboru proběhne korespondenčně 



3. Pracovní skupina MZ k přípravě výzvy pro Centra vysoce specializované 

intenzivní péče v perinatologii - ředitelka odboru zdravotních služeb požádala 

o nominaci dvou zástupců odborné společnosti.  Návrh : Dort , Čihař  

Uvedení zástupci jednomyslně schváleni všemi přítomnými  členy výboru.Pokud 

se týká center IMP,  pravděpodobně se nebudou reakreditovat. Reakreditace  

PCIP se předpokládá začátkem roku 2019. 

4.  Směrnice ČLS JEP O ochraně a zpracování osobních údajů – Dort 
 

odst.4 : Povinnosti členů a zaměstnanců 

Členové jsou povinni mimo jiné 

Dodržovat zásady zpracování osobních údajů, 

Dále jsou povinni veškeré tištěné dokumenty s osobními údaji vhodným 
způsobem  chránit před zneužitím, 

Zachovávat mlčenlivost 

Předsedové a další funkcionáři průběžně kontrolují jak členové plní povinnosti …. 

Podrobnosti viz http://www.cls.cz/dulezite/smernice-cls-jep-o-ochrane-osobnich-dat-1241 

 

5. Zpráva o pracovním setkání 28.8.2018 se zástupci MZ (Mgr. Podhrázký) 

a IPVZ (MUDr. Malina) – Dort, Čihař 

 
Tématem byl projekt MZ a IPVZ na tvorbu vzdělávacích programů nástavbových 

oborů, tedy také neonatologie. Trvání projektu: 6 měsíců přípravné práce, pak 

realizace, celkem 3 roky.Žádost Mgr Pfeilerové o podrobnosti. Dort po konzultaci 

s Čihařem poskytl následující informaci.: 
V odpovědi na otázku o kolik lékařů by se mohlo jednat můžeme vyjít z počtu 

lékařů, kteří skládají atestaci z neonatologie během jednoho roku a to je cca  10 

lékařů. Dále přiložena Koncepce oboru a Věstník MZ, které plně dokumentují 

místo oboru v systému zdravotní péče. 

Nástavbový obor nově zkrácen na 1,5 roku. Výbor odborné společnosti 

neonatologické požaduje, aby lékař z té doby absolvoval 6 měsíců na 
novorozeneckém oddělení/úseku kdekoli a 12 měsíců na Perinatologickém 

centru. Výbor dále požaduje možnost započítat 6 měsíců ze specializovaného 

výcviku před atestací z pediatrie. V současném návrhu to však není.Jde o 

podklady pro projekt na přípravu materiálu MZ. 
 
 

6. Akreditační komise nástavbového oboru neonatologie – Dort 

Jmenuje ministr podle schématu: 

 

1/3 členů – zástupci navržení ČLK: Čihař, Hálek, Macko, Malý 

1/3 členů – zástupci navržení LF: Straňák, Mocková, Janota,Černý,Zoban  

http://www.cls.cz/dulezite/smernice-cls-jep-o-ochrane-osobnich-dat-1241


1/3 členů – zástupci navržení MZ na základě návrhu OS (ČLS): Dort, Kantor, 

Hanzl 

Hlasování výboru: 7 hlasujících, 7 pro, proti nikdo. O návrhu k prvnímu a 

druhému nemůžeme hlasovat,nominace není v kompetenci odborné společnosti.  

 

7. Vzdělávací program pediatrie – Dort  

Připomínky výbor dával již v únoru 2018, další kolo  proběhlo v červenci. Obeslal 
jsem výbor a na základě většinového názoru jsem opět připomínky odeslal  na 

MZ. Vedení ČLK jsem vyzval, aby nás podpořilo, ale bylo odmítnuto. 

Tvůrcem programu je Komise pro vzdělávací programy MZ – pediatři ani 

neonatologové přizváni nebyli, námitky nebyly až do září 2018 zohledněny.(Dort) 

Podle poslední informace (Čihař)  je vyhláška upravující pediatrický kmen již 

podepsána ministrem zdravotnictví a bude v nejbližších dnech zveřejněna. Na 

jednání se podařilo vedení pediatrické společnosti za naší podpory prosadit 
hlavní námitky  odborné pediatrické veřejnosti. Především v  pediatrickém kmeni 

( o délce  30 měsíců) nebude tolik diskutovaný pobyt na interním oddělení. 

Povinná praxe na oddělení ARO bude  v rozsahu 2 měsíců, na chirurgickém 

pracovišti též 2 měsíce, 3 měsíce na novorozeneckém úseku pediatrického 

pracoviště nebo na neonatologickém oddělení.Další významná změna se týká 3 
měsíčního pobytu na pracovišti PLDD. Praxi lze  absolvovat  u registrujícího, 

nikoliv jako dosud, pouze u akreditovaného PLDD! 

Podle výše zmíněné  vyhlášky se bude řídit vzdělávání absolventů LF, kteří byli 

zařazeni do oboru pediatrie po 30.6.2017.  

Pokud se týká  specializované přípravy, kde zatím legislativní úprava vzdělávání 

není dokončena, je počítáno se 2 měsíci pobytu pediatra na perinatologickém 

centru IP, volitelnou částí v trvání 3 měsíců (lze absolvovat též na 
perinatologickém centru, a v tom případě lze tuto praxi též později započítat do 

specializované přípravy v nástavbovém oboru neonatologii). Jinak řečeno lékař 

má během  přípravy na specializaci v oboru pediatrie možnost strávit na 

neonatologickém pracovišti maximálně 8 měsíců z 54 celkem ( bude –li finální 

verze v takto zamýšlených intencích).  

 

8. Aktuality ze SÚKL– Dort 

 

Podle informace MUDr.Pokorné hrozící  výpadek ampicilinu se řeší na úrovni MZ, 

výpadek nebude ani pro balení a 0,5 g ani pro1 g Ampicilin, našli firmu která v 

případě selhání firmy BB Pharma (část Biotiky)  firmu určitě zastoupí v dodávce 

obou balení, tak abychom neměli problémy. 



9. Novely vyhlášek k připomínkování a seznam zdravotních výkonů          

– Dort 

 

Seznam zdravotních výkonů – nově obsahuje výkon HT 43043 (terapeutická 
hypotermie,vykazovat  lze pouze  s kodem neonatální resuscitační péče) a 

screening  katarakty 43034. Je nutné tyto 2 kody ( vykazovatelné mimo kod 

ošetřovacího dne) včas na svých pracovištích nasmlouvat! Screening sluchu 

doporučen jako celoplošný,ale  zatím není,legislativně zakotvena povinnost jej 

provádět povinný snaha tuto situaci zvrátit.  
Další legislativní normy se netýkají neonatologie.: 

Výše úhrady za odborné úkony podle zákona o lidských tkáních 

Zákon o ochraně veřejného zdraví 

Posuzování zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu průkazu 

 

10. Kojení a marketing náhrad MM opět na scéně – Dort  

viz ISSOP Bulletin July 2018 

 

Stanovisko ISSOP k odmítnutí USA podporovat kojení a dodržovat kodex 

marketingu náhrad dostupné na www.issop.org.  

Aktuálním Problémem je agresivní marketing náhrady MM (formule), zastáncem 

tohoto přístupu jsou hlavně Spojené státy, U nás nový  zákon pro regulaci 

reklamy teoreticky postihující i šiřitele agresivní reklamy. Buriánová 
upozornila,že ve vyspělých zemích  se z odborných kruhů  posiluje podpora  

přirozené výživy (viz kodex). Pro příští rok připraví Mydlilová a Buriánová shrnutí 

zásad  kodexu a zmapování reality v této oblasti u nás. I u nás je realita velmi 

problematická. Bude publikováno v Neonatologických listech a  předneseno na  

Neonatologických dnech 2019.  

 

11. Paliativní péče – společné všeoborové  stanovisko – Macko 

MZ + ČSPM realizuje projekt Podpora paliativní péče v nemocnicích akutní a 
následné péče. 

Zapojení odborných společností,včetně naší, do tvorby společného stanoviska 

zajišťují Macko a Hálek Snahou je ukotvit tuto péči v ve všech lůžkových 

zařízeních formou paliativních týmů, konsilií a tímto směrem zaměřené 
ambulantní složky a ve vybraných nemocnicích i vyčlenění lůžkové kapacity pro 

tuto péči.,Tak aby  tato péče byla rutinní součástí zdravotní péče. 

 

 

 

http://www.issop.org/


12. Aktuální zpráva o stavu neonatologické péče v SČ kraji – 

Hitka,Fabichová, Dort                 

V Ústí nad Labem Neonatologická klinika (při Fakultě zdravotnických 

studií),jejímž přednostou a zároveň primářem Neonatologického oddělení byl 

jmenován MUDr. Hitka. Bylo konstatováno , že je zájem o zachování obou 

perinatologických centrer v kraji,spolupráce mezi oběma centry  je funkční a i 
personální situace na obou centrech (především v Mostě) se zlepšuje 

(Fabichová) Pracoviště v Mostě již pracuje v rekonstruovaných prostorách. 

Potenciální problém pro reakreditaci center bude počet porodů (upozornil Dort)  

 13. Zpráva o hospodaření ČNeoS za rok 2017 vydaná ekonomickým 

oddělením ČLS – Dort 

Náklady celkem 48 400,-                        Výnosy celkem 52 933,- 
Stav Fondu JEP naší odborné společnosti k 1.1.2018: 343 708,95,- 

Je otázkou do budoucna, jak deponované peníze  lze využít.Výbor vzal na 

vědomí a bude se touto otázkou  zabývat později. 

14. Pracovní  skupina pro sledování  nozokomiálních infekcí - Hanzl  

Tradiční setkání Pracovní skupiny ČNeoS pro sledování novorozeneckých infekcí 
Ostrov u Tisé 23.-24.5.2018 
Hlavní závěry: 

Celkem v roce 2017 11 spolupracujících pracovišť dodalo data od 1117 pacientů ELBW a 

VLBW, Hlavní výsledky byly porovnány s výsledky za rok 2013. 

V období 2013-2017  došlo ke statisticky významnému poklesu celkového počtu infekčních 

epizod i pacientů s infekcí, počtu pacientů s infuzí, a pacientů s ATB terapií. Počet 

ventilovaných pacientů se významně nezměnil. Na jednotlivých centrech se rozdíly 

v terapeutických přístupech postupně vyrovnávají. Na některých centrech stoupá počet 

vykazovaných „adnátních“ infekcí bez zjištěného etiologického agens. Tato problematika 

Lokální i celkové analýzy výsledků dle stávající metodiky zástupci center hodnotí jako 

přínosné pro vlastní práci. 

Kompletní zápis ze setkání byl poskytnut všem členům výboru a bude publikován v příštím 

čísle  Neonatologických listů. Po finální úpravě grafické formy , kterou provede švihovec 

s Pánkem budou výsledky  v anonymní formě k dispozici na www stránkách naší 

společnosti. Přítomní členové výboru  tento záměr akceptují bez připomínek. 

 

15. Přihlášky do ČNeoS 

Hornerová Michaela – Zlín  Jagošová Eliška – Ostrava 

Minh Ngoc Trinh – Plzeň  Karlová Barbora – Plzeň 

Chocová Romana – Plzeň 

Hlasování výboru: Všichni  přítomní členové výboru (7) vyjádřili souhlas. 
 

žádosti o snížení členského příspěvku. 



Ukončení členství 

Jirásko Jaroslav 

 

16. Různé: 

Hana Wiedermannová  prosí o připomenutí přednášek na kongres: Colours of 

sepsis – návrhy odesílat na adresu: tomas.zaoral@fno.cz(do konce září)   

 
Agenda of the General Council which will take place during the 8th International 

Congress of UENPS on October 4th in Bucharest /delegován Smíšek/ 

 

 

Nedoklubko – zprávy od Lucie Žáčkové   
9.11. 2018 Prematurity day v paláci Žofín ,po obdržení pozvánky se přihlásit a 

potvrdit tím účast  Navíc , pokud někdo má  nějaké dokumenty (především 

fotografie či filmový materiál) které se dají prezentovat na výše uvedené akci, 

prosíme kontaktujte co nejdříve paní ředitelku Žáčkovou. 
 

Nominace na purpurové  srdce v kategorii osobnost ČNeoS 

Navržen Zapadlo  a  Muchová. Pro Muchovou hlasovalo 5 členů 1 pro Zapadla, 1 

se zdržel. MUDr. Muchová po seznámení s tímto návrhem vyjádřila se svojí 
kandidaturou souhlas. 

 

"Vedení porodu mrtvého plodu" - návrh doporučeného postupu ČGPS.  

Z etického  hlediska  nepovažujeme ponechání  celé fetopacentární jednotky ( 
s nepřerušeným pupkem) za přijatelné. Patologové ( dle jejich odborné  

společnosti -prof. Zámečník, to také nevyžadují) (Čihař) 

 

 

Výjezdní zasedání se bude konat  v Bořeticích  23-25 leden 2019 
 

Hypotermie - zefektivnění záchytu dětí indikovaných k HT (návrh doporučeného 

postupu) pro nepřítomnost Poláčkové a Straňáka  odloženo  na příští jednání. 

 

 

 

 

26.9.2018 

Předseda ČNeoS   Místopředseda  Vědecký sekretář 

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

mailto:tomas.zaoral@fno.cz


  


