Jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 27. března 2019
Místo: Senát Parlamentu ČR, Valdštejnské nám.
Čas: 10:00 – 13:00
Přítomni členové výboru : Dort, Čihař, Hanzl, Janota, Kantor, Malý, Plavka,
Poláčková, Straňák
Omluveni: Macko, Černý, Mydlilová,
Zástupci regionů: Wiedermannová,Borek
Revizní komise: Burianová omluveni : Matas,Wechsler
Hosté: Žáčková, Zoban
Zapsal: Hanzl Schválil : Dort
UVÍTÁNÍ
PROGRAM
Výbor schvaluje program: pro 9 proti 0 Zdržel se 0

1. Zpráva o jednání pracovní skupiny MZ pro PCIP dne 4.3.2019 - Dort
Diskuse se týkala Mostu, jinak bez problem nebo s drobnými připomínkami,které
se týkají personálního zabezpečení. Závěr současný stav 12 PCIP zůstává
zachován. Krajské zdravotní je doporučeno ( zadání Perinatologické komise MZ)
v horizontu 5 let spojit Ústí n/L a Most v jedno centrum, Most by mohl plnit
funkci PCIMP. Odborná společnost toto v zásadě podporuje. T.č. jsme se však
na jednoznačném stanovisku k této vizi neshodli. Diskuse bude nadále
pokračovat s ohledem na zmíněné personální zabezpečení, indikatory kvality
péče a kapacitní možnosti jednotlivých center ve zmíněném regionu.
Uvedené stanovisko schváleno hlasováním 8 hlasů pro , 1 se zdržel, a proti 0

2. Národní informační zdravotnický portal NZIP – Dort
Projekt MZ. Má prezentovat kvalitní fakta založené na důkazech.
3. 10 kroků – revize 2018 – Mydlilová, Dort
27.3. 2019 v IKEM se konala konference pro zdravotníky ze všech porodnic,
kteří budou pověřeni edukací, monitoringem a dohledem nad dodržováním
BFHI strategie. Hlavním bodem programu byly nové globální standardy BFHI
WHO-UNICEF a integrace do zdravotnické péče.
Klíčové řídící a klinické postupy pro podporu kojení v porodnicích.
Diskutovalo se především o dodržování Mezinárodního kodex marketingu náhrad
mateřského mléka a o praktických ukázkách porušování Kodexu ( ve
sdělovacích prostředcích ,na odborných konferencích a také na některých
pracovištích).
30.4. 2019 v Lékařském domě proběhl tradiční workshop zaměřený na
přirozenou výživu nedonošených. S hlavními závěry obou akcí seznámí výbor
Mydlilová

4. Nové výkony v neonatologii – aktuální stav na pobočkách VZP – Čihař
Screening sluchu, jak známo, aktuálně sdílený kod můžeme sice vykazovat, ale
úhrada zahrnuta v paušálu. Není uveden v úhradové vyhlášce .Je třeba podpořit
jeho zařazení mezi výkony hrazené mimo paušál– Dort
Aktuální stav vyjednávání: Kod vyšetření novorozence s perinatální zátěží je
předjednán. Představa je o ohodnocení prvního a dalších vyšetření,včetně jejich
frekvence (v centrech vývojové péče). Upřesňují se indikace a definice dítěte
z perinatální zátěží. Příslib je ,že se vše stihne se do příštího roku. ZP souhlasí..
5. Centrum porodní asistence- Čihař
Od posledního zápisu se nic nezměnilo. MZ nepreferuje porodní domy ale
centra přidružená ke stávajícím porodnicím s autonomním režimem Jedná se o
jistou kultivaci porodnictví. Maximální důraz kladen na bezpečí. Nic proti
z hlediska naší odbornosti , naopak.

6. Porodní plán – závaznost pro zdravotníky
Čihař -Členové výboru dostali stanovisko legislativního odboru MZ ve smyslu, že
„dříve vyslovené přání“ není závazné pro poskytovatele zdravotní péče.
7. Vzdělávací programy
Ve věstníku MZ 2019 již publikován Vzdělávací program specializačního oboru
PEDIATRIE: vlastní specializovaný výcvik
Vzdělávání - Dětská chirurgie Ve spolupráci s ČPS JEP se jedná o tom, aby
v rámci pediatrie bylo možno strávit povinnou praxi na pracovišti dětské
chirurgie

8. Návrh novely vyhlášky.134/1998 Sb. Kterou se vydává seznam
zdravotních výkonů – Dort
Rozeslána členům výboru k připomínkování. Pouze 1 připomínka (transport
novorozenců ,připomínku bude řešit s MZ prim.V.Vobruba, Ph.D.)

9. Zpráva o konferenci PLDD – Čihař, Burianová
PLDD si přejí s námi probrat návaznou péči, včetně návaznosti na follow up
ordinace a předčasné propouštění. Velké meziregionální rozdíly. Na otázku
očkování a propouštění se na uvedené akci nedostalo.
10. Situace v zajištění péče PLDD o novorozence v terénu
Diskuse ve výboru pokračuje o otázce stanoviska k předčasného propouštění.
Od minulého výboru není nic nového. Problémy v některých regionech jsou
v přijímání novorozenců cizí státní příslušnosti do péče PLDD Když lékař odmítá
přijetí do péče ,je vhodné aby si zákonný zástupce vyžádal písemné stanovisko
a pak se obrátil na ZP. V těchto otázkách jsou velké meziregionální rozdíly, jak
vyplynulo z diskuse přítomných.
11. Seriál „Stanovisko k očkování nedonošených dětí „ – Dort
Výbor znovu akcentuje námitku proti pokoutnému pozměnění textu již
schváleného doporučení

Viz minulý zápis. Prof. Chlíbek zatím neodpověděl.

Správná verze je na www stránkách naší společnosti

12.. Zdravotní a očkovací průkaz – Dort
Společný dopis pediatrických společností ministrovi a podpora výborem ČNeoS .
Všichni členové, kteří odpověděli, vyjádřili podporu. Stanovisko odesláno prof.
Jandovi.
13. Návrhy na udělení Ceny Jana Evangelisty Purkyně významným
osobnostem české lékařské vědy a zdravotnictví - Dort.
Návrh výboru doc. MUDr.P. Zoban,CSc.

Hlasování: Pro 9 proti 0 zdržel 0.

14. Corporate Text for EFCNI Website – Dort
Vypracován na žádost Silke Mader z EFCNI, rozeslán členům výboru ke
schválení. Připomínky 0, tedy odeslán a bude umístěn na webu EFCNI.
15. Seznam žádostí o členství v ČNeoS
Nové členství v ČNeoS
MUDr. Iva Dokoupilová schváleno všemi přítomnými členy výboru.
16. Standards of care – Žáčková
Projekt 2018 představen v Bruselu. Zahrnuje 11 okruhů, které se týkají péče o
novorozence. Doc. Janota člen týmu, 96 standardů v 11 okruzích. S tématy se
jednotlivá pracoviště seznamuji iniciativu chápeme ve smyslu,kam bychom měli
v našich podmínkách péče směřovat. Dokument je cílený na odbornou veřejnost
a určený pro neoantologická pracoviště, t.č. se překládá do češtiny. Dodat že
vnímat jako pomocný dokument viz podmínky

Podrobnosti na : https://newborn-health-standards.org/1
17. NEONATOLOGICKÉ DNY 2019- Kantor

XXXV. NEONATOLOGICKÉ DNY, 6. - 8. 11. 2019, Olomouc
Kompletní podrobné informace ke zpracování abstraktů, šablona pro vytvoření e
posterové prezentace jsou k dispozici ke stažení na stránkách www.neonatology2019.cz

18. XXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI OŠETŘOVATELSKÝCH
PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE 9.-10.5 2019
Č.BUDĚJOVICE
KOMPLETNÍ PROGRAM DOSTUPNÝ NA

www.cbneonatologie2019.cz

19. RŮZNÉ
a)Poznámka k předčasnému propouštění novorozenců doc Votavy ,který
vyjadřuje obavu ze se zhroucení screeningového programu (tel. sdělení)
b) Logo ČNeoS (úprava)– Dort
Graficky se upravuje a dostaneme návrhy. Pak se vyjádříme
c) STŘÍBRNÁ MEDAILE SENÁTU Návrh Kantora udělit prof. Maršálovi, výbor
jednoznačně podporuje.

Rezervujte si termín již nyní!
Příští jednání výboru ČNeoS ve středu 5. června 9:30-13:00 v zasedací
místnosti ČLS

6.5.2019

Předseda ČNeoS

Místopředseda

Vědecký sekretář

Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.

Prim. MUDr. Martin Čihař

Prim. MUDr. Jozef Macko, Ph.D.

