Zápis
jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 5. června 2019
Místo: Zasedací síň ČLS
Čas: 09:30 – 13:00
Přítomni členové výboru : Dort, Černý, Janota, Kantor, Malý, Mydlilová,
Poláčková, Straňák
Omluveni: Macko, Čihař, Hanzl, Plavka
Revizní komise: Burianová
Omluveni: Wechsler, Matas
Zástupci regionů: Hitka
Hosté: UVÍTÁNÍ
PROGRAM
Rozeslán předem , doplnění : Kantor
Hlasování: Výbor schvaluje program: pro 8 proti 0 zdržel se0

BLOK SENÁTORA:
1) Zveřejňování údajů o jednotlivých pracovištích...
Výbor České neonatologicke společností CLS JEP nemá námitek proti zveřejnění
dat pece o novorozence až na uroven jednotlivých nemocnic pri plněni platných
současných zákonů a procesů. Předpokladem je koordinace s UZIS a garance
uvedene odborne společnosti před zveřejněním včetně možnosti komentáře k
požadovaným datům.To z důvodu skutečnosti, ze ČNeoS ČLS je jediným
odborným garantem péče v oboru neonatologie v České republice.
Ostatně řada informací o zdravotnictví je zveřejňována již dnes.
Výbor s tímto stanoviskem souhlasí.
Stanovisko zasláno Doc. Duškovi ÚZIS 12.6.
2) Etický kodex marketingu náhradní výživy
Dodržovat jak ze strany výrobců, tak zdravotnických zařízení.

3) Hospitalizace 72 hodin - stanovisko MZ (viz příloha)
Věstník MZ z r. 2013 dále platí, upřesnění ohledně negativního reverzu v příloze.
Návrh – stanovisko MZ do NeoListů.
4) Neonatologické dny Olomouc
Informace na www stránkách.

1. Zpráva o průběhu workshopu dne 30.4. v Lékařském domě –
Mydlilová (viz příloha 2)
2. Veřejné slyšení „Podpora kojení“ v Senátu PČR 20.5.2019 – zpráva
z jednání – Kantor, Dort
Senátor Doc. MUDr. Koliba, bývalý předseda zdravotního výboru Senátu,
slíbil slyšení aktivistkám. Původní program sestavený bez účasti nemocnic
pak současný předseda ZV senátor Kantor změnil a přizval neonatology.
Nicméně jednání s převahou laických kojicích aktivistek bylo zaměřené
výrazně proti práci zdravotníků v nemocnicích. Úřední zápis ještě není
k dispozici.
3. Současný stav kojení v ČR – Mydlilová
Kojení v ČR je na vysoké úrovni ve většině porodnic, ale v následujících
měsících po propuštění je pokles značný, především pro nedostatečnou
podporu v terénu.

4. Aktuální priority v podpoře a propagaci kojení – návrh Dort, Mydlilová
i. První období:
a/ Dodržovat 10 kroků - dnes je to dobrovolné, mělo by být povinné pro
všechny porodnice. Všichni novorozenci mají nárok dostat stejnou péči.
b/ Školení edukátorů BFHI a Laktačních Poradkyň - jednotné a na
odpovídající odborné úrovni. 27.3. konference v IKEM, proškoleno 137
zdravotníků z 59 porodnic.
Posílení jejich pravomoci školit personál na vlastním oddělení.
Stanovené počty LP pro novor.odd. :

Péče III 1,9/1000 porodů (PC)
Péče II (IMC) 1.6 /1000 porodů
Péče základní 1,3/1000 porodů

c/ Monitorování pokroku v dodržování 10 Kroků BFHI a stavu kojení na
jednotlivých pracovištích - podklady pro sledování budou k dispozici.
d/ Následná návazná péče o kojení po propuštění z porodnice
- telefonické konzultace či pomoc s kojením v domácím prostředí poskytovaná
vyškolenými LP i porodními asistentkami.
- porodní asistentky: místo 3 návštěv placených ZP by měly těchto návštěv
více, Bude se řešit s MZ i ZP.
- mobilní sestry, vyškolené LP mají od VZP proplácené laktační poradenství
celkem 2000 Kč, jiné ZP dávají jen 500 Kč, opět se bude řešit navýšení.
- role PLDD – seznámit s 10 kroky a dodržovat. Podle Vyhlášky o preventivních
prohlídkách 317/2016 Sb. By měli do 48 hodin od propuštění novorozence
navštívit. Je řešeno s předsedkyněmi PLDD.
e/ Seriozní www stránky , např. LaLi, odkaz na ně na www ČNeoS a dále
ve Zdr. a očk. průkazu
ii. Další období:
e/ Předporodní příprava na kojení, vyšetření prsů s ohledem na vpáčené
bradavky – prenatální poradny .
f/ Recertifikace - spolupráce ČNeoS, NARLAC/LaLi a Komise pro kojení MZ.
Diskuse neproběhla s tím, že předložený návrh bude rozeslán výboru
k připomínkování mailem.
Připomínky prosím do konce srpna tak, aby bylo možné je zpracovat a
připravit pro jednání výboru.

5. World Breastfeeding Week (1-7 August)
Sarah Fügenschuh - Senior Communications Manager EFCNI
We would also like to invite you to take part in this short survey targeted at
professionals and, if possible, to spread it further within your network:
https://www.surveymonkey.com/r/WorldBreastfeedingWeek-2019
Výbor jednohlasně s podporou zmíněné aktivity souhlasí.
Dotazník je stručný, prosím účastněte se všichni !
6. Revidovaný postup péče o asfyktického novorozence - Poláčková
a/ Doporučený postup - léčba HIE
b/ Příloha č.1 - Indikační kritéria k řízené hypotermii (algoritmus)
c/ Příloha č.2 - Informovaný souhlas - pouze pro ty z Vás, kteří ho chcete
používat
Diskuse proběhla.
Hlasování: výbor schvaluje dokument
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Vhodné uveřejnění v NeoListech.
Prosím Renatu Poláčkovou , aby finální verzi doporučeného
postupu rozeslala všem.

7. PCIMP – seznam k připomínkování rozeslán od MZ dne 30.dubna.
Seznam ve znění Věstníku MZ:
Centra intermediární péče v perinatologii
Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč, IČ: 00064190
Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ: 00064211
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, IČ:
27520536
Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 00635162
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, 460 63 Liberec, IČ: 27283933
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., V. Klementa 147, 293 50 Mladá Boleslav, IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Žižkova 146, 280 02 Kolín 3, IČ: 27256391
Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 26365804
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Vančurova 1548, 272 59 Kladno, IČ: 27256537

Nemocnice Hořovice, NH Hospital, a.s., K Nemocnici 1106 268 31 Hořovice, IČ: 27872963
Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, IČ: 00179540

8. Cena Jana Evangelisty Purkyně významným osobnostem české
lékařské vědy a zdravotnictví - Dort.
Návrh výboru ČNeoS : Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc.
Předsednictvo ČLS rozhodlo v tajném hlasování pro : Prof. MUDr. Jana
Kvasničku, DrSc.
9. Materiály rozesílané průběžně členům výboru – Dort:
- Purkyňův nadační fond
Soutěž o publikaci v časopise s vysokým IF pro mladé autory do 35 let.
- Návrh vyhlášky 98/2012 O zdravotnické dokumentaci:
do 23.4. žádné
- návrh Zákona o zdravotnických prostředcích
10. LOGO ČNeoS – návrhy nového vzhledu - Dort
Důvody:
- více kompaktní forma,
- zřetelné písmo i při zmenšení, razítko atd,
- srovnatelné výrazností např. s ČPS
Výbor preferuje úpravu původního loga – ohraničení a zvýraznění.
11. Seznam žádostí o členství v ČNeoS
ke schválení na jednání výboru dne 5. 6.2019:
MUDr. Šáliová Liliana

Škopková Kristýna

Matějová Kateřina
Hlasování: pro 8 proti 0 Zdržel se 0
Výbor schvaluje přijetí nových členů

Váchová Marie

12. NeoDny 2020 : návrh - Wiedermannová
Termín 14.-16.10.2019.
Místo: Clarion Congress Hotel Ostrava
schváleno výborem
13. RŮZNÉ
Výkon Vyšetření dítěte s perinatální zátěží bude schválen tento rok - pro
PLDD !!! ČNeoS požádána o stanovisko. Proběhla diskuse, v níž se výbor
shodl, že vydá kladné stanovisko (s očekáváním zkvalitnění péče o naše
pacienty po propuštění). To bylo zasláno na příslušná místa MV, VZP,
předsedkyně OSPDL Šebková, předsedkyně SPLDD H“ulleová.
Výbor současně s vydaným stanoviskem k výkonu pro PLDD požaduje
schválení podobného výkonu pro CVP neonatologických pracovišt - je
přislíbeno MZ i VZP na příští rok. Bude vypracován návrh (Dort a spol.)
registračního listu a předložen výboru ke schválení.
Screening sluchu – Malý
ORL společnost (ČSORLCHHK) zaslala dopis, v němž požaduje koordinátory
za neonatologii pro screening sluchu. Výbor se shodl, že další článek
v podobě koordinátora není potřeba, předávání pacientů funguje, a není-li
tomu tak, musí jednat regionální foniatr s příslušným neonatologem.
Uvedená společnost dále hodlá navázat úzkou spolupráci s ČNeoS v otázce
screeningu (to snad už běží dávno ???) a zve neonatology na jednání
v Poslanecké sněmovně 2.10.2019.
Dopis předsedovi Prof. Chrobokovi se stanoviskem výboru a žádostí o zaslání
návrhu změn Metodického pokynu MZ odeslán 2.7.2019 - Dort

ZÁVĚR JEDNÁNÍ, PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST

Přílohy:
1. Podmínky propuštění novorozence - stanovisko MZ
2. Workshop ke kojení 30.4.2019
3. Hypotermie – doporučený postup. Zašle Poláčková finální verzi.

Rezervujte si termín !
Příští výbor : 9/10
Předseda ČNeoS

Místopředseda

Vědecký sekretář

Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.

Prim. MUDr. Martin Čihař

Prim. MUDr. Jozef Macko, Ph.D.

