
     

ZÁPIS 
 

Jednání výboru ČNeoS ČLS JEP ve dnech 22.-24.1.2020  
 

 
Místo: Bořetice 
Čas: středa večer až pátek 

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

Mydlilová, Plavka, Poláčková, Straňák,  

Omluven: Černý 

Revizní komise: Burianová, Wechsler, Matas 

Zástupci regionů: Hitka, Fabichová, Wiedermannová, Borek 

Hosté: MUDr. A . Šebková , OSPDL, MUDr. I Hülleová SPLDD, RNDr.Mužík ÚZIS, 

Biolek,Smíšek 

 

UVÍTÁNÍ  

 

PROGRAM  

Rozeslán předem  

 

Hlasování: Výbor schvaluje program:  pro 10 proti 0  zdržel se 1 

 

VYSTOUPENÍ HOSTŮ 

RNDr.Jan Mužík,Ph.D. ,ÚZIS ČR : Prevence, sledování a léčba dekubitů v ČR  

 

Informace za UZIS,který problém sleduje. Cílem  zmapovat problém a povědomí 
o této multioborové problematice.. Informace čerpány z provedené ankety UZIS. 

Výsledky ve formě prezentace jsou k dispozici. Z ankety je mimo jiné zřejmé,že 
četnost  není přesně známa. Dále je zřejmá potřeba pilotního projektu 

realizovaného přímo ve zdravotnických provozech. Do budoucna UZIS pro 



klasifikaci dekubitů navrhuje užívat škály k hodnocení dekubitů pro děti (dosud 

používána škála pouze pro dospělé). V současné době probíhá  překlad 
mezinárodních doporučení. UZIS se ujme vytvoření data setu pro sledování 

dekubitů v pediatrii. 
 

Na toto téma se uskutečnil kulatý stůl se  dne 21. listopadu 2019 pod 

záštitou ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestry 
Ministerstva zdravotnictví České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA. Odborné 

setkání se jako doposud každoročně konalo u příležitosti Světového dne STOP 
dekubitům, který je pravidelně vyhlášen Evropským poradním panelem pro 

otázky dekubitů (EPUAP) na třetí čtvrtek v měsíci listopadu. Smyslem je 
zviditelnění významnosti problému prevence, sledování a léčby dekubitů 

zasahujícího nejen oblast zdravotnictví, ale i sociální péče. 
  

Kantor: Navrhuje problém zařadit mezi sledované indikátory kvality, což probíhá 
systémově již dnes v mnoha zařízeních- 
 

 

NZIS- ZN, inovovaná zpráva o novorozenci, datové sestavy a webová 

rozhraní. 
NZIS – Hlášení VVV 

RNDr. Mužík, Plavka, Smíšek. 
 

Smíšek: Opakovaně deklarovaný cíl vytvoření národní databáze individuálních 
dat cestou ZN což se jeví jako nejjednodušší cesta-Prezentoval krátkou  

prezentaci shrnující činnost (spolupráci na registru s UZIS) pracovní skupiny 

ČNeoS. Prezentace shrnuje historii a současný stav. Na letošní rok je úkolem 
odstranit chyby ve vytvářené databázi.Zatím čerpáno z dat 2017 a 2018.Cílem 

sjednotit registry v národní registr dat (individuálních dat) webové rozhraní  
bude vytvořeno UZIS v horizontu  několika málo měsíců. Naše návrhy změn: 

Implementace  dat o nepřijetí novorozence do péče , ventilace pozitivním 
přetlakem , nové definice  BPD, definice ARDS, ukončení intenzívní péče 

z důvodu marnosti, dat o  terapii antibiotiky a finální úpravu výživy při 
propuštění.  
Plavka konstatoval,že stávající diskutabilní zadávání výživy při propuštění  
technicky pracovní skupině unikla, proto současná nepřijatelná podoba. 

 Kantor upozornil , že definování položek  výživy při propuštění nešlo cestou 
odborné společnosti.  

Mužík. Dale vysvětlil změny  v poli  výživa, který není optimální pro praxi.  
Plavka.Otázka je, jaký význam budou mít jednotlivé kategorie. UZIS slibuje že 

napraví  pro novou verzi ZN. 

Mydlilová upozornila,že musíme sledovat definování položek výživy podle 
WHO,OECD a Eurostatu.  

Výbor je nadále toho názoru, že pověření pro komunikaci má Plavka  a jeho 
cestou by veškerá komunikace  s  UZIS  měla probíhat ! Mydlilová požádána o 

zaslání dokumentu , požadujícího od nás tuto formu klasifikace výživy 
(EUROSTAT a WHO). 



Dort Položka Babybox by neměla být sledována.  Babyboxy nejsou  legislativně 

upraveny 
Mužík dodal, že revize parametrů je možná . Technicky tyto změny lze velmi 

rychle realizovat. Také je nadále  vhodné,aby se zástupce UZIS  pravidelně 
účastnil zasedání  výboru.Je třeba rychle  požadované změny prodiskutovat a 

postoupit UZIS.K položkám je třeba poskytnout přesné definice pro vyplňovatele. 

Vhodné poslat  změny   jako výtah z metodiky UZIS, a poskytnou všem 
porodnicím pro rychlou a přesnou informaci. 

 
O tomto závěru (postupu) hlasováno . Závěr 7 členů výboru pro stanovisko 

ponechat sběr dat pro tento rok podle stávající metodiky UZIS , pro příští rok 
doplnit změny položek  a včas rozeslat na  všechna pracoviště.    

 
 
Národní strategie podpory kojení v ČR  

 
RNDr. Mužík, Mydlilová 

 
Informace o monitoringu kojení ČR , je pracovní skupina Je na straně odborníků 

docílit patřičnou kvalitu a rozsah sběru dat.(Mužík). 
 

10.10.2019 Národní komise pro kojení l. setkání komise (Mydlilová) 
 

Varování ve vztahu k mamila.sk. Nejde o odbornou, nýbrž laickou organizaci! 
Nerespektovat jejich doporučení, která nemají odbornou oporu. 

 
Požádáno o nasmlouvání kodu  laktační poradenství pro odbornostt 304.  

Považujeme za regulérní požadavek realizace laktačního poradenství v domácím 

prostředí. 
 

Problém  Kodexu. Dodržovat hlavně základní principy ohledně reklamy ve 
zdravotnických pracovištích, dudlíky atd. 

Burianová upozornila,že originál kodexu, neobsahuje   tak tvrdé podmínky 
jakými je často argumentováno Doporučuje všem zainteresovaným kodex 

přečíst. 
Kantor: Dále probíhá jednání na tomto tématu s vedením SUKL.  

Na Národní laktační komisi se bude také řešit  otázka  střetu zájmů neonatologů, 
na který někteří upozorňují. Naši společnost tam zastupují Dort a Mydlilová,jako 

členové.  
 

Šebková Kod laktačního poradenství. Je třeba jasně definovat kdo může 
vykazovat a za jakých podmínek. V tom rozporu není. Ohledně laktačního 

poradenství je naprosto nutné zaměření na dobu po propuštění. Upozornila též 

na výše zmíněné scholastické vnímání a medializování kodexu , který v realitě 
není tak tvrdý. Je toho názoru, že asi nemá smysl na tyto útočné tendence ze 

strany laiků reagovat. Je nutné chovat se racionálně a odborně správně. 
 



 

 
Časné propouštění novorozenců  

Panelová diskuse za účasti MUDr. A.Šebkové ( OSPDL), MUDr. I Hülleové 
(SPLDD),členů výboru, RK a ostatních hostů. Výbor ČNeoS akceptoval  pozvání 

MUDr. Šebkové a MUDr.Hülleové na své schůzi 9.10.2019 

 
Dort: Většina se přiklání zachovat doporučení 72 hodin, není velký zájem o 

dřívější odchod, ale pokud matka chce odejít dříve,  není problém . Dospěli jsme 
k tomu  , že podle místních podmínek se může lišit, zda s reversem nebo bez. 

Dotaz na PLDD,  jak je zajištěna péče po  časném propuštění. 
 

Šebková: Ze strany PLDD je dlouhodobý odpor  proti plošnému   propouštění 
dříve. Otázka je, co to má pro děti přinést. Upozornění na personální zajištění 

péče PLDD. Sledování komplikací  se dotýká i technického  vybavení, docházení 
na screeningy  nepovažuje za komfort. Předčasné  propuštění je upraveno , spíše 

se přiklání k informování rodičů formou informovanému souhlasu.  
 

Hülleová: jak návaznost péče zajistit? Spíše domluvit se. Registrace  není 
povinná, žádný zákon k tomu není.  Problém kapacity PLDD, vhodné je před 

propuštěním z  neonatologie praktika kontaktovat (především rodiče, ale 

v případě sociální problematiky vhodná informace ze strany neonatologie). 
Otázka  do kolika hodin by  měl PLDD vědět. Není to povinnost ( i když se 

operuje 48 hod). Postupy změnit tak, aby se přijímalo zpět na  neonatologické 
oddělení. Také snaha minimalizovat cestování s novorozencem , třeba na 

screeningy - nevnímá jako vhodné. Metodický pokyn je vhodný i z forenzního 
hlediska. 

 
Navíc požádala o blok na  kongres pediatrický s tématem předčasné propouštění. 

 
Hitka: Kontaktování PLDD. Hodně se využívá vzhledem  k realitě  chování části 

rodičovské veřejnosti. 
 

Ćihař  - situace je rozdílná v regionech, že nelze univerzální návod. 
. 

Kantor: Nikdo  neprosazuje plošné předčasné propouštění. Hlavní svár je 

informovaný souhlas a jeho užívání. Stejně dávají informaci jako alternativu 
reversu. Matka by měla něco podepsat jako důkaz, že tu informaci dostali. Na 

místě je vhodné upravit  dokument. 
 

Fabichová : Nejde o věc plošnou. K zajištění včasného vyšetření/návštěvy  
novorozence také finanční a personálních zajištění. PLDD  mají kod pro tuto péči, 

čili akceptováni plátci. 
 

Plavka:  Předčasné propouštění je realitou , ve světě doba propouštění různá , 
nevíme kdy je ve prospěch dítěte. 

 
Čihař Změnit revers za doporučení rodičům? 



 

Buriánová:Nástup laktace je ve 48 hodinách   necelých ¾ žen, nástup 
dostatečné laktace trvá déle. 

 
 

Šebková : Návrh  , doporučená doba zdůraznit v preambuli, nenazývat revers, 

ale informace pro rodiče.  
 

Mydlilová, Mužík: Průměrná doba hospitál po vagin porodech 4 dny  a něco,  
cca 6 po s.c. s tendencí k mírnému  poklesu. 

 
 

Zákon k újmě  způsobené  povinným očkováním - Kantor: 
 

Je seznam komplikací očkování (cca 6 kategorií) Odškodnění by se  mělo týkat 
bolestného a sníženého  společenského  uplatnění a ušlý výdělek. Tak zní 

původní návrh . následně  vypuštěno bolestné a náhrada výdělku. Zákon vrácen 
z těchto důvodů do Senátu. Důraz na to , že se týká zvláště těžkých postižení. 

 

 
INTERNÍ AGENDA ČNEOS 

 
Návrh na vytvoření etického kodexu chování členů výboru  (Dort) nemá 

podporu členů výboru a nadále se jím nebude výbor zabývat. 
 

Problém hromadných e-mailů. Adresáře některých členů se zatím nezměnily, 
ač to bylo již požadováno.  Prodiskutovány zásady používání hromadných adres  

,tak aby se informace, které se týkají činnosti  výboru a RK dostaly pouze 

k členům výboru a RK.  Pro používání hromadných    e-mailových  adres 
jednoznačně přijata zásada: Jeden adresář pro výbor a RK! Výbor dále stanovil, 

aby bylo v běžné dvoustranné komunikaci přednostně využíváno zasílání mailů 
cíleně na jednoho adresáta, aby nebyly přeplňovány emailové schránky  členů, 

pro něž není daná informace relevantní.  Rozesílání hromadných mailů používat 
omezeně jen v situacích, kdy je nutné informovat všechny členy výboru a RK.  

 
Změny ve vedení výboru (rezignace místopředsedy a vědeckého sekretáře 

z osobních i pracovních důvodů)- Čihař, Macko. Po proběhlé diskusi výbor bere 
jejich  rezignaci na vědom.í Do příštích voleb převezme agendu uvedených členů 

výboru předseda ČNeoS. Stanovy ČNeoS a ČLS JEP (Burianová) toto řešení 
připouštějí. 

 
Obsazení funkce sekretářky ČNeoS 

 

Výbor zavázal předsedu osobním projednáním s Mgr. Šnajnrtovou, její další 
působení ve funkci sekretářky ČNeoS. Další postup závisí pouze na jasném 

vyjádření paní magistry, zda bude ve funkci pokračovat či ne .  
 



 
Vzdělávací program v pediatrii 

Nové požadavky SPLDD a OSPLDD na pana ministra jsou: 
3 měsíce povinně praxe u PLDD ve kmeni pro všechny a 6 měsíců povinně u 

PLDD ve specializační části pro všechny a další 3 měsíce volitelně u PLDD ve 
specializační části 

 
Nové požadavky PLDD prodlužují pobyt všech pediatrů u PLDD ze 3 povinných 

měsíců plus 6 volitelných na 9 povinných plus 3 volitelné, což natolik zkracuje 
pobyt na DeO, že to znemožňuje původně volitelný 6-měsíční pobyt na dětských 

subspecializacích (neonatologie, dětská kardiologie, nefrologie, endokrinologie, 
gastroenterologie, revmatologie, pneumologie, hematoonkologie). 

Na MZ jednání mezi ČPS a PLDD. 

Prof.  Zeman se obrátil se na všechny představitele dětských subspecializací, aby 
se k návrhu PLDD vyjádřili a písemně podpořili odmítavé stanovisko ČPS. 
 

Informace Šebková: 
Bylo slíbeno , že  kmen stejný a také specializovaná příprava. 6 měsíců zůstane 

volitelně ,jak pro specializace,tak PLDD. Neonatologie se to podle této informace 
nedotkne. Může však dojít k redukci délky  přípravy  na lůžkovém dětském 

oddělení. 
 

 

 
Vzdělávací program v nástavbovém oboru neonatologie 
Vypracovala pracovní skupina Janota, Malý, Zoban, Dort,  -délka vzdělávání dle 

MZ ČR 18 měsíců. 
Její naplnění v rámci přípravy na pediatrickou a neonatologickou atestaci. Hotový 

program v této podobě po schválení výborem odeslán na MZ a IPVZ  
 

 
Volby do výboru ČNeoS  v polovině tohoto roku proběhnou stejným 
způsobem jako v minulých letech.  Tak, jak bylo odsouhlaseno výborem již 

na jeho  říjnovém  jednání  (2019).  Čihař připraví speciální vydání 
Neonatologických listů s aktualizovaným seznamem všech členů společnosti- 

Následně proběhne nominační kolo a posléze samotná volba.  Funkcí předsedy 
volební komise byl pověřen Liška a členy této komise jsou Kokštejn a Hanzl. 

Volby budou vyhlášeny  v den , kdy vyjde zmíněné speciální  vydání  NeO listů. 
Všechny informace  budou dostupné též na www.neonatology.cz Odhlasováno (9 

hlasů členů výboru pro, nikdo proti) 
 

 
 
Spolupráce v rámci Evropy a ostatního světa:  

 
EFCNI : the Global Call to Action: www.glance-network.org. The website 

will go online 17 November 2019. The poster will be available in over 20 

http://www.glance-network.org/


languages. All material is free for download. We will send you the GLANCE Call to 

Action poster (rozeslán členům výboru) 
 

 
 

 

UENPS  
Could you please inform UENPS about your National Society Meeting which will 

take place in 2020? We would need to know when and where it will take place in 
order to update our calendar (termín Neo Dnů Ostrava byl sdělen). 

 
Cosmara Sabatelli 

UENPS Survey on Delivery Room Resuscitation in Europe 
Rozeslán otazník pro pracoviště s vice než 1000 novorozenců / rok Některá 

pracovistě se zapojila. 
 

ESPR (European Society for Pediatric Research) 
ČNeoS připomínkovala European Syllabus for the Accreditation in Newborn 

Medicine. Janota připravil komentář a schválený výborem byl odeslán. 
 

 

LactaMap – An Online Lactation Care Support System - Burianová 
Lactamap je  informační web týkající se laktace.  - vytvořili Australani (prof. 

Melinda Boss) Snaha autorů byla začlenit informace EBM, je to zatím jediná širší 
databáze týkající se kojení, která se opírá o prokázaná fakta, probíhá snaha o 

vytvoření české verze pod záštitou ČNeoS, což výbor akceptuje 
Doporučuje se prostudovat tento volně přístupný informační zdroj informací 

případně přihlásit  i prostřednictvím Burianové. Do konce března zvážit zapojení 
iva.burianova@ftn.cz 

https://www.lactamap.com/home 
 

 

House of Europe – diskuse na neonatologických dnech v Olomouci, zatím se 
nikdo od té doby neozval s další iniciativou. Je možné zapojení i dalších center. 

 
Jak dále ve spolupráci s evropskými institucemi? Výbor t.č. nemá návrhy. 
 
 

Centra porodní asistence – Čihař stále se jedná na úrovni MZ a 
perinatologické sekce ČGPS  asi nevznikne metodický pokyn a asi se centra  

nebudou tak jmenovat. Původně zamýšlená forma se ukazuje jako neprůchodná. 
 

 

 
Nový zdravotní výkon – Kepková, Dort 

00132  Vyšetření dítěte s významným perinatálním rizikem 
 

Uznání výkonu  proběhlo ve 3 kolech: 

https://www.lactamap.com/home


- Příprava registračního listu, podání do 7.9. a formální úpravy, 

- Jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů  MZ 31.10. 
Kde vypořádány připomínky ze strany MZ a ZP , 

- Jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů  MZ 5.12. – 
proběhla obhajoba  výkonu. Platný od roku 2021. 

 

Body cca 800 bodů pro CVP ambulancí PC, omezeno frekvencí  6x za 1. rok a 3 x 
za další roky , doba vyšetření 70 minut. Vázáno na PC a  sdílené 301 a 304 

  
 

LOGO ČNeoS : finále – Malý 
 

Hotovo . dokumenty včetně razítek připraveny s novým logem pro potřeby  
ČNeoS    

(viz 1. strana Zápisu) 
 

 
Vyjádření  výboru: Souhlasíme s uvolněním úhrady přípravků pro 

fortifikaci dětí po propuštění do ambulantní péče. Jednoznačně tedy 
podporujeme ambulantní úhradu  z prostředků ZP u indikovaných skupin 

Důvodovou zprávu Burianová do konce ledna 2020. Tento bod začazen na žádost 

na žádost NESTLE Česko s.r.o. ,ale výbor vydává toto doporučení v obecné 
rovině (úhrada i přípravků od jiných výrobců a dodavatelů).  
 

 

 
 

ODBORNÉ AKCE: 
Perinatologická konference –Praha , 2.-4.4.2020 

Aktivní účast: Předseda , Plavka –novinky. Nevíme zda agregovaná data máme 
dále sbírat.  

 
Mezioborová problematika neonatologie 21. století - VI. 

12.5.2020 14:00, odborný garant Miloš  Černý , záštita ČNeoS schválena 
 

Pediatrický kongres – Hradec Králové 24 - 26.9. 2020  

Blok  neonatologie – schváleno na výboru 9.10.2019: 

Kojení : 10 kroků WHO –nová verze, podpora v terénu po propuštění 

z porodnice. Huleová navrhuje znovu téma předčasné propuštění a v úvahu 

připadá také hyperbilirubinaemie novorozenců 

Kontakt s pořadateli za naši společnost Malý 

  

Zbiroh  od 2-4 dubna.  
Tradiční kazuisticky zaměřená konference 

 



XXVIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ 
PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE Č.Budějovice 14.-15.5.2020 

Ošetřovatelská péče o novorozence s neinvazivní i invazivní ventilační podporou, 

fyzioterapie v neonatologii – multioborová spolupráce, ošetřovatelské postupy, 
orofaciální stimulace, časná logopedická péčem, nozokomiální nákazy - 

preventivní opaření a postupy na neonatologických pracovištích, kazuistiky 
Hodnocení stavu výživy (prospívání) u nedonošeného novorozence Kvalitativní 

analýza mateřského mléka (včetně dárcovského) jako základ individuální 
fortifikace a úpravy výživové strategie u nedonošeného a nemocného 

novorozence Komplexní zajištění transportovaného novorozence, varia 
www.cbneonatologie2020.cz 

 
NEO DNY 2020 – Ostrava, 4-6.11.2020  - Wiedermannová 

Program: 
Presympozium kůže novorozence. 

Témata:  
1.Hypoxie, hypotermie pak  formou kulatého stolu.(rozdělit do 2 bloků + 

přidat porodníka) Doplnit o zobrazovací metody (Sono a MR)  
Parenterální a enterální výživa. 

Nozokomiální infekce  Śvihovcem Zach GBS Diagnostika infekcí  Berka. 
Postery  papírové verzi a poster walk.  

Stabilizace novorozence na porodním sále z pohledu neonatologa a 
porodníka. 

Blok fyziologického novorozence. 
Varia. 

 

 
Konference o kojení a laktačním poradenství pro  nemocnice- Mydlilová 

 1. 24.3. 2020 od 9-15h v Praze, IKEM –BFHI den  Modelová strategie 
podpory kojení v porodnicích  s praktickým  výcvikem 

2. 30.4. 2020 – NeoBFHI na nedonošeneckých JIP 
3. Oslavy Světového  a Národního týdne kojení (14.9-20.9. 2020) 

    Odborná konference 16.9. 2020 Praha. Kojení a laktace, laktační 
poradenství 

    Tisková konference předběžně 14.9. 2020 – podle zvoleného tématu 
WABA (Světová aliance na podporu kojení) 

 
 

6th International Neonatology Association Conference (INAC 2020) 
to be held in Budapest | Hungary on 2-5 April 2020. 

INAC is geared to address practical problems in Neonatology. 

This unique forum facilitates global networking amongst neonatologists, 
perinatologists, pediatricians, nurses, nurse practitioners, and respiratory 

therapists who participate in preconference workshops and scientific sessions. 
 

 

http://www.worldneonatology.com/


 

 
Probíhající připomínková řízení – materiály rozeslány členům výborů  

průběžně. 
 

a) připomínkování návrh zákona o elektronickém zdravotnictví 

 
b) připomínkování Návrh nové vyhlášky o systému epidemiologické 

bdělosti (surveillance) pro vybraná infekční onemocnění.   
 

c) připomínkování novely vyhlášky č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek 
pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně 

připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné 
použití. 

 
 

 
 

Žádosti o členství v ČNeoS:  
 

MUDr. Klára Dunajová  

MUDr.Lenka Vavrušková 
MUDr.Alžběta Stejskalová 

MUDr.Kristýna Kroupová 
MUDr.Kristýna Stejskalová 

MUDr. Jiří Dušek 
 

Výbor jednomyslně schvaluje. 
 

 
 

 
 

 
RŮZNÉ 

 

do konce března 2020 můžete jménem své složky odesílat návrhy na 
udělení letošní Ceny Jana Evangelisty Purkyně nejvýraznějším osobnostem 

naší organizace, z nichž předsednictvo ČLS JEP pak vybere hlasováním jednoho 
laureáta. Ten bude slavnostně oceněn touto nejvyšší poctou Společnosti dne 17. 

června 2020 v průběhu 62. Purkyňova dne na zámku v Libochovicích. 
 

Souhlas výboru s  úhradou druhé faktury za logo ČNeoS JEP. 
 

 
Kantor: 

Napojení  na dotace i pro neonatologii. Možnost vstoupit do projektu. Není 
zatím osoba , která by se toho ujala. Znova apelace na  osobu, která by byla 



ochotna toto koordinovat.Pokud se najde může počítat s podporou a pomocí  

pana senátora. Např. téma perinatologický informační systém. 
 

Babyboxy - není evidence dětí, také osudy dětí, porušování ochrany osobních 
údajů, porušování práv dítěte. 

 

Komora porodních asistentek zatím stále nepokročilo. Návrh zákona- snaha 
co nejdříve podat. Z vlády návrh komory nelékařských profesí 

 
 

 
 

 
 

ZÁVĚR JEDNÁNÍ, PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST 
 
 

Předseda ČNeoS    
Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.   



  


