Zápis z jednání výboru ČNeoS ČLS JEP dne 10.03.2020

Přítomni: Černý, Čihař, Janota, Kantor, Macko, Malý, Plavka, Straňák
Nepřítomni, neomluveni: Dort, Mydlilová, Hanzl
Omluveni: Poláčková
Revizní komise: Burianová, Matas, Wechsler
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Burianová informuje o důvodu mimořádné schůze výboru ČNeoS. Na základě počtu
účastníků je výbor usnášeníschopný. Kantor zvolen řídícím členem schůze při absenci
předsedy Dorta (7 pro, 1 se zdržel).
Čihař informuje o přípravě voleb, výbor konstatuje, že na stávajícím systému a organizaci
voleb není nutno nic měnit. Mimořádné číslo Neonatologických listů jde do tisku.
Pokračování funkce výboru ČNeoS – nadále trvají zcela zásadní komunikační a pracovní
nesnáze s předsedou (mj. současná schůze). Přítomní členové výboru konstatují, že považují
za neúnosný stávající stav ve vedení výboru, kdy po odstoupení místopředsedy a vědeckého
sekretáře není výbor schopen kontrolovat případné aktivity předsedy společnosti, resp.
s těmito aktivitami není s předstihem seznamován (elektronická verze systému voleb,
situace kolem sekretářky výboru, zpráva o novorozenci a další). Členové výboru nemají
žádné konkrétní informace o řešení těchto otázek.
Na základě všech těchto argumentů vyvoláno hlasování o odvolání předsedy Dorta z funkce,
7 pro, 1 se zdržel. Vedením ČNeoS následně pověřen do voleb Kantor (7 pro, 1 se zdržel),
asistenty pro komunikaci s ČLS JEP a dalšími organizacemi jmenováni Macko a Čihař, aktivní
spolupráci přislíbili všichni přítomní členové výboru.
Plavka vysvětluje vývoj změn v ZN, finalizace byla pod velkým časovým tlakem, metodický
pokyn zatím není vydán (Plavka odeslal členům výboru k připomínkám), spolupráce s ÚZIS
dlouhodobě problematická. Malý navrhuje rychle úpravu nevyhovujících částí, vydání
upraveného metodického pokynu a úpravu ZN s ÚZIS pro rok 2021 + prezentaci ZN 2021
včetně metodiky na Neonatologických dnech v Ostravě v 11.2020.
Kantor informuje o návrhu přípravy zákona komory porodních asistentek – probíhá 1. krok
legislativního procesu. Komora porodních asistentek má být spolupracujícím partnerem
ČGPS, sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS, ČNeoS a MZČR. Straňák
informuje o nutnosti přípravy dokumentu o materiálně-technických podmínkách v péči o
novorozence, Kantor informuje o tom, že součástí zákona o porodních asistentkách bude
uvedeno, že podmínky jsou vytvářeny ve spolupráci s odbornou společností. Malý, Plavka,
Čihař upozorňují na rizika, že komora se může stát orgánem využitelným i zneužitelným,
Kantor dále zdůrazňuje, že se nejedná o podporu porodů doma. Dlouhodobým cílem ČNeoS
musí být kultivace prostředí v porodnicích, což do určité míry může eliminovat snahy o
alternativní porody.
Macko a Malý žádají členy výboru o vyjádření se k předloženému návrhu doporučeného
postupu GBS 2020 do konce 03.2020, schválení postupu po zapracování připomínek na
příštím výboru.
Malý informuje o neonatologickém bloku pediatrického kongresu v 09.2020 v Hradci
Králové. ČPS svěřila tento blok do řízení praktikům, kteří žádají o spolupráci ve smyslu
návrhů řečníků k jimi zvoleným tématům. A) novorozenecká sepse (Macko, Malý) B) péče o
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novorozence po propuštění, výživa, kostní metabolismus (Marková, Zemánková) C) téma
podmínky propuštění do domácí péče navrhuje výbor ČNeoS změnit za téma
novorozenecké hyperbilirubinémie (navržený řečník Zach).
Další výbor 6. 5. 2020, v 9:30, Malý a Burianová připraví návrh výživy ZN, návrhy na úpravy
metodiky ZN odeslat Plavkovi, bude diskutováno na výboru v květnu 2020.

Zápis: Malý
Kontrola: Macko, Čihař, Burianová

