NEONATOLOGICKÁ SEKCIA
SLOVENSKEJ PEDIATRICKEJ SPOLOČNOSTI
organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
predsedníčka: doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
vedecká sekretárka: MUDr. Klaudia Demová, PhD
Kontakt: Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
e-mail: neonatologia.vybor@gmail.com, tel: 043/4203 759

Zápisnica zo zasadnutia výboru Neonatologickej sekcie SPS dňa 24.05.2016

Prítomní: F. Bauer, D. Dolníková, D. Chovancová, P. Krcho, M. Litavec, G. Magyarová, K. Maťašová, I.
Moravcová, J. Nikolinyová, I.Reváková, M. Vasiľová, M.Zibolen, I. Frič, V Haľamová, M. Jánoš,,
Ospravedlnení: K. Demová, M. Benedeková, E. Oríšková, R. Mišová
Hostia: doc. MUDr. M. Kuchta, CSc, mim. prof. – predseda SPS SLS
doc. MUDr. M. Jeseňák, PhD et PhD, MBA

PROGRAM:
1.
2.

Otvorenie
Kontrola uznesení


8/2009 Sledovanie nozokomiálnych infekcií: pokračovať v surveilance a každoročne prezentovať
výsledky.

1/2015 Výbor navrhuje spoluprácu pri zjednotení postupu liečby syfilisu s dermatovenerológmi.

5/2013 DRG: Vedúci lekári perinatologických centier zosumarizujú v prostredí Excel
vybrané výkony v DRG podľa kódovníka platného od roku 2015 zadávané u novorodencov podľa závažnosti
zdravotného stavu a do 1.11. 2015 odošlú e-mailom G. Magyarovej. Výbor navrhuje v budúcnosti osobné
stretnutie na UDZS po získaní skúseností so zadávaním v DRG.

2/2015 Kritériá pre hodnotenie pôrodníc a neonatologických pracovísk bude Health Policy Institute
pripravovať v spolupráci so S GPS a NS SPS. Zaslať D. Chovancovej pripomienky ku kritériám, ktoré
pripravuje M. Korbeľa k navrhovaným kritériám za neonatológiu do 18.6.2015

4/2015 Národný register novorodencov s HIE - k jednotlivým položkám sa členovia výboru vyjadria do
1.7.2015. Je k dispozícii na webovej stránke: http://www.nspnz.sk/neonatal/narodny_register_20150
5.doc
zodpovední: členovia výboru NS SPS)

6/2015 Ambulancie pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom: oslovenie Zdravotníckeho výboru a
opätovné zaslanie žiadosti MZ SR o zaradenie takto koncipovaných ambulancií do siete
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Návrh činnosti výboru na r. 2016 – 2019
Agenda predsedníčky NS SPS
Agenda predsedu SPS SLS
Agenda hlavného odborníka MZ SR
Agenda predsedu NS SLK
Očkovanie predčasne narodených detí
Návrh na odporúčanie postupu pri náhrade intenzívnej liečby za paliatívnu liečbu a starostlivosť
v neonatológii
Transport novorodencov a jeho odmietnutie z medicínskych dôvodov
Stanovisko výboru NS SPS k použitiu Správy o novorodencovi ako prepúšťacej správy
Inovácia pravidiel BFHI v SR
Cena za najlepšiu publikáciu v neonatológii za r. 2015
Varia
Diskusia

Zápis k jednotlivým bodom:
Ad 2. K uzneseniu 8/2009: M. Litavec informoval o práci pracovnej skupiny a o ostatnom stretnutí v Trenčíne.
Informoval, že plánom je pokračovať v sledovaní nozokomiálnych infekcií, pričom do sledovania budú zaradené
aj adnátne infekcie. V budúcnosti bude dôležitá aj „vlastná“ analýza výsledkov na každom pracovisku. Po

diskusii bolo navrhnuté, aby na základe výsledkov sledovania pripravila pracovná skupina materiál –
odporučenie, ktorého cieľom bude znížiť výskyt nozokomiálnych infekcií na neonatologických pracoviskách.
Návrh bol v hlasovaní jednomyseľne schválený. Prijaté uznesenie 1/2016.
K uzneseniu 1/2015: V záujme zlepšenia následnej starostlivosti o dieťa séropozitívnej matky na syfilis, výbor
odbornej spoločnosti navrhuje odporučiť sledovanie dieťaťa v dermatovenerologickej ambulancii v príslušnom
regióne. Neonatológ, ktorý prepúšťa dieťa do domácej starostlivosti, odošle prepúšťaciu správu novorodenca aj
regionálne príslušnému dermatovenerológovi.
K uzneseniu 5/2013: G. Magyarová informovala, že Centrum pre klasifikačný systém žiada o doplnenie údajov
pre systém DRG. Zároveň upozornila, že zo zoznamu diagnóz pre DRG systém boli vynechané dôležité položky.
Výbor odporúča preto odoslať list s upozornením riaditeľovi UDZS, s kópiou pre výbor SPS. Zároveň bude
potrebné požiadať UDZS o charakteristiku výkonov, ktoré sú zaradené v „balíku“ k určitej diagnóze. Požiadavky
o zaradenie chýbajúcich výkonov do zoznamu pre systém DRG treba odoslať G.Magyarovej do 10.6.2016.
Zodpovední sú vedúci neonatologických pracovísk.
Uznesenie 2/2015: splnené
K uzneseniu 4/2015: O výsledkoch Národného registra novorodencov s HIE na základe podkladov K.Demovej
informovala K.Maťašová. Hlásenie novorodencov s HIE bolo odoslané len zo 49% všetkých pracovísk. Vzhľadom
na to bude potrebné posielať aj negatívne hlásenia v intervale 1x za 3 mesiace. Návrh bol jednomyseľne
schválený v hlasovaní, prijaté uznesenie 2/2016.
K uzneseniu 6/2015: M.Zibolen informoval, že podľa platnej legislatívy sú ambulancie pre dlhodobé sledovanie
detí s perinatálnou patológiou a rizikom zriaďované pri pracoviskách úrovne III a III+. Ide o špecializované
pediatrické ambulancie.
Ad 3. K.Maťašová informovala o pláne činnosti výboru. S cieľom zlepšiť komunikáciu s neonatologickými
pracoviskami bola zriadená schránka neonatologia.vybor@gmail.com, pracuje sa na vytvorení novej web
stránky. O plánovaných aktivitách výboru sú neonatológovia informovaní mailom.
Ďalej K.Maťašová informovala o možnostiach pasívnej imunizácie novorodencov matiek s pozitivitou hepatitídy
B. Podľa odporučenia z MZ SR (PharmDr. Iva Čepová) možno na mimoriadny dovoz neregistrovaných vakcín pre
pasívnu imunizáciu novorodencov proti hepatitíde B odporučiť prípravky HepaGam B a Nabi-HB, ktoré sú
schválené FDA. Mimoriadny dovoz sa môže realizovať formou individuálneho alebo skupinového povolenia.
Ad 4. Najviac diskutovaný problém je otázka transportov novorodenca. Problematickým je rozhodnutie
zdravotných poisťovní o neuzatvorení zmluvy na transport novorodenca s pracoviskami úrovne III. Výbor
odporučil upozorniť na túto skutočnosť listom ÚDZS. Ďalej sa výbor zaoberal podnetom týkajúcim sa transportu
novorodencov od prim. MUDr. Beáty Šoltýsovej z Popradu. Výbor odporúča pracoviskám realizovať transporty
v súlade s platnou legislatívou. Prijaté uznesenie 3/2016.
Ad 8. Doc. Jeseňák vypracoval na požiadanie výboru NS stanovisko k očkovaniu predčasne narodených detí aj
odporučenie na ich vakcináciu podľa chronologického veku, i počas hospitalizácie. Materiál bol v hlasovaní
jednomyseľne prijatý. Výbor NS ho odporúča predložiť aj výboru SPS a požiadať o jeho schválenie. Uvedené
odporučenie bude zverejnené a prostredníctvom mailu dostupné všetkým neonatologickým pracoviskám.
Zodpovedná: K.Maťašová
Ad 9. Materiál vypracoval kolektív autorov pod vedením prof. Bauera. Vzhľadom na dôležitosť problematiky sa
každý člen výboru k materiálu vyjadrí písomne, navrhne doplnenia alebo zmeny a zároveň uvedie svoje
súhlasné, resp. nesúhlasné stanovisko. Vyjadrenia treba poslať mailom F. Bauerovi do konca júna 2016.
Ad 10. Návrh kritérií predložili M. Zibolen a F. Bauer. Členovia výboru NS sa majú k nim vyjadriť písomne
mailom M. Zibolenovi do konca júna 2016.
Ad 11. Výbor preštudoval OU MZ SR o vedení zdravotnej dokumentácie. Vzhľadom na to, že „Správa
o novorodencovi“ spĺňa všetky náležitosti prepúšťacej správy a obsahuje všetky potrebné údaje v súlade s „OU
MZ SR o vedení zdravotnej dokumentácie“ zo dňa 15.10.2009, môže sa použiť ako prepúšťacia správa
novorodenca. Návrh bol v hlasovaní jednomyseľne prijatý.
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Ad 12. Doc. Kuchta a M.Litavec informovali o nových pravidlách pre získanie a obnovu certifikátu BFHI.
V diskusii výbor NS podporuje aktivitu BFHI, ale odporúča zmeniť v dokumente určité formulácie a prehodnotiť
navrhovanú výšku poplatkov. Prijaté uznesenie 4/2016.
Ad 13. Cena za najlepšiu knižnú publikáciu v neonatológii bola udelená monografii „Materské mlieko a dojčenie
v kontexte modernej medicíny“ autorov M.Jeseňák, Z.Havlíčeková, P.Bánovčin a kolektív.
Cena za najlepšiu publikáciu v odbornom časopise v neonatológii bola udelená práci Uhrikova,Z., Zibolen,M.,
Javorka,K., et al: Hyperbilirubinemia and phototherapy in newborns: Effects on cardiac autonomic control. Early
Human Development 91(2015) 351-356.
Ad 14. P.Krcho informoval o VII. Košickej neonatologickej konferencii v dňoch 13.-15.6.2016. K.Maťašová
informovala o konaní Celoslovenského rozboru perinatálnej morbidity a mortality a materskej mortality za rok
2015 s medzinárodnou účasťou v Nižnej v dňoch 24.-25.6.2016. Doc.Kuchta informoval o možnosti zúčastniť sa
konferencie INAC v dňoch 15.-17.7. 2016 vo Viedni za zvýhodnený účastnícky poplatok.

Uznesenia:

1/2016: Pracovná skupina pripraví na základe výsledkov sledovania výskytu nozokomiálnych infekcií na
neonatologických pracoviskách v SR materiál odporúčacieho charakteru s cieľom znížiť výskyt
nozokomiálnych infekcií. Zodpovedný: M. Litavec

2/2016: Lekári zodpovední za hlásenie pacientov do „Národného registra novorodencov s HIE“ sú
v prípade, že na ich pracovisku nebolo hospitalizované dieťa spĺňajúce kritériá pre HIE, povinní odoslať
negatívne hlásenie v intervale 1x za 3 mesiace, vždy ku koncu predchádzajúceho kalendárneho
štvrťroku. Zodpovední: vedúci neonatologických pracovísk

3/2016: Výbor NS SPS odporúča , aby neonatologické pracoviská realizovali transporty novorodencov
v súlade s platnou legislatívou (zákon § 79 odseku 1 písm. zx) zákona č. 428/2015 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a odborné usmernenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o preprave dieťaťa transportným inkubátorom a
dieťaťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho život, medzi
zdravotníckymi zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti zo dňa 26.02.2016). Zodpovední:
vedúci neonatologických pracovísk úrovne III a III+

4/2016: Výbor NS SPS podporuje predložený projekt BFHI s požiadavkou, že predkladatelia zapracujú
pripomienky, ktoré odzneli v diskusii.

Doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD, v.r.
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