Distribúcia publikácie: „Narodili sme sa nezrelí“
1. Požadovaný počet publikácií z jednotlivých oddelení zašlú pracoviská na adresu
f.bauer@nspnz.sk a zároveň i poštou na adresu: Prof. MUDr. F. Bauer, PhD.,
Neonatologická klinika, FNsP, Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky. Požiadavka musí
obsahovať nasledovné údaje:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

názov pracoviska, poschodie, alebo označenie pavilónu
telefónne číslo pracoviska
presný názov zdravotníckeho zariadenia
ulica a číslo, kde sídli zdravotnícke zariadenie
názov nemocnice
mesto
PSČ
meno lekára, zodpovedného za prevzatie výtlačkov publikácií
telefonický kontakt na lekára, ktorý prevezme publikácie
adresa, kde majú byť publikácie doručené – ak nie je totožná s pracoviskom
(poschodie, alebo označenie pavilónu a názov pracoviska, ulica, číslo, mesto,
PSČ)
• záväzný počet objednaných výtlačkov
• podpis zodpovedného pracovníka.

2. Cenu, ktorá bude zostavená len na základe nákladov na vytlačenie a poštovné (teda
minimálna suma) určí: sponzor v spolupráci s tlačiarňou
3. Prvé výtlačky distribuuje: sponzor v spolupráci s tlačiarňou na jednotlivé pracoviská. Za
túto prvú dodávku kníh pracoviská neplatia, ale musia žiadať zaplatenie knihy od
rodičov. Takto získaná suma od rodičov za každú publikáciu, sa následne použije na
nákup kníh v ďalšom roku. Druhá „várka kníh“ bude v ďalšom roku distribuovaná formou
dobierky.
4. Distribúcia v ďalších rokoch, by sa realizovala nasledovne:
a. Novorodenec n.f. získa záväzné objednávky ku koncu roka z každého pracoviska
(vedúci lekár so svojím podpisom potvrdzuje počet žiadaných kníh a prísľub, že
na dobierku prichádzajúce knihy aj zaplatí).
b. Novorodenec n.f. sumarizačne odošle pre tlačiareň žiadaný počet s kópiami
objednávok z jednotlivých pracovísk.
c. Tlačiareň rozdistribuuje objednané knihy na dobierku pre jednotlivé pracoviská.
5. Vytlačenie a distribúciu ďalších výtlačkov na jednotlivé neonatologické pracoviská
zabezpečí: tlačiareň.
6. Informácie o možnosti rozšírenia danej publikácie pre „každú“ novú rodinu s nezrelým
novorodencom v SR rozširujú:
a. Výbor NS SPS
b. Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii prostredníctvom stránky:
http://www.neonatologickasestra.sk/
c. Časopis Matka a dieťa
d. Časopis Dieťa
e. Časopis Neonatologické zvesti

