
Zápisnica 
zo zasadnutia výboru Slovenskej sekcie sestier pracujúcich 

v neonatológii zo dňa 23. 09. 2009 

Prítomní:  A. Hikkerová dipl. sestra, PhDr. G. Magyarová, Mgr. K. Chromčíková, 
M. Vachová dipl. sestra, PhDr. V. Baňasová, Mgr. M. Hermanová, Mgr. J. 
Bazárová 

Dozorná rada:  Mgr. Ľ. Kaiserová 

Ospravedlnení: Mgr. S. Nagyová 

Zasadanie viedol:  A. Hikkerová dipl.sestra 

Program:  

1. VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii – 
príprava 

2. Odborné usmernenie MZ SR o vedení zdravotnej dokumentácie 

    č. 07594/2009 – OZS zo dňa 10.02.2009 

3. Štandardy ošetrovateľských výkonov – kompetencie sestier 

4. Špecializačné štúdia sestier v neonatológii v súvislosti s platným 
Výnosom MZ SR č.09812/2008-OL 

5. Webová stránka – problematika 

6. Publikácia odborných článkov a Príspevkový poriadok SLS 

7. Tvorba vzorových tlačív plánov ošetrovateľskej starostlivosti 

8. Rôzne 
 
 

1. Výbor Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii  

- prijal odborné témy VIII. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v 
neonatológii – Termomanažment novorodencov a novinky v 
neonatologickej ošetrovate ľskej praxi .  

- Výbor Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii prijal rozhodnutie 
osloviť Doc. MUDr. Ďurišovú CSc., prednostku Novorodeneckej kliniky FN v 
Nitre  v súvislosti s usporiadaním VIIl. Celoslovenskej konferencie sekcie 



sestier pracujúcich v neonatológii , ústrednou témou odborného programu 
podľa rozhodnutia výboru je problematika termomanažmentu 
u novorodencov. Miesto, dátum a ústrednú tému konferencie výbor zverejní 
na webovej stránke sekcie. 

2. Mgr. K. Chromčíková oboznámila prítomných s konečnou verziou 
ošetrovate ľskej dokumentácie , ktorá je pripravená na schválenie gremiálnou 
poradou ministra zdravotníctva a následne implementovaná do praxe na 
základe „Odborného usmernenia MZ SR o vedení zdravotnej dokumentácie“. 
V prípravnej fáze ošetrovateľskej dokumentácie k definitivnému schváleniu 
Mgr. Chromcíková v spolupráci s výborom  odbornej sekcie navrhovala zmenu 
a doplnenie konkrétne k „Prepúšťacej správe pre ošetrovateľstvo 
v neonatológii“, požadovaný návrh nebol akceptovaný. Preto odborná sekcia 
sestier pracujúcich v neonatológii odporúča všetkým neonatologickým 
pracoviskám doplniť MZ SR nariadenú prepúšťaciu správu o Ošetrovateľskú 
prepúšťaciu / prekladovú správu pre odbory neonatológie, zverejnenú na 
webovej stránke http://www.neonatologickasestra.sk/docs/prepsprava.doc. 
Navrhujeme pracoviskám používať túto doplnenú prepúšťaciu správu 
schválenú Sekciou sestier pracujúcich v neonatológii. 

3. PhDr. G. Magyarová informovala členov výboru  o zrealizovaných úpravách vo 
vypracovaných ošetrovateľských štandardoch na ošetrovateľské výkony v 
neonatológii týkajúcich sa kompetencií sestier. 

4. Výbor sa dohodol, že jednotliví členovia sa budú podieľať na získavaní 
finančných prostriedkov na udržiavanie domény webovej stránky. Výbor 
Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii schválil jednorazovú 
finančnú odmenu za vyhotovenie a spravovanie webovej stránky sekcie, ktorá 
bude uhradená po konzultácii s vedením SLS 

5. Predsedkyňa výboru A. Hikkerová informovala o celoslovenskom stretnutí 
predsedov odborných sekcií Slovenskej spoločností sestier a pôrodných 
asistentiek organizačnej zložky SLS. 

  

Banská Bystrica, 23.9..2009 
Spracovala: Bazarová Jana, Mgr.  

vedecký sekretár Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii  
 


