
                                               
      SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGII 
               
              Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek 

        organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti 
                                                                       Kontaktná adresa: Agnesa Hikkerová, diplomovaná sestra  

                                                            tel.: 055 / 640 36 80, e-mail: neonatologia.snp@fnlp.sk,  
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Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii zo dňa 
11.10.2012 v Košiciach 

 
 
 

Prítomní: Dipl.s. Hikkerová A., PhDr.Magyarová G., PhDr.Baňasová V. PhD.,  
                Mgr. Galková M. 
 
Dozorná rada: Dipl.s. Mária Vachová 
 
Ospravedlnení: Mgr.Chromčíková Katarína 
 
Zasadanie viedol: Mgr. Kaiserová Ľubica 
 
Program: 

1. Závery z pracovného stretnutia predsedov územných sekcií SSS a PA  
2. Hodnotenie výsledkov hospodárenia Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii 
3. Kalendár odborných podujatí na rok 2013 - XI. Celoslovenská konferencia sestier 

pracujúcich v neonatológii v Trenčíne alebo v Trnave 
4. Evidencia členov Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii  
5. Vedenie webovej stránky www.neonatologickasestra.sk 
6. Uznanie vzdelania pre setry špecialistky pracujúce na neonatologických pracoviskách.  
7. Spolupráca so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek  
8. Ošetrovateľské diagnózy v zdravotnej dokumentácii – jednoduchšia úprava pre 

využitie v praxi 
9. Spolupráca s firmou Vitalos (výhradný dovozca výrobkov firmy MEDELA) 

 
 

1. Predseda Mgr. Kaiserová informovala o výsledkoch pracovného stretnutia predsedov 
jednotlivých územných sekcií SSS a PA. Zdôraznila stanovisko SSS a PA ohľadom 
stanovenia konferenčných poplatkov. Výbor opätovne odsúhlasil výšku 
konferenčného poplatku pre člena Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii 12€, 
nečlena 17€ a poplatok 20 € pri registrácii v deň konferencie. 

 
2. Hodnotenie výsledkov hospodárenia organizačnej zložky SLS – Sekcie sestier 

pracujúcich v neonatológii. Predseda Mgr.Kaiserová informovala o finančnej situácii 
na účte Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii:  

- stav účtu v nepriaznivej situácii 
- deficit členskej základne odbornej sekcie 
- potreba získavania nových členov – výhody pre členov pri platení konferenčných 

poplatkov 
 

3. Odborné podujatia v roku 2013 - plánovanie XI. Celoslovenskej konferencie sestier 
pracujúcich v neonatológii v 3. októbrovom týždni 2013. Navrhované miesto – 
Trenčín alebo Trnava. Mgr. Kaiserová bola poverená osloviť vrchnú setru 
novorodeneckého oddelenia FN v Trnave a Mgr.Galková bude kontaktovať vrchnú 
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setru novorodeneckého oddelenia vo FN  Trenčíne s cieľom zistiť, kto z nich by 
zorganizoval konferenciu. O výsledkoch budú obidve do konca októbra informovať 
ostatných členov výboru. Poplatky konferencie pre členov a nečlenov Sekcie sestier 
pracujúcich v neonatológii zostávajú nezmenené, rovnako ako v roku 2012. Témou 
XI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v neonatológii bude Bolesť 
a dyskomfort novorodenca. 

 
4. Evidencia a kontrola členskej základne Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii. 

Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii eviduje ku dňu 31.12.2011 66 platiacich 
členov a 17 neplatiacich členov. Pri zrušení členstva postačí nezaplatiť členský 
poplatok. Člen sekcie je potom k termínu ďaľšej evidencie automaticky vyradený zo 
zoznamu členov. 

 
5. Financovanie webovej stránky www.neonatologickasestra.sk. Na zaplatenie ročného 

prenájmu domény je potrebné získať sponzorov. Odporúča sa osloviť firmy, ktoré 
majú na našej webovej stránke reklamný kontakt. Pre podporu webovej stránky je 
potrebné podpísanie Darovacej zmluvy, nie je možný priamy vklad finančného 
obnosu. Výbor súhlasil so zverejnením kontaktu www.neonatologická sestra na 
webovej stránke SLS. 
 

6. V súvislosti s uznávaním špecializačného vzdelania pre sestry pracujúce na 
neonatologických pracoviskách sa výbor zaoberal existujúcimi legislatívnymi 
normami. Sestry špecialistky, pracujúce na neonatologických pracoviskách od roku 
2002, musia pre uznanie špecializačného vzdelania absolvovať špecializačné štúdium 
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii (Zbierka zákonov č. 296/2010, 
čiastka 112 a Nariadenie vlády SR č.157/2002 Z.z.). Špecializácia, ktorú získala 
zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra alebo ženská sestra v odbore 
anestéziológia, resuscitácia a intenzívna medicína sa podľa doterajších predpisov 
považuje za špecializáciu, ktorú získala sestra v špecializačnom odbore intenzívna 
starostlivosť v jednotlivých odboroch, alebo za špecializáciu v špecializačnom odbore 
anestéziológia a intenzívna starostlivosť v závislosti od súčasného pracovného 
zaradenia (Z.z. 157/2002). Pre neonatológiu nebola do roku 2002 určená samostatná 
špecializácia Intenzívna starostlivosť v neonatológii. Podľa tohto nariadenia 
zodpovedá špecializačné štúdium Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, 
absolvované pred rokom 2002, v závislosti od súčasného pracovného zaradenia. 
 

7. Výbor zdôraznil význam spolupráce so Slovenskou komorou sestier a pôrodných 
asistentiek pri organizovaní odborných podujatí predovšetkým z hľadiska získavania 
kreditov pre sestry. Pri organizovaní odborného podujatia je potrebné informovať 
a získať príslušnú regionálnu komoru SKSAPA  pre spoluprácu.   

 
8. Jednotlivé pracoviská (Prešov, Nové Zámky, Bratislava) vypracujú jednoduchšiu 

verziu ošetrovateľských diagnóz na tému Termomanažment, ktorá uľahčí 
zaznamenávanie do zdravotnej dokumenentácie. Koncept jednotlivých 
ošetrovateľských diagnóz bude rozposlaný a pripomienkovaný jednotlivými členmi 
výboru. Upravené ošetrovateľské diagnózy budú dostupné pre všetkých členov Sekcie 
sestier pracujúcich v neonatológii. 

 
 

9. Mgr. Galková informovala o plánovanom stretnutí zo zástupcom firmy Vitalos 
(Dr.Čorejovou) ohľadom ďaľšej spolupráce. Cieľom stretnutia je prehĺbenie 
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vzájomnej spolupráce pri využívaní výrobkov firmy Medela na novorodeneckých 
pracoviskách, podpora webovej stránky www.neonatologickasestra a účasť firmy na 
konferencii Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii v roku 2013. O výsledkoch 
stretnutia bude všetkých členov výboru informovať mailom. Kontakt: www.vitalos.sk 

 
            Bratislave, 28.10.2012                                              Mgr. Galková Michaela 

                                                                                        Vedecký sekretár 


