
Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej sekcie sestier 

pracujúcich v neonatológii dňa 10. 10. 2017, Prešov 

 

Prítomní: 

Renáta Jančovičová 

Jana Bazárová 

Ľubica Kaiserová 

Gabriela Magyarová 

Mária Vachová 

Katarína Chromčíková 

Vlasta Baňasová 

Michaela Galková 

Kristína Dubničková 

Ospravedlnení:   -- 

 

Program: 

1.  Otvorenie a privítanie členov výboru a dozornej rady. 

2.  Informovanie predsedníčky sekcie o hospodárskych výsledkoch za rok 2017. 

3.  Informácia o webovej stránke sekcie. 

4.  Predbežné dohodnutie termínu nasledujúcej konferencie pre zápis do kalendára 

podujatí na rok 2018. Téma nasledujúcej konferencie. 

5.  Špecializačné štúdium: Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii.  

6.  Rôzne.  

 

1.  Predsedníčka R. Jančovičová privítala členky výboru a dozornej rady a otvorila 

zasadnutie výboru Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii pri SSSaPA SLS.  

2.  Predsedníčka R. Jančovičová informovala, že za predchádzajúci rok 2016 bola na účte 

sekcie ku dňu 31. 12. 2016 suma 3674,03 €. Výsledky hospodárenia za rok 2017 ešte nie 

sú vyhodnotené.  

3.  Členka výboru sekcie G. Magyarová informovala, že je bola stránka aktualizovaná 

s oneskorením pre problém s uhradením poplatku za doménu. Ďalšie aktualizácie budú 

prebiehať postupne.  

 Na webovej stránke bude zverejnený odkaz na Národný neonatologický resuscitačný 

program (http://www.neonatologickasestra.sk/resuscitacia.html).  



4.  Členovia výboru sekcie sa dohodli, po predchádzajúcej konzultácii s vedením 

Perinatologického centra v Nových Zámkoch, že nasledujúca konferencia v roku 2018 sa 

bude  konať v Nových Zámkoch.  

 Po vzájomnej dohode sme zvolili termín konania konferencie 16. – 17. 10. 2018.  

 Témy konferencie:   

• Skúsenosti s novými postupmi v resuscitácii.  

• Ošetrovateľská starostlivosť o fyziologických novorodencov.  

• Dojčenie.  

• Varia. 

Výbor odporučil, aby sa autori prednášok venovali svojim skúsenostiam a problémom 

s resuscitáciou, s každodennou praxou na pracoviskách, vrátane úsekov starostlivosti 

o fyziologických novorodencov.  

5.  Členovia výboru s potešením prijali správu o špecializačnom štúdiu v neonatológii. 

Nateraz sa podarilo zachovať vzdelávanie v špecializácii Intenzívna ošetrovateľská 

starostlivosť v neonatológii podľa pôvodného štandardu určeného pre toto špecializačné 

štúdium.  

6.  Rôzne: 

• V roku 2018 by mali znovu prebiehať na všetkých pracoviskách kurzy resuscitácie  

novorodenca (odkaz na študijný materiál je na webovej stránke 

http://www.neonatologickasestra.sk/resuscitacia.html).   

• Členka výboru sekcie M. Galková informovala o aktivitách Inštitútu pre podporu 

dojčenia (http://institutdojcenia.sk/):  

o o nasledujúcich kurzoch o dojčení, ktoré organizuje. Je dostatočný záujem 

o toto vzdelávanie, preto pravdepodobne budú prebiehať každý rok všetky 4 

moduly. Na vzdelávanie sa môžu prihlásiť aj pôrodné asistentky.   

o Na Ministerstvo zdravotníctva bola podaná výzva orientovaná na certifikáciu 

študijného programu.  

o Inštitút pre podporu dojčenia spolupracuje so Slovenskou pediatrickou 

spoločnosťou.  

o Kurzy môžu byť organizované aj priamo na pracovisku.   

• Výbor sekcie odporúča, aby sa na pracoviskách snažili pracovníci o starostlivosť 

poskytovanú podľa zásad kinestetiky. 

• Predsedníčka sekcie R. Jančovičová informovala o nástupe postupov vlhkého hojenia 

rán, pri stómiách, pri ranách po paravenóznom podaní infúzie a ďalších. Ukazuje sa, 

že je to vhodná metóda hojenia rán aj u nedonosených a chorých novorodencov.  



• Vedecká sekretárka výboru Ľ. Kaiserová informovala o plánovanom organizovaní 

základného kurzu bazálnej stimulácie v rozsahu 3 dní (24 hodín) v mesiaci marec 

2018. Kurz bude prebiehať v Bratislave.  

• Členky výboru vyjadrili potrebu diskusie o navýšení personálu pre pôrodné sály 

v odbore neonatológie, pre potreby transportov neonatologických pracovísk, pre 

potreby laktačných poradcov na neonatologických pracoviskách. Stanovisko bude 

zverejnené (http://www.neonatologickasestra.sk/normativy.html).     

 

 

V Prešove dňa 10. 10. 2017 zapísala: Katarína Chromčíková 


