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Zápisnica 
zo zasadnutia výboru Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii zo dňa 

10.03.2009 
 
 
Prítomní : A.Hikkerová dipl.sestra, PhDr.G.Magyarová,  Mgr.K.Čiliková,  
M.Vachová,dipl.sestra, Styková Jana-členka organizačného výboru VII.celoslovenskej 
organizácie,Palgutová Anna – členka organizačného výboru VII.celoslovenskej konferencie 
sestier pracujúcich v neonatológii 
 
Ospravedlnení: Bc.Bazarová J., PhDr.Baňasová V., Mgr.Hermanová M. 
                            Mgr.Nagyová S.                          
Zasadanie viedol : A.Hikkerová dipl.sestra 
 
Program: 

1. VII.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 
4. Kredeizácia novorodencov 
5. Špecializačné štúdia sestier v neonatológii v súvislosti s platným Výnosom MZ SR  
Č.09812/2008 - OL 

6. Webová stránka – problematika 
7. Publikácia odborných článkov 

Príspevkový poriadok SLS 
8. Rôzne 

 
 
 

1. Výbor Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii  
- prijal odborné témy VII. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v 

neonatológii – Infekcie v neonatológii a možnosti prevencie,novinky 
v neonatologickej ošetrovateľskej praxi, 

     . 
- PhDr. Magyarová oboznámila organizačný tím VII.celoslovenskej  konferencie 

o metodických postupoch pri organizovaní odborných podujatí.  
2. Predsedníčka výboru A. Hikkerová oboznámila prítomných s obsahom písomného 

pripomienkovania Návrhu Odborného usmernenia MZ SR o vedení zdravotnej 
dokumentácie č.07594/2009 z 10.februára 2009.Účelom uvedeného odborného 
usmernenia je zabezpečenie jednotnej obsahovej štruktúry vedenia zdravotnej 
dokumentácie zdravotníckymi pracovníkmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
Zároveň sa výbor uzniesol zverejniť pripomienky k Návrhu na webovej stránke 
sesterskej sekcie týkajúce sa hlavne: 



- štrukturálne , obsahovo a neefektívne poriešený ošetrovateľský dekurz 
pre zdokumentovanie a riešenie sesterských intervencií, 

- nevyhovujúca obsahová štruktúra prepúšťacej respektíve prekladovej 
správy.  

           Výbor sa uzniesol predložiť na webovú stránku zdravotnú dokumentáciu navrhovanú  
            MZ a dokumentáciu,ktorú odporúča odborná sekcia. 
     3.    Štandardy ošetrovateľských výkonov – čaká sa na oficiálne schválenie,štandardy  sú     
            dostupné na webovej stránke v konečnej navrhovanej verzii.  

Výbor Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii sa dohodol na  vytvá- 
raní vzorových tlačív plánov ošetrovateľskej starostlivosti,kde budú sesterské 
diagnózy vychádzať z NANDY,ktorá má medzinárodne akceptovaný systém tvor- 
by ošetrovateľských diagnóz a umožňuje validizáciu medzi ošetrovateľskými  

            diagnózami,intervenciami a výsledkami.A .Hikkerová v spolupráci s Bc.J. Baza- 
            rovou vypracujú plány ošetrovateľskej starostlivosti na dve najčastejšie sa vyskytu- 
            júce sesterské diagnózy vo vzťahu dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich lekárskych  
           diagnóz u novorodencov ošetrovaných na Úseku fyziologických novorodencov(ÚFN)  
           a Jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov(JISN). 

4. Kredeizácia novorodencov – o problematike informovala PhDr.Magyarová zo zasada- 
nia výboru Neonatologickej lekárskej sekcie – problematiku zabezpečenia prípravku 
nariadenej očnej instilácie rieši MZ SR.Momentálne sa na kredeizáciu používa 
prípravok podľa ordinácie vedúceho lekára na danom pracovisku. 

5. Špecializáciu Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii nariaďuje platný  
Výnos MZ SR č.09812/2008 – OL a Koncepcia neonatológie aj pre sestry 
pracujúce na Úseku fyziologických novorodencov. 

6. Problematika publikácie odborných článkov. 
Webová stránka Sekcie sestier pracujúcich v neonatológi ponúka uverejnenie Diplo- 
mových prác sestier. 
Na webovej stránke bude dostupný Príspevkový poriadok SLS na r.2009. 

7. PhDr.Gabriela Magyarová informovala výbor o pripravovaných Odborných odbor- 
Ných usmerneniach výboru Sekcie neonatologických lekárov,ktoré súvisia aj s oše- 
trovateľskou starostlivosťou neonatologických sestier: 

- probnlematika – hranica viability 
- zlepšiťa skvalitniťpaliatívnu starostlivosť v neonatológii 
- nové Odborné usmernenie – označovanie novorodencov 
- problematika BCG vakcinácie – ak nie je dostupná očkovacia vakcína, 

informovať o nevykonanaj vakcinácii príslušné kalmetizačné stredisko 
 
 
 
 
 
Spracovala: Hikkerová Agnesa,dipl.sestra 
                   predseda Sekcie sestier pracujúcich v neonatlógii 
 
 
 
 
                                            

 
 
 



 
             


