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                                                         Zápisnica 
Zo zasadania výboru Slovenskej sekcie sestier pracu júcich v neonatológii    

zo dňa 28.03.2011    
 
 
 
Prítomní :  A. Hikkerová dipl.sestra, Mgr. K. Chromčíková, PhDr. V. Baňasová PhD., 
                  Mgr. M. Hermanová, PhDr. G. Magyarová     
 
Dozorná rada:  M.Vachová dipl.sestra  
 
Ospravednení:  Mgr. J. Bazárová, Mgr. Ľ. Kaiserová 
 
Zasadanie viedol : A.Hikkerová dipl.sestra 
 
Za organiza čný výbor IX. konferencie prítomní : Prim. MUDr. Jánoš Michal, 
MUDr. Stančíková Mária, MUDr. Jackuliaková Katarína, MUDr. Pažická Zuzana, 
Mgr. Krkošková Amália, Obertová Dana, Dekanová Adriana, Hradňanská Adriana 
 
Program:  

1. IX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii – metodické    
usmernenie – pracovné stretnutie s organizačným výborom konferencie. 

2. Vypracovanie štandardizovaných ošetrovateľských procesov k vybraným 
ošetrovateľským Dg., prijaté 11.3.2010 výborom sekcie. 

3. Rôzne. 
 
 

1. Predsedníčka výboru A. Hikkerová odovzdala organizačnému výboru metodické  
           pokyny a písomný materiál k organizovaniu odborného úpodujatia 

− dátum konania IX. celoslovenskej konferencie je 13. – 14. október 2011v Žiline 
− hlavná odborná téma konferencie – Novinky v neonatologickej ošetrovateľskej 

praxi 
− v súvislosti s organizovaním podujatia riešená výška konferenčného poplatku bola 

stanovená na 10€            
2. Predsedníčka výboru A. Hikkerová informovala: 

− o zrealizovaní korešpodenčných volieb do výboru a dozornej rady odborných 
a územných sekcií SSS a PA organizačnej zložky SLS 

− o požiadavke stretnutia sa novozvoleného výboru a dozornej rady za účelom 
zvolenia predsedu, podpredsedu, vedeckého sekretára podľa metodických 
pokynov realizácie a vyhodnotenia korešpodenčných volieb 

− výbor spoločnosti sa dohodol na predbežnom termíne stretnutia novozvoleného 
výboru – prvý májový týždeň v Bratislave 

3. Výbor rokoval o výzve SLS pre odborné sekcie s možnosťou podania Návrhu na 
udelenie pocty SLS pre sestry pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier. Výbor sa 
uzniesol na navrhnúť udelenie pocty „Čestné členstvo v odbornej sekcii“ pre pani 
Lavotovú Máriu 

4. Prerokovaná bola požiadavka výboru a členov odbornej sekcie vyčleniť priestor pre 
publikovanie sestier v odbornom časopise SLS „ Monitor“   

5. Predsedníčka výboru A. Hikkerová informovala o finančnej situácií na účte sekcie 
sestier pracujúcich v neonatológii: 



− stav účtu v nepriaznivej situácii, zmena bude len mierna po vyučtovaní členských 
poplatkov 

− problematike získavania nových členov – deficit členov odbornej sekcie 
− príjem nových členov – možnosť udelenia výnimky pri finančných           

poplatkoch na odborných podujatiach pre aktívnych účastníkov 
6. Nariadenie vlády SR č. 296 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho       

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností: 
− v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo nie je detailne poňatá náplň 

teoretickej i praktickej časti výučby a presne stanovený rozsah pre jednotlivé témy 
ako i miesto praktickej výučby v ošetrovateľskej starostlivosti o novorodenca 
(pôrodné asistentky majú detailnejšie poňatú novorodeneckú problematiku) 

− výbor sa uzniesol zaslať žiadosť na Odbor zdravotníckeho vzdelávania MZ SR 
pre doc. PhDr. Zuzanu Slezákovú, PhD, MPH na navýšenie počtu hodín 
praktickej vyučby v odbore Neonatológia a spersnenie počtu hodín a ich 
tematického zamerania vrámci pediatrie 

7. Výbor riešil problematiku laktačného poradenstva a spoluprácu s OZ Mamila  
− edukácia priamo na novorodeneckých pracoviskách je úlohou ošetrovateľského 

personálu 
− v spolupráci s UNICEF a OZ Mamila sa odohráva edukácia, kde je nevyhnutné, 

aby zdravotnícky personál, vystupoval ako supervízor z pohľadu komplexného 
zabezpečenia dieťaťa, dodržania zásad bariérového systému ošetrovania a pod. 

− odporúčané je zlapšenie praktickej výučby zdravotníckeho personálu       
8. G. Magyarová informovala výbor o distribúcii publikácie „Narodili sme sa nezrelí...“, 

ktorá je k dispozícii na neonatologických pracoviskách III. úrovne 
a v perinatologických centrách. Rodičia, ktorí majú záýujem si môžu túto publikáciu 
na týchto pracoviskách zakúpiť, jej cena je jednotná 6 €. 

9. Jednotlivé pracoviská vypracujú návrhy štandardizovaných ošetrovateľských plánov 
k ošetrovateľským diagnózam zaoberajúcich sa problematikou vo vybraných 
oblastiach: 
− Neonatologická klinika M. Rusnáka, Bratislava – problematika starostlivosti o kožu 

novorodencov 
− pracoviská Košice a Prešov – diagnózy súvisiace s dojčením, 

termomanažmentom u fyziologických novorodencov prvé 2 hod. od narodenia 
− pracovisko Nové Zámky – diagnózy súvisiace narušenou priechodnosťou 

dýchacích ciest u ventilovaných novorodencov 
− pracovisko Martin – diagnózy súvisiace s bolesťou u novorodencov 

 
 
 

 
 
V Košiciach  11.5. 2011                             Hikkerová Agnesa, dipl.sestra          

   
                                                                                              predseda 


