
                                               
      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 Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii  
zo dňa 13. 10. 2011 v Žiline 

 
 
 

Prítomní: Hikkerová A., Magyarová G., Baňasová V., Galková M., Greškovitsová D. 
 
Dozorná rada: Mária Vachová 
 
Ospravedlnení: Chromčíková Katarína 
 
Zasadanie viedol: Kaiserová Ľubica 
 
Program: 

1. Závery z pracovného stretnutia predsedov územných sekcií SSSaPA  
2. Hodnotenie výsledkov hospodárenia Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii 
3. Kalendár odborných podujatí na rok 2012 - X. Celoslovenská konferencia sestier 

pracujúcich v neonatológii v Košiciach 
4. Evidencia členov Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii  
5. Vedenie webovej stránky www.neonatologickasestra.sk 
6. Ukončenie publikovania odborného časopisu Neonatologické zvesti 
7. Odmietnutie časopisu Monitor 
8. Spolupráca so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek  
9. Vypracovanie ošetrovateľských diagnóz  - Termomanažment 
10. Uverejnenie NRP (Národný resuscitačný program) na webovej stránke 

www.neonatologickasestra.sk 
11. Občianske združenie MALÍČEK 

 
 

1. Predseda L. Kaiserová informovala o výsledkoch pracovného stretnutia predsedov 
jednotlivých územných sekcií SSSaPA. Zdôraznila stanovisko SSSaPA ohľadom 
stanovenia konferenčných poplatkov. Výbor sa uzniesol na výške 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 L. Kaiserová informovala o finančnej situácii na 
účte Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii:  

- stav účtu je v nepriaznivej situácii 
- deficit členskej základne odbornej sekcie: je potrebné získať nových členov (výhody 

pre členov budú pri platení konferenčných poplatkov podujatí organizovaných 
Sekciou sestier pracujúcich v neonatológii) 

 
3. Odborné podujatia v roku 2012: X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich 

v neonatológii sa bude organizovať v októbri 2012 v Košiciach. Stanovenie poplatkov 
konferencie pre členov a nečlenov je uvedené v bode 1. Témou X. Celoslovenskej 
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konferencie sestier pracujúcich v neonatológii budú Riziká iatrogenizácie 
v neonatologickej ošetrovateľskej praxi. 

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

Každý člen odbornej sekcie si môže overiť zaplatenie ročného poplatku (a tým aj 
členstvo v odbornej sekcii) u p. Horvátovej (Evidencia členov SSS a PA). Tel.číslo 
02/529 22 017-19. 

 
5. Financovanie webovej stránky www.neonatologickasestra.sk: Ročný prenájom 

domény za rok 2011 - 87 € bol uhradený. Je však potrebné získať sponzorov pre 
podporu webovej stránky pre nasledujúci rok. Pre podporu webovej stránky je 
potrebné podpísanie Darovacej zmluvy, priamy vklad finančného obnosu nie je 
možný.  

 
6. V súvislosti s ukončením vydávania časopisu Neonatologické zvesti hľadáme iné 

možnosti publikovania odborných článkov. Spravovanie elektronického časopisu je 
finančne aj časovo náročné. Alternatívou je zatial publikovanie odborných článkov na 
webovej stránke www.neonatologickasestra.sk   

 
7. Časopis Monitor bol pozastavený pre sesterské odborné spoločnosti: Pre nedostatočné 

zastúpenie sestier v redakčnej rade sa výbor rozhodol časopis odmietnuť. 
 

8. Výbor zdôraznil význam spolupráce so Slovenskou komorou sestier a pôrodných 
asistentiek pri organizovaní odborných podujatí. Pri organizovaní odborného podujatia 
je potrebné osloviť príslušnú regionálnu komoru SKSAPA pre spoluprácu.   

 
9. Pracovská Košice a Prešov vypracujú do 31. 10. 2011 ošetrovateľské diagnózy 

na tému Termomanažment. Koncept jednotlivých ošetrovateľských diagnóz bude 
rozposlaný a pripomienkovaný jednotlivými členmi výboru. Upravené ošetrovateľské 
diagnózy budú dostupné pre všetkých členov Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii 
na webovej stránke spoločnosti. 

 
10. Výbor Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii víta zverejnenie Národného 

resuscitačného programu na webovej stránke www.neonatologickasestra.sk. Výbor tak 
plní požiadavky sestier týkajúce sa  dostupnosti Národného resuscitačného programu.   

 
11. L. Kaiserová informovala o založení a činnosti OZ MALÍČEK, ktoré pomáha rodinám 

predčasne narodených detí. Poukázala na možnosť stať sa členom OZ, zdôraznila 
jednotlivé ciele OZ pri podpore rodín predčasne narodených detí v domácej 
starostlivosti ako aj spoluprácu s neonatologickými pracoviskami. Kontakt: 
www.nasmalicek.sk. Kontaktná adresa bude uvedená i na webovej stránke spolocnosti 
v casi „Užitočné odkazy“.  

 
 
 
 
V Bratislave, 30.10.2011                                                Mgr. Galková Michaela 
                                                                                        Vedecký sekretár 

 


