
Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej sekcie sestier pracujúcich 

v neonatológii dňa 8.11.2016, Martin 

 

Prítomní: 

Mgr. Renáta Jančovičová 

PhDr. Jana Bazárová 

Mgr. Ľubica Kaiserová 

PhDr. Gabriela Magyarová, PhD. 

Mária Vachová, dipl.s. 

Mgr. Katarína Chromčíková, PhD. 

PhDr. Vlasta Baňasová, PhD. 

Mgr. Michaela Galková, PhD. 

Kristína Dubničková 

Ospravedlnení: - 

 

Program: 

1. Otvorenie a privítanie členov výboru a dozornej rady. 

2. Informovanie predsedníčky sekcie o hospodárskych výsledkoch za rok 2016. 

3. Organizačné zabezpečenie konferencií 

4. Predbežné dohodnutie termínu nasledujúcej konferencie pre zápis do kalendára podujatí 

na rok 2017. 

5. Téma nasledujúcej konferencie. 

6. Informácia k workshopu Inštitútu dojčenia. 

7. Informácia o webovej stránke sekcie. 

8. Postup paliatívnej starostlivosti v neonatológii v Bratislave. 

9. Informácia o kurzoch Inštitútu dojčenia. 

 

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

Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii.  

2. Predsedníčka R. Jančovičová informovala, že vzhľadom k tomu, že rok 2016 ešte neskončil, tak 

definitívne výsledky hospodárenia ešte nie sú vyhodnotené.  

3. Ak organizuje konferenciu pre Sekciu sestier pracujúcich v neonatológii firma, doposiaľ celý zisk 

ostával vo firme. Keďže nositeľom odbornosti a kontrolou programu je poverená Sekcia sestier 

pracujúcich v neonatológii, bolo by vhodné pri nasledujúcej konferencii vopred dohodnúť, aby 

časť zisku ostala aj pre Slovenskú sekciu sestier pracujúcich v neonatológii. Prijateľná čiastka by 



bola 10 % z celkového zisku. Pri organizovaní nasledujúcej konferencie firmou, nezabudnúť 

pripomenúť ponechanie loga sekcie pri prezentovaní konferencie. 

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

centra v Prešove, že nasledujúca konferencia v roku 2017 sa bude  konať v Prešove. Po vzájomnej 

dohode, bude  termín konania konferencie 10. – 11. 10. 2017.  

5. Členovia výboru sa po diskusii dohodli na téme nasledujúcej konferencie: „Hovorme 

o starostlivosti a výkonoch u fyziologických  novorodencov. Varia.“ Je potrebné osloviť všetky 

pracoviská a najmä pracoviská I. a II. typu. Výborom bolo odporučené organizátorom konferencie 

pozvať aj kolegyne z Českej republiky so svojimi príspevkami.  

6. Členka výboru sekcie M. Galková informovala o pripravovanom workshope. Koncom septembra 

roku 2017 (presný termín bude zverejnený), bude Inštitút pre podporu dojčenia spolu so 

Slovenskou sekciou sestier pracujúcich v neonatológii a organizáciou Malíček organizovať 

jednodňový workshop zdokonaľujúci vedomosti a zručnosti v podpore dojčenia.  

7. G. Magyarová informovala, že ďalší rok by na financovanie web-ovej stránky prispela firma 

zabezpečujúca pomôcky pre novorodencov a deti so stómiami, podrobnosti dohodne 

R. Jančovičová. G. Magyarová ďalej vyzvala členky výboru, aby posielali na zverejnenie 

pomôcky, ktoré sú vhodné pre neonatológiu.   

8. Predsedníčka sekcie R. Jančovičová informovala o postupe začatia paliatívnej starostlivosti 

u novorodenca na pracovisku Neonatologickej kliniky DFNsP Bratislava - Kramáre. Ak sa po 

vyčerpaní liečebnej starostlivosti a jej neúspechu, dohodne tím  zdravotníkov spolu s rodičmi 

dieťaťa na začatí paliatívnej starostlivosti, kontaktuje sa najprv organizácia Modrý anjel 

a následne Plamienok. Tieto organizácie sú nápomocné rodičom a následne preberajú spolu 

s rodičmi dieťa do starostlivosti.  

9. M. Galková informovala o nasledujúcich kurzoch o dojčení, ktoré organizuje Inštitút pre podporu 

dojčenia, na ktoré je možné sa prihlásiť cez www.institutdojcenia.sk: 

 Košice:  1. časť – 24. – 25. 2. 2017 

  2. časť – 7. – 8. 4. 2017 

 Trenčín:  1. časť – 20. – 21. 10. 2017 

  2. časť – 24. – 25. 10. 2017. 

 Ďalej informovala, že program inštitútu je začlenený do procesu akreditácie. Výsledok akreditácie 

bude zverejnený.     

 

 

V Martine dňa 8. 11. 2016 zapísal: Katarína Chromčíková 


