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Zápisnica 
zo zasadnutia výboru Slovenskej sekcie sestier prac ujúcich v neonatológii zo 

dňa 8.04.2008 
 
 
Prítomní:  A. Hikkerová dipl.sestra, PhDr. G. Magyarová, PhDr. V. Baňásová, 
Mgr. K. Čiliková, Bc. M. Hermanová,  M. Vachová dipl.sestra,  Bc. J. Bazárová,  
Dozorná rada: Kaiserová Ľubica 
 
Zasadanie viedol :  A. Hikkerová dipl.sestra 
 
Program:  

1. VI.Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii – príprava 
2. Normatívy personálneho obsadenia 
3. Štandardy ošetrovateľských výkonov 
4. Kredeizácia novorodencov 
5. Podávanie roztoku perorálneho cukru u novorodencov 
6. Webová stránka – problematika 
7. Publikácia odborných článkov 
8. Iné 

 
 
 

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

pracujúcich v neonatológii:  Barierový systém ošetrovania, 
behaviorálna starostlivosť. 

- G. Magyarová oboznámila organizačný tím konferencie o metodických 
postupoch pri organizovaní odborných podujatí.  

2. Predsedníčka výboru A. Hikkerová oboznámila prítomných s obsahom 
písomného pripomienkovania personálnych normatívov , ktoré boli zaslané 
MZ SR - Odbor zdravotnej starostlivosti, súčasne dané na vedomie hlavnému 
odborníkovi neonatológie prof. MUDr. M. Zibolenovi a predsedovi 
Neonatologickej spoločnosti prof. MUDr. F. Bauerovi. Pripomienkovanie 
normatívov je v plnom znení zverejnené na webovej stránke sekcie sestier 
pracujúcich v neonatológii. 

3. Predsedníčka výboru A. Hikkerová oboznámila prítomných s problematikou 
schválenia rámcových ošetrovate ľských štandardov  na MZ SR. Rámcové 
procesuálne štandardy sú pripravené k schváleniu, avšak z dôvodu riešenia 
kľúčových problémov (odpoveď z Odboru zdravotnej starostlivosti MZ) nie je 
časový priestor na ich definitívne schválenie. Následne sa budeme informovať 
o odsúhlasení ich uvedenia na webovej stránke. 

4. Na otázku predsedníčky výboru A. Hikkerovej o kredeizácii Betadinom   
informovala G. Magyarová ako členka výboru NS SPS, že podľa informácií, 



ktoré odovzdal na zasadnutí výboru NS SPS hlavný odborník MZ SR prof. M. 
Zibolen, sa očakáva vydanie metodického pokynu MZ. 

5. Výbor prerokoval aj otázku podávania roztoku perorálneho cukru 
novorodencom . Pri riziku hypoglykémie u donosených novorodencov sa 
odporúča podávať materské mlieko , pokiaľ lekár nerozhodne inak. 
Medicínske postupy na riešenie hypoglykémie spracováva v súčasnosti výbor 
NS SPS, ktorý ich pripravuje do návrhu na celoslovenské odporúčania.  
V rámci miernej analgézie a podpory pozitívnych vnemov u novorodenca sa 
u veľmi nezrelých novorodencov môže využiť podávanie 22-24% roztoku 
sacharózy  (roztok pripravený v lekárni) na štetôčke, ktorá sa ponúkne 
novorodencovi na nenutritívne sanie. 

6. Členovia výboru sa dohodli, že budú apelovať na sestry aby prispievali 
krátkymi odbornými článkami na webovú stránku . Výbor sa dohodol 
o náležitostiach, ktoré by mala obsahovať webová stránka. Výbor sa dohodol, 
že jednotlivý členovia sa budú podieľať na získavaní finančných prostriedkov 
na udržiavanie domény webovej stránky. Výbor Slovenskej sekcie sestier 
pracujúcich v neonatológii schválil jednorazovú finančnú odmenu za 
vyhotovenie a spravovanie webovej stránky sekcie, ktorá bude uhradená po 
konzultácii s vedením SLS. 

7. Členovia výboru sa dohodli, že budú apelovať na sestry aby viacej prispievali 
odbornými článkami  do rôznych časopisov. 

8. Výbor Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii prerokoval 
problematiku neinštitucionálneho vzdelávania sanitá rok , ktoré sú 
dôležitým článkom hlavne v problematike barierového hygienicko-
epidemiologického režimu, vo forme odborných regionálnych seminárov pre 
NZP – požiadavka vyplývajúca s aktuálnej praxe. 

 
 
Bratislava 8.4.2008 
 
Spracovala: Bc. Jana Bazárová  
                    Vedecký sekretár 
 
 
 
 
 

          Hikkerová Agnesa, predseda 
                                                                                    Sekcie sestier pracujúcich 
v neonatológii 
  
 
       
 
 

 
 
 
 


