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

dňa 25. 09. 2008 
 
 
Prítomní:  A. Hikkerová dipl.sestra, PhDr. G. Magyarová, PhDr. V. Baňasová, 
Mgr. K. Čiliková – Chromčíková, Mgr. M. Hermanová, M. Vachová dipl. sestra,  
Bc. J. Bazárová,  
Dozorná rada: Mgr. Ľ. Kaiserová  
 
Zasadanie viedol :  A. Hikkerová dipl.sestra 
 
Program:  

 
1. VII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii – príprava 
2. Normatívy personálneho obsadenia 
3. Štandardy ošetrovateľských výkonov 
4. Kredeizácia novorodencov 
5. Webová stránka 
6. Publikácia odborných článkov 
7. – 9. Iné: tvorba vzorových tlačív plánov ošetrovateľskej starostlivosti, zaslanie 

ďakovných listov sponzorom, informácia o stave účtu a o členskej základni 
 
 

1. Výbor Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii prijal rozhodnutie 
osloviť MUDr. M. Moškovú, primárku neonatologického oddelenia Banská 
Bystrica, v súvislosti s usporiadaním VII. Celoslovenskej konferencie sekcie 
sestier pracujúcich v neonatológii . Miesto, dátum a ústrednú tému 
konferencie výbor zverejní na webovej stránke sekcie. 

2. Normatívy minimálneho personálneho obsadenia  sestrami podľa 
posledných zistených informácií nadobudnú platnosť v roku 2009. Výbor 
predpokladá, že pre sestry pracujúce pri lôžku fyziologického novorodenca sú 
normatívy adekvátne počtom uvedeným v Oddiely 2, bod č. 4 – deti do 1 roka 
života. Výbor bude o zmenách informovať.  

3. Predsedníčka výboru A. Hikkerová oboznámila prítomných s problematikou 
schválenia rámcových ošetrovate ľských štandardov  na MZ SR.  

a. Na VI. Celoslovenskej konferencii sekcie sestier pracujúcich 
v neonatológii vystúpila PhDr. Ľ. Kontrová, zástupkyňa Odboru 
zdravotnej starostlivosti pre ošetrovateľstvo MZ, ktorá informovala 
o problematike vypracovaných celoslovenských štandardov pre 
neonatológiu a prisľúbila zverejnenie vo vestníku MZ v januári 2009 .  

b. Výbor sekcie sestier pracujúcich v neonatológii akceptuje požiadavku 
potreby pre neonatologickú ošetrovateľskú prax a prijal rozhodnutie 



uverejni ť štandardy v pripravenej verzii na webovej stránke 
sekcie .  

4. Ohľadne kredeizácie Betadinom  sa stále očakáva vydanie metodického 
pokynu MZ SR.  

5. Problematika webovej stránky: 
a. webová stránka bola doplnená o ďalšiu časť: „Zdravotný materiál“, 

kde bude zverejňovaný materiál s ktorým sú na neonatologických 
pracoviskách dobré skúsenosti pričom pracoviská potrebujú pomoc pri 
zisťovaní dodávateľskej firmy.  

b. Členovia výboru sa dohodli, že budú naďalej apelovať na sestry aby 
prispievali krátkymi odbornými článkami na webovú stránku  a zasielali 
svoje požiadavky na jej doplnenie na adresu PhDr. G. Magyarovej, 
alebo priamo predsedníčke sekcie A. Hikkerovej, dipl. sestra. 

c. Členovia výboru a sestry sa dohodli, že budú aktívne získava ť 
finan čné prostriedky  na udržiavanie domény webovej stránky.  

6. Členovia výboru naďalej apelujú na sestry aby viacej prispievali odbornými 
článkami  do rôznych časopisov. 

7. Výbor Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii sa dohodol na 
vytváraní vzorových tla čív plánov ošetrovate ľskej starostlivosti , kde budú 
sesterské diagnózy vychádzať z NANDY, ktorá má medzinárodne 
akceptovaný systém tvorby ošetrovateľských diagnóz a umožňuje validizáciu 
medzi ošetrovateľskými diagnózami, intervenciami a výsledkami  

8. Výbor sa dohodol o rozposlaní ďakovných listov sponzorom  konferencií 
sekcie sestier pracujúcich v neonatológii ako aj všetkým ďalším sponzorom 
sekcie.  

9.  Predsedníčka sekcie A. Hikkerová informovala prítomných: 
a. o stave ú čtu  Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii, o vyplatení 

poplatkov za poskytovanú doménu pre webovú stránku  
b. o členskej základni  v Sekcii sestier pracujúcich v neonatológii, ktorá 

k dnešnému dňu má 108 členov, čo je pre nás potešujúce, ale určite by 
sme radi privítali i ďalšie členky a ich aktívny podiel na činnosti sekcie. 

 
 
Spracovala: Bc. Jana Bazárová  
                    Vedecký sekretár 
 

Hikkerová Agnesa, predseda 
                                                                       Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii 
  
 
       
 
 

 
 
 
 


