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                                                         Zápisnica 
Zo zasadania výboru Slovenskej sekcie sestier pracu júcich v neonatológii   zo dňa 
                                                         11. 03. 2010    
 
 
Prítomní :  A. Hikkerová dipl. sestra, PhDr. G. Magyarová, Mgr. K. Chromčíková, PhDr. V. 
Baňasová, Mgr. M. Hermanová, Doc. MUDr. A. Ďurišová, CSc – prednostka Novorodeneckej 
kliniky Nitra, Mgr. L. Tuchyňová - predseda organizačného výbororu VIII.  
Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v neonatológii, Bc. I. Geciová - členka 
organizačného výboru VIII. konferencie 
 
Dozorná rada:  M. Vachová dipl. sestra 
 
Ospravednení:  Mgr. J. Bazarová, Mgr. Ľ. Kaiserová, Mgr. S. Nagyová 
 
Zasadanie viedol : A. Hikkerová dipl. sestra 
 
Program:  

1. VIII. Celoslovenská konferencia sestier pacujúcich v neonatológii – odborný program, 
organizačné pokyny 

2. Vypracovávanie štandardizovaných ošetrovateľských procesov 
3. Webová stránka – rozšírenie programu, stav účtu-platby 
4. Rôzne 

   
1. Výbor Slovenskej sekcie sestier v neonatológii prijal odborné témy VIII. 

Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v neonatológii: Termomanažment 
novorodencov a novinky v neonatologickej ošetrovateľskej praxi                                   
- odovzdal podklady Metodického usmernenia organizačnému tímu v rámci  

                  usporiadania VIII. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúci v neonatológii 
                  v Nitre pri organizovaní odborných podujatí 

- prijal rozhodnutie navýšenia konferenčného poplatku pri organizovaní            
odborných podujatí, zároveň schválil oslobodenie aktívnych účastníkov 
konferencie od konferenčného poplatku  

2. Prijal rozhodnutie vypracovávania jednotných štandardných ošetrovateľských  
k sesterským Dg za účelom zefektívnenia ošetrovateľskej starostlivosti, edukácie 
sestier a šetrenia času venovanému sesterskej dokumentácii.  
- Rozhodol rozdeliť sesterské ošetrovateľské Dg na základe odstupňovania 

šetrovateľskej starostlivosti podľa platnej Koncepcie zdravotnej starostlivosti 
v odbore neonatológia.  

- Uzniesol sa, že sesterské Dg budú vychádzať z NANDY, pracoviská, si môžu 
v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 306/2005 Z. z. , k danej Dg uviesť aj kód 
zodpovedajúci tejto vyhláške.  

- Vypracované ošetrovateľské štandardy budú následne uverejňované na webovej              
stránke našej sekcie  

3. Mgr. Chromčíková prepracuje prekladovú správu, nakoľko obsahova štruktúra 
momentálneho schváleného dokumentu prekladovej a prepúšťacej správy je 
nevyhovujúca. 

4. PhDr. Magyarová informovala o rozšírení obsahu webovej stránky Sekcie sestier 
pracujúcich v neonatológii - nová časť „Gratulujeme“ oceneným sestrám, „Užitočné 
odkazy“ -pmoc rodičom pri starostlivosti o deti s handicapom. Webová stránka 



naďalej ponúka uverejňovanie charakteristiky diplmových prác sestier          
pracujúcich v neonatológii.  

5. Predsedníčka výboru A. Hikkerová informovala o momentálnom pozastavení 
vydávania  odborného časopisu SSS a PA Revue ošetrovateľstva a laboratórnych 
metodík z dôvodu pozastavenia finančnej dotácie MZ SR pre odbornú spoločnosť. 
Výbor sekcie sestier pracujúcich v neonatológii sa dohodol aby predseda - A. 
Hikkerová listom oslovila vedenie SLS s návrhom a dotazom o možnosti publikácie 
sesterskej problematiky v odbornom časopise SLS „Monitor“.  

 
 
V Košiciach 18. 03. 2010  
Spracovala: Hikkerová Agnesa, dipl. sestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


