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Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii zo 

dňa 17. 10. 2013 v Trenčíne. 
 
Prítomní: Magyarová G., Galková M. ,  
Dozorná rada: Vachová M., Chromčíková K. 
Ospravedlnení: Baňasová V. 
Zasadanie viedol: Kaiserová Ľ. 
 
Program:  

1. Členská základňa Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii.  
2. Spolupráca s SKSaPA. 
3. Hospodárenie so ziskom z konferencie.  
4. Oceňovanie členov. 
5. Kalendár odborných podujatí na rok 2014 – XII. Celoslovenská konferencia sestier 

pracujúcich v neonatológii v Poprade 
6. Laktačné poradenstvo a vzdelávanie v oblasti laktácie.  
7. Štandardy. 

 
1. Predsedníčka L. Kaiserová  informovala o počte členov Sekcie sestier pracujúcich 

v neonatológii, členov je 59 a stále klesá. Celkovo však klesá počet členov v SLS. 
Zdôraznila, že je potrebné informovať o práci sestier v sekcii a podporovať prihlasovanie 
sestier do sekcie. 

2. Predsedníčka L. Kaiserová informovala o zlej spolupráci so SKSaPA. Bolo by vhodné 
pozvať na konferenciu aj zástupcu SKSaPA, aspoň regionálnej úrovne, nakoľko 
konferencia je zároveň aj ich aktivitou. Ak bude zástupca komory na konferencii, teda ak 
bude spolupráca aj s SKSaPA, bude možné označiť účasť aj pečiatku SKSaPA. Ak 
podujatie aj nie je aktivitou SKSaPA, kredity musia byť uznané. Zo strany SKSaPA bola 
vyslovená požiadavka o „ponúknutie“ kvalitných prednášok z konferencie Sekcie sestier 
pracujúcich v neonatológii na konferenciu SKSaPA.  

3. Ak pri usporiadaní konferencie vznikne zisk, predsedníčka L. Kaiserová informovala, že 
tento zisk je možné rozdeliť a jednu polovicu môže dostať organizátor konferencie. Bolo 
opätovne vyslovené súhlasné stanovisko s rozdelením konferenčného poplatku pre členov 
a nečlenov SLS. Ďalej predsedníčka L. Kaiserová informovala, že z členského príspevku 
12 € za člena, sekcie dostanú len 1 € za člena.  

4. G. Magyarová informovala, že V. Baňasová bola ocenená bronzovou medailou za prácu 
v Sekcii sestier pracujúcich v neonatológii.  

5. Odborné podujatia v roku 2014 – plánovanie XII. Celoslovenskej konferencie sestier 
pracujúcich v neonatológii v 3. októbrovom týždni 2014. Navrhovaným miestom je 
Poprad. L. Kaiserová bola poverená osloviť pani primárku a vedúcu (staničnú) sestru 
novorodeneckého oddelenia Nemocnice Poprad s cieľom zistiť možnosť organizovať 
konferenciu ich oddelením. Témou XII. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich 
v neonatológii bude QUO VADIS NEONATOLÓGIA? L. Kaiserová osloví vedúce sestry 
všetkých neonatologických oddelení, aby sestry prispeli svojimi prednáškami. Mohli by 
predstaviť svoje oddelenia, informovať čo robia, aké nové postupy zavádzajú a pod. 
V prvom štvrťroku 2014 bude výbor zasadať spolu s organizačným výborom v Poprade.  
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6. G. Magyarová informovala, že sú stále problémy v oblasti laktačného poradenstva. 
O.z. Mamila poskytuje laické poradenstvo, vzdeláva na laickej úrovni. V zdravotníckom 
zariadení majú poskytovať poradenstvo v zdravotnícki pracovníci. Je dôležité odborné 
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti laktačného poradenstva. Je možné 
získať medzinárodný certifikát (len zdravotnícky pracovníci).  V marci 2014 by sa mal 
konať Prolaktačný kurz.  Zdravotníckych pracovníkov by mal vzdelávať UNICEF, SZU 
alebo iné profesionálne organizácie.  

7. G. Magyarová apelovala na dodržiavanie štandardov na pracoviskách. Hlavným sestrám 
nemocníc a vedúcim sestrám neonatologických oddelení by bolo potrebné zaslať obežník 
s vyslovením požiadavky na ich dodržiavanie. Na zavádzanie štandardov do praxe je 
vhodné použiť semináre na úrovni oddelení.  

 
 
 
V  Trenčíne dňa 17. 10. 2013 zapísal: Mgr. Katarína Chromčíková 
 

                                                                                 Vedecký sekretár 


