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Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii  

5. 3. 2014,  Poprad 
 
Prítomní: G. Magyarová, M.Galková, V. Baňasová      
Dozorná rada: M. Vachová, K. Chromčíková  
Pozvaní: B. Šoltysova, N. Balatova 
Ospravedlnení: A. Hikerová  
 
Zasadanie viedol: Ľ. Kaiserová  
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Privítanie zástupcov popradskej neonatológie – prípravný výbor konferencie 
3. Kontrola úloh za predchádzajúce obdobie 
4. Výsledky hospodárenia organizačnej zložky SLS – Sekcie sestier pracujúcich 

v neonatológii 
5. Príprava XII. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v neonatológii v Poprade 
6. Informácia predsedníčky sekcie z výboru predsedov sekcií sestier pri SLS 
7. Príprava na Svetový deň prematurity na neonatologických pracoviskách 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver 

 
1. Predsedníčka Ľ. Kaiserová privítala členky výboru a otvorila zasadnutie výboru 

Slovenskej sekcie sestier pracujúcich v neonatológii. 
2. Za všetky členky výboru predsedníčka Ľ. Kaiserová privítala členov organizačného 

výboru konferencie z Popradu. 
3. Úlohy, ktoré si sekcia uložila v predchádzajúcom roku boli splnené 
4. Predsedníčka informovala o veľmi nízkom záujme  sestier pracovať v sekciách SSSaPA, 

znižovaní počtu funkčných sekcií a úbytku členov SLS. Ďalším problémom sú vysoké 
poplatky SLS za správu SSSaPA. 

5. Organizátorom v Poprade boli odovzdané od predsedníčky výboru, ale aj ďalších členov 
dôležité informácie týkajúce sa organizácie XII. Celoslovenskej konferencie sestier 
pracujúcich v neonatológii: 
- kontaktnou osobou pre prípravu konferencie na SLS je p. Vojteková 
- je potrebné získať poverenie na organizáciu konferencie,  
- na základe poverenia je možné ďalej postupovať v príprave,  
- dohodnutým termínom na konanie konferencie je 6. – 7. 11. 2014, 
- téma konferencie: QUO VADIS NEONATOLÓGIA?, 
- program rozdeliť do blokov, zaradiť postery,  
- predpozvánky aj pozvánky budú aj na webovej stránke www.neonatologickasestra.sk,  
- predpozvánky je potrebné distribuovať na každé neonatologické oddelenie,  
- pozvať aj VIP hostí,  
- konferenčný poplatok je rozdelený pre členov (15 €) a nečlenov (20€), v deň konania 

konferencie 25 €,  
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- je potrebné komunikovať aj so SKSaPA (okrem neonatologických sestier je možná 
účasť aj sestier detských, z primárnej starostlivosti, či pôrodných asistentiek),  

- po ukončení konferencie budú prednášky uverejnené na webovej stránke,  
- po konferencii je dôležité spracovať kompletnú správu pre SLS.  

6. O.Z. malíček bude nápomocný pracoviskám, ktoré prejavia záujem vyzdobiť oddelenie 
v súvislosti so svetovým dňom prematurity. 

7. Pripomienky k dokumentácii – nezabúdať vyplniť vždy pri príjme novorodenca vstupný 
záznam, je to pre ochranu sestry. Vstupný záznam je určený pre všetky skupiny 
novorodencov (kriticky chorých aj zdravých) 
Príprava stravy pre novorodencov – je to liečebná výživa, preto by ju nemal pripravovať 
asistent, ale sestra. Asistent má kompetenciu len na rozdávanie stravy, ale nie na jej 
prípravu.  
Prevádzka webovej stránky – je potrebné zaplatiť poplatok za doménu. Finančné 
prostriedky by mala poskytnúť SLS.  

 
 
V Poprade dňa 5. 3. 2014 zapísal: Katarína Chromčíková 

 


