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XVIII. 
CELOSLOVENSKÁ 

KONFERENCIA SESTIER 
PRACUJÚCICH 

V NEONATOLÓGII
s medzinárodnou účasťou



PREDPOZVÁNKA

Vážené kolegyne, vážený kolegovia,

Dovoľte, aby sme Vás v mene organizátorov pozvali na XVIII.Celoslovenskú 
konferenciu sestier pracujúcich v neonatológii konanej v centre východného 
Slovenska v Košiciach. WHO s názvom „ Desať krokov k úspešnému dojčeniu“ 
pomáha monitorovať zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť 
matkám a novorodencom na celom svete k lepšej podpore dojčenia. 

Od 1.januára 2020 je v platnosti aktualizovaný štandardný postup „Štandardný 
postup na výkon prevencie: Starostlivosť pre matku a novorodenca podľa zásad 
Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) – podpora vzťahovej väzby  
a laktácie“. (2.revízia). Cieľom tohto štandardného postupu je dosiahnuť,  
aby sa Desať krokov k úspešnému dojčeniu uplatňovalo vo všetkých 
zdravotníckych zariadeniach a vo vzťahu ku všetkým novorodencom. Jeho 
súčasťou je podpora žien počas laktácie, aby čo najskôr a ešte v nemocnici 
si osvojili správnu techniku, pretože dojčenie je základným predpokladom 
zdravého vývoja každého dieťaťa.

Odborný program bude zameraný na vytváranie podmienok, postupov a ich 
aplikácia v praxi (zaznamenávanie odporúčaných ukazovateľov) na jednotlivých 
pracoviskách pri starostlivosti nielen o fyziologických, ale aj nezrelých 
novorodencov.

Našou snahou je zorganizovať odborné podujatie, ktoré Vám prinesie dostatok 
podnetov a možnosti realizácie pri zavádzaní štandardného postupu BFHI.

Tešíme sa na vašu účasť.



Odborný garant: 
MUDr. Vanda Chovanová

Organizačný výbor:
 PhDr. Jana Bazárová

 Mgr. Marcela Jánošíková
 Mgr. Valéria Vargová

 Helena Bednárová dipl.s.

Miesto konania: 
Hotel Centrum, 

Južná trieda 2A, 040 01 Košice

Dátum konania:  
20. – 21. 9. 2022

Hlavné témy
Štandardný postup - Starostlivosť o matku a novorodenca  

podľa zásad Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI)  
– podpora vzťahovej väzby a laktácie

 Varia

Kontaktná osoba: 
PhDr. Jana Bazárová

tel. č.: 055/235 4221,  055/235 4222
mobil: 0903 825 840

e-mail: jana.bazarova@dfnkosice.sk 

Organizačný sekretariát:
Ing. Ján Hronský

mobil: 0905 482 097
e-mail: jan.hronsky@progress.eu.sk



Konferenčný poplatok 
                                           na mieste   
Člen SSSaPA pri SLS 20€          25 €
Člen SK SaPA   20€          25 €
Člen SK MTP  20€          25 €
Nečlenovia     25€         30 €

Konferenčný poplatok zahŕňa: prenájom priestorov, propagačné a informač-
né materiály, technickú podporu podujatia, potvrdenia o účasti. Prvý autor 
prednášky registračný poplatok neplatí. V prípade neúčasti sa konferenčný 
poplatok nevracia.

Iné poplatky
obed  20. 9. 2022   10,00 €
obed  21. 9. 2022   10,00 €
spoločná večera  20. 9. 2022 25,00 €

Zasielanie prihlášok
Prihláška k aktívnej účasti: do 15. 7. 2022
Trvanie prednášky: 10 min (pokiaľ nie je dohodnuté s organizátorom inak)
Forma prednášky: PowerPoint

Abstrakty k prednáškam vkladajte v online registrácii, alebo zašlite mailom  
na  jana.bazarova@dfnkosice.sk
Abstrakty budú slúžiť ako podklad na posúdenie obsahu prednášky pred  
zaradením do programu.
Prihlásením k aktívnej účasti dáva autor súhlas so zverejnením prednášky  
na stránke neonatologickasestra.sk

Prihláška k pasívnej účasti: do 31. 8. 2022



Abstrakty 
Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe  

napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5,  
dĺžka 150 - 200 slov. Vyznačiť prezentáciu formou prednášky  

alebo posteru. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.  
Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

Štruktúra abstraktu:
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena,  

meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.

Kredity
Aktívna a pasívna účasť je hodnotená kreditmi v zmysle ustanovení  

Vyhláška MZ SR 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia  
sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka platná  

od 15. 3. 2019. Potvrdenie o účasti obdrží každý účastník  
po ukončení podujatia.



ODBORNÝ PROGRAM

UTOROK 20. 9. 2022  
        
7:30 – 8:30 Registrácia
 
8:30 – 9:00 OTVORENIE

9:00 – 10:00 BLOK 1 
   predsedníctvo: Chovanová V., Vargová V.   
                   
 • 62 rokov od založenia Novorodeneckého oddelenia FN Košice 
  Frič I. (Košice)
 • Ošetrovateľská starostlivosť v prevencii intrakraniálneho krvácania  
  u predčasne narodených detí
  Chovancová D. (Bratislava)
 • Prínos bazálnej stimulácie v starostlivosti o nezrelého novorodenca
  Friedlová K. M. (Frýdek-Místek, ČR)

10:00 – 10:30 Prestávka

10:30 – 12:00 BLOK 2
   predsedníctvo: Krcho P., Černáková R.  
 
 • Transport novorodenca
  Chovanová V. (Košice)
 • „Surfaktant“ včasne postnatálne 
  Krcho P. (Košice)
 • Čo prinieslo 18 rokov starostlivosti o najkrehkejších pacientov 
  Magyarová G., Matulniková Ľ., Demová K. (Nové Zámky)
 • Novorodenci a snehuliaci – život s Covidom 
  Vasilová M., Sabová J., Platková M. (Humenné)
 • Jednotka intenzívni péče – ÚPMD Praha
  Řežábková E. (Praha, ČR)

12:00 – 13:00 Obed



13:00 – 14:30 BLOK 3
   predsedníctvo: Chovancová D., Karoľová Ľ.  

 • BFHI – realizácia vo svete a v SR
  Chovancová D. (Bratislava)
 • Popôrodná vzťahová väzba
  Mazúchová L. (Martin)
 • Podpora skorého kontaktu matky a dieťaťa po pôrode 
  Karoľová Ľ., Bužová S. (Košice)
 • Bonding ako pôrodná radosť 
  Kaščáková J., Pinčáková J. (Prešov)
 • Ošetrovateľská starostlivosť a dojčenie novorodencov COVID 19 
  Hirjaková G., Mitrová S. (Košice)
 • Ako môžu “all in one” súpravy zvýšiť bezpečnosť  pacienta 
  Garella G. (Neomedica)

14:30 – 15:00 Prestávka

15:00 – 16:30 BLOK 4
   predsedníctvo: G.Magyarová., J.Bazárová  

 • Krvácanie a trombóza u novorodencov
  Hulíková M. (Košice)
 • Krvácanie v novorodeneckom období 
  Topolčániová Z., Klusová J. (Košice)
 • Meningomyelokéla u predčasne narodeného novorodenca 
  Mackaľová V., Rovná D., Škrabalová M. (Martin)
 • Anestézia u novorodencov 
  Behunová L. (Košice)
 • Determinanty pracovnej záťaže sestier na neonatologických pracoviskách 
  Slamová P., Tarabová Z. (Banská Bystrica)
 • Octenisept-aplikácia liečivého prípravku v neonatológii
  Šurín S. (Schülke)

19:00  SPOLOČNÁ VEČERA



STREDA 21. 9. 2022     

     
8:00 – 9:00  REGISTRÁCIA

9:00 – 11:00 BLOK 1
   predsedníctvo: Chromčíková K., Jánošíková M.  

 • Princíp Mother-friedly v podpore laktace a kojení
  Křemenová J. (Brno, ČR)
 • Tajomná reč bábätka 
  Sedláčková I. (Humenné)
 • BFHI – ošetrovanie v komunitnom ošetrovateľstve 
  Senčáková J., Polláková A. (Košice)
 • Komunikačné karty – efektívna forma komunikácie s matkou  
  inej národnosti 
  Frimmová N., Šubiková J., Halušková P. (Martin)
 • Očami rodičov – silné a slabé stránky poskytovania zdravotnej  
  starostlivosti zo strany rodičov hospitalizovaných detí
  Kmetony Gazdová V., a kol. o. z. Malíček 

11:00 – 11:30 Prestávka

11:30 – 13:00 BLOK 2
   predsedníctvo: Galková M., Bednárová H.  

 • Všeobecný pohľad na zodpovednosť za škodu pri výkone ošetrovateľskej  
  starostlivosti v neonatológii 
  Humeník I. (právnik, Košice)
 • Podpora rodičov predčasne narodeného dieťaťa na Neonatologickej  
  klinike v Martine 
  Sochuľáková M., Kováčová V., Marušáková J., Pažická J. (Martin)
 • Významná úloha psychológa na neonatológii v PC – naše skúsenosti 
  Navrátilová Z., Perníčková M., Lehocká E., Kaiserová Ľ. (Bratislava)
 • Dojčenie nezrelých novorodencov – teoretické východiská pre prax 
  Dobišová I. (Bratislava)
 • Dojčenie nezrelých novorodencov – implementácia v klinickej praxi
  Galková M. (Inštitút pre podporu dojčenia, Nemšová)

11:00 Záver
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