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Prítomní: 
A. Antalíková  
F. Bauer  
E. Franková 
I. Frič 
D. Chovancová  

M. Jánoš  
P. Krcho  
M. Litavec  
G. Magyarová 
K. Maťašová  

I. Moravcová 
M. Mošková 
I. Reváková  
M. Vasiľová 
M. Zibolen 

 
E. Oríšková (prizvaný krajský odborník), 
Hostia: D. Dolníková.  
 
Ospravedlnení:  M. Benedeková, H. Drobná, V. Haľamová, M. Huttová, 
R. Mišová (prizvaný krajský odborník),  
 
 
Program zasadnutia výboru NS SPS 
 

1. Kontrola uznesení: 
• 8/2009 Sledovanie nozokomiálnych infekcií  (M. Litavec)  
• 1/2011 Transport  novorodenca (M. Zibolen) 
•••• 2/2011 Podávanie vitamínu K  (D. Chovancová) 
•••• 3/2011 Návrh guidelinu na diagnostiku a liečbu syfilisu  (D. Chovancová) 
•••• 4/2011 Návrh guidelinu na diagnostiku a liečbu IDM (D. Chovancová)  
•••• 5/2011 Výbor NS SPS navrhuje, aby sa žiadosť o zmenu špecializa čnej 

prípravy (atestácie) z neonatológie  predložila na rokovanie zasadnutia 
výboru SPS SLS so žiadosťou aby bola následne adresovaná MZ SR 
odboru vzdelávania v zdravotníctve. (M. Zibolen) 

• 7/2011 Podviazanie pupo čníka  po pôrode dieťaťa - prezentovať na 
analýze perinatálnej úmrtnosti za rok 2013 a materiál pripomienkovaný 
SGPS rozposlať na pripomienkovanie členom výboru NS SPS a krajským 
odborníkom. (D. Chovancová) 

• 8/2011 Výbor odošle koncom roka 2013 požiadavku na MZ SR ohľadne 
riešenia dovybavenia  v neonatológii opäť. (D. Chovancová, M. Zibolen, 
F. Bauer) 

• 4/2013 absolvovanie kurzov  KPR : do 31.10.2013 zabezpečiť úspešné 
ukončenie KPR v neonatológii (zodpovední vedúci lekári perinatologických 
centier)  

• 5/2013 Výbor navrhuje osobné stretnutie na UDZS ohľadne DRG. 
(zodpovední M. Vasiľová., F. Bauer, G. Magyarová, I. Frič) 

• 6/2013 spolo čný postup S GPS a NS SPS SLS oh ľadne ATB profylaxie  
a liečby v perinatálnom období. (D. Chovancová, F. Bauer) 

• uznesenie 10/2013 lieky na podporu laktácie  (M. Litavec)  
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2. Agenda hlavného odborníka MZ SR (M. Zibolen) 
• transport novorodencov 
• hlásenie VVCH 
• úpravy v koncepcii neonatológie, sieť neonatologických pracovísk 
• novelizácia zoznamu zdravotných výkonov 
• Stanovisko k zaradeniu Novorodeneckého oddelenia NsP Zvolen 

do siete pracovísk 
3. Agenda predsedníčky NS SPS (D. Chovancová) 

• Stanovisko k súčasnej situácii v oblasti povinného očkovania 
• aktivity zamerané na podporu dojčenia (V. Haľamová, D. Chovancová, 

M. Litavec) 
4. Agenga predsedu NS SLK (F. Bauer) 

• Zjednotený postup na terapiu celotelovou riadenou hypotermiou 
• Rastové grafy podľa Fentona 2013 
• ATB v perinatológii a v neonatológii 
• Návrh na zmenu perinatálnej analýzy 

5. Cena za najlepšiu knižnú a časopiseckú publikáciu v neonatológii za r. 2013  
6. Varia  

• Molekulová diagnostika geneticky podmienených porúch metabolizmu 
pľúcneho surfaktantu (K. Maťašová) 

• Konferencia Košice 2014 
7. Diskusia  
Závery 
 

Priebeh zasadnutia:  
 
1. Kontrola uznesení: 

• 8/2009 Sledovanie nozokomiálnych infekcií: Vykazovanie sa týka všetkých 
pracovísk III. a III+ úrovne. Doposiaľ sa zapojilo 13 pracovísk, na výbore sa 
14. pracovisko zaviazalo, že od 1. 1. 2014 spracuje dáta a zapojí sa 
do surveilance nozokomiálnych infekcií. M. Litavec referoval o stretnutí 
pracovnej skupiny pre sledovanie NI u VLBW v SR, ktoré sa uskutočnilo 
v apríli 2014 v Žiline. Zúčastnili sa ho zástupcovia z pracovísk SR 
participujúcich na projekte a MUDr. P. Švihovec, koordinátor pre sledovanie 
NI u VLBW v ČR. M. Litavec prezentoval výsledky za roky 2011-2013. Išlo 
o kumulatívne údaje 1377 pacientov. Výsledky ukázali vzostupný trend 
viacerých nozokomiálnych infekcií, čo v súčasnej fáze zberu údajov svedčí 
pre čoraz presnejšie zacielenie pozornosti na vybrané typy infekcií a ich 
presnejšie vykazovanie. P. Švihovec prezentoval české výsledky s podobnými 
závermi. Následne bol predstavený návrh na niektoré inovácie tabuľky 
pre zber a analýzu údajov. Po diskusii boli zmeny odsúhlasené všetkými 
členmi pracovnej skupiny. Na záver bol konštatovaný pokrok v kvalite 
sledovania NI, ktorý v budúcnosti umožní jednotlivým pracoviskám sledovať 
vlastné trendy, porovnávať ich s výsledkami ostatných pracovísk aj 
s výsledkami v ČR. M. Litavec odoslal doterajšie výsledky na všetky 
zúčastnené pracoviská. Nasledujúce stretnutie pracovnej skupiny je 
plánované na apríl 2015. M. Litavec na celoslovenskej konferencii 2015 
bude prezentova ť výsledky NI zo surveilance . (M. Litavec). 

• 1/2011 Transport novorodenca:   
− Na MZ SR bol opakovane odoslaný návrh odborného usmernenia a list 
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ohľadne riešenia transportov hlavým odborníkom pre neonatológiu 
M. Zibolenom. Realizovalo sa niekoľko pracovných stretnutí, na ktorých 
boli účastní zástupcovia neonatologickej spoločnosti, MZ SR, ZZS resp. 
KOS, ako i hlavná odborníčka pre urgentnú medicínu.  

− Záverečný návrh predpokladá pristavenie sanitného vozidla do miesta 
odkiaľ bude nastupovať neonatologický tím spolu s transportným 
inkubátorom a následne bude vozidlom ZZS prevezený na miesto, kde je 
hlásený novorodenec vyžadujúci transport v inkubátore. Návrh takto 
znejúceho odborného usmernenia obdržali všetci členovia výboru a mali 
možnosť sa k nemu vyjadriť. Zásadnou podmienkou je dohodnutie platieb 
pre personál a na zabezpečenie meteriálovotechnického zabezpečenia 
pre transport. Po diskusii na výbore NS SPS bol tento návrh jednohlasne 
schválený.  

− D. Chovancová, predsedníčka NS SPS, adresovala ministerke 
zdravotníctva list, v ktorom informovala o súčasnej situácii v transportoch 
novorodencov a žiadala o riešenie tejto situácie. Na uvedený list 
neobdržala odpoveď.  

− Najbližšie pracovné stretnutie na MZ SR je plánované na 26. jún 2014. 
(zodpovední M. Zibolen, D. Chovancová) 

• Odporú čané postupy súvisiace a podávaním vitamínu K, IDM, podviazaní 
pupočníka a  o diagnostike a liečbe syfilisu podľa uznesení 2, 3, 4 a 7/2011 sú 
odoslané ako príloha tejto zápisnice a sú dostupné na stránke: 
http://www.nspnz.sk/odd-nov-sekcia.html. Vaše stanovisko k uvedeným 
návrhom je potrebné zasla ť do 30 dní D. Chovancovej na adresu 
chovdari@yahoo.com . Každý člen výboru je zodpovedný za zaslanie 
stanoviska, ak nemá k uvedenému žiadne pripomienky, zašle svoje súhlasné 
stanovisko. Záverečnú verziu, alebo problematické pasáže na diskusiu 
pripraví do najbližšieho zasadnutia výboru D. Chovancová. (zodpovední D. 
Chovancová) 

• 7/2011 Podviazanie pupočníka po pôrode dieťaťa: D. Chovancová 
informovala, že uvedený postup bude publikovaný v časopise Gynekológia 
pre prax. 

• 5/2011 Výbor NS SPS navrhuje, aby sa prerokovala žiados ť o zmenu 
špecializa čnej prípravy (atestácie) z neonatológie. Momentálne sa čaká na 
zverejnenie prípravy v odbore pediatria vo vestníku. 

• 8/2011 Výbor odoslal na MZ SR stanovisko s prioritami v slovenskej 
neonatológii . Na základe odpovede sa MZ SR bude problematikou 
dovybavenia neonatologických pracovísk zaoberať v druhom polroku 2013. 
Vzhľadom k tomu, že k realizácii dovybavenia doposiaľ nedošlo, výbor sa 
dohodol, že opäť zašle požiadavku na MZ SR ohľadne riešenia dovybavenia 
v neonatológii. (Zodpovední: D. Chovancová, M. Zibolen, F. Bauer) 

• 4/2013 absolvovanie kurzov  KPR : Výbor konštatoval, že kurzy KPR 
novorodencov prebehli vo všetkých regiónoch a ďalšie kolo sa bude konať 
opäť o tri roky, teda na prelome rokov 2016/2017 (zodpovední vedúci lekári 
perinatologických centier)  

• 5/2013 Vzhľadom k informácii o presune termínu spustenia DRG platieb, sa 
výbor dohodol, že bude vhodné za ten čas zozbierať informácie o vykazovaní 
jednotlivých výkonov v neonatológii. Vedúci lekári perinatologických centier 
zosumarizujú v prostredí Excel vybrané výkony zadávané u novorodencov 
podľa závažnosti zdravotného stavu – úroveň I., II., III. a III+ a do decembra 
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odošlú e-mailom G. Magyarovej, ktorá spojí výkony do jedného celku. Názvy 
výkonov musia byť uvedené tak, ako v zozname zdravotných výkonov, aby 
ich bolo možné identifikovať. Výbor navrhuje osobné stretnutie na UDZS 
po získaní skúseností so zadávaním v DRG . (zodpovední vedúci lekári PC, 
G. Magyarová, D. Chovancová, I. Frič) 

• 10/2013 lieky na podporu laktácie  (M. Litavec) M. LItavec informoval, že od 
poslednej schôdze boli vyhľadané a spracované početné odborné zdroje 
o bezpečnosti užívania Domperidonu a možnosti jeho užívania na zvýšenie 
tvorby materského mlieka. Materiály boli odoslané členom výboru na 
posúdenie. V tejto téme bola nadviazaná komunikácia a spolupráca 
s výborom SPS, ČNeoS a ŠÚKL. Užívanie Domperidonu na zvýšenie 
tvorby materského mlieka u rodi čiek je neprípustné  a odporučil 
vypracovanie stanoviska, ktoré bude uverejnené na stránke NS SPS. 
(M. Litavec) 

2. Agenda hlavného odborníka MZ SR  (M. Zibolen): Hlavný odborník informoval 
o uvedených témach:  
• transport novorodencov – konali sa opakované pracovné stretnutia ohľadne 

transportu novorodencov na MZ SR, kde boli zúčastnení zainteresovaní 
všetkých strán, teda i KOS, ZZS, MZ SR a neonatológovia, ako i pediatrická 
MIJ z DFNsP Ba. Informácie o záveroch uvádza bod 1/2011 

• hlásenie VVCH – ohľadne hlásenia vrodených chýb prezentoval HO 
stanovisko, kde informácie o prenatálnej diagnostike nemôže poskytovať 
neonatológ, nakoľko nemá všetky potrebné údaje k ich vyplneniu, stanovisko 
bolo NCZI akceptované 

• úpravy v koncepcii neonatológie a sieť neonatologických pracovísk konzultoval 
HO priebežne s členmi výboru, návrh je na MZ SR podaný, čaká sa na ďalšie 
legislatívne kroky 

• novelizácia zoznamu zdravotných výkonov – pripomienky mali byť odoslané 
HO, ktorý ich postúpil ďalej na MZ SR  

• Stanovisko k zaradeniu Novorodeneckého oddelenia NsP Zvolen do siete 
pracovísk – HO potvrdil zaradenie novorodeneckého pracoviska Zvolen v sieti 
ako pracoviska úrovne II. 

3. Agenda predsední čky NS SPS  (D. Chovancová) 
• Stanovisko k súčasnej situácii v oblasti povinného o čkovania : 

D. Chovancová podpísala súhlasné stanovisko v mene NS SPS pre 
zachovanie povinného očkovania detí vrámci ochrany detského pacienta 
a udržiavania a budovania kolektívnej imunity, ktorý bol odbornou 
spoločnosťou adresovaný Ústavnému súdu SR 

• IPOKRaTES seminár  na tému „Renal, fluid and electrolyte disorders in the 
neonate“ sa bude konať 20. – 22. novembra 2014 v Bratislave . Bližšie 
informácie na:  
http://ipokrates.info/wp-content/uploads/Program_Bratislava_2014-4.pdf 

• Celoslovenská analýza perinatálnej, neonatálnej a m aterskej úmrtnosti  
sa bude konať 20. – 21.6. 2014 v Nižnej na Orave  

• Podpora doj čenia  (D. Chovancová, M. Litavec): SV pre UNICEF oznámil, že 
vzhľadom na ich ďalšie úlohy a zameranie nebude môcť ďalej zastrešovať 
aktivity na podporu BFHI. Z tohto dôvodu sa SPS SLS a NS SPS pri SLS 
zaviazali, že vytvoria výbor zameraný na podporu dojčenia, ktorý prevezme 
záštitu aj nad certifikátmi aj vzdelávaním BFHI a naďalej budú žiadať 
o podporu z MZ SR, nakoľko SR sa zaviazala k aktivitám na podporu 
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dojčenia. 
4. Agenga predsedu NS SLK  (F. Bauer) 

• Zjednotený postup na terapiu celotelovou riadenou hypotermiou 
(http://www.nspnz.sk/odd-nov-sekcia.html): Vytvorený návrh pre vstupné 
kritériá na zahájenie liečby, kontraindikácie, postup chladenia a celkovej 
terapie takéhoto dieťaťa obdržali jednotliví členovia výboru na zasadnutí. 
Svoje vyjadrenie k návrhu spracujú do 1.9.2014. Na pracovnom stretnutí budú 
jednotlivé pripomienky prebraté a návrh modifikovaný tak, aby vznikol 
jednotný guidelline. Predbežný termín pracovného stretnutia je jeseň 2014. 
(zodpovední členovia výboru NS SPS, uznesenie 1/2014) 

• Rastové grafy pod ľa Fentona (http://www.nspnz.sk/neonatal/rastove_normy2013.pdf): 
Vyhodnocovanie trofiky novorodencov by bolo vhodné posudzovať podľa 
nových normatív. Odporúčané sú normatívy podľa Fentona 2013, s limitom 
10. a 90. percentil. Krivky sa nachádzajú v závere tohto dokumentu ako 
príloha 1 a príloha 2 a na stránke: http://www.nspnz.sk/odd-nov-sekcia.html.  

• Návrh na zmenu perinatálnej analýzy: Svoje vyjadrenie k návrhu zašlú 
členovia výboru alebo vedúci lekári PC za celý región do 1.7.2014 na adresu: 
f.bauer@nspnz.sk (zodpovední členovia výboru NS SPS, uznesenie 3/2014) 

• Návrh na zjednotený postup použitia ATB v perinatol ógii 
a v neonatológii:  Tento návrh jednotliví členovia výboru obdržali na 
zasadnutí. Svoje vyjadrenie k návrhu zašlú do 1.7.2014 na adresu: 
f.bauer@nspnz.sk. (zodpovední členovia výboru NS SPS, uznesenie 4/2014) 
 

5. Ceny za najlepšiu knižnú a časopiseckú publikáciu  v neonatológii za r. 2013 
boli udelené nasledovne:  
• Najlepšia odborná knižná publikácia v neonatológii za r. 2013: Čalkovská A. 

a kol.: Pľúcny surfaktant, z laboratória k pacientovi, Martin: Osveta, 2013 
• Najlepšia vedecká knižná publikácia v neonatológii za r. 2013: Maťašová K.: 

Splanchnická cirkulácia novorodencov – fyziológia a vybrané patologické 
stavy, Samedi, 2013 

• Najlepšia časopisecká publikácia v neonatológii za r. 2013: Demová, K., 
Kovácsová M., Bauer F.: Novorodenecká infekčná endokarditída, In. Lekársky 
obzor, Bratislava: SZU, 9/2013 

6. Varia  
• Molekulová diagnostika geneticky podmienených porúc h metabolizmu 

pľúcneho surfaktantu  (K. Maťašová) – v prípade, že je takýto pacient v SR, 
môžete kontaktovať K. Maťašovú z Neonatologickej kliniky v UN Martine 

• Konferencia v Košiciach sa koná 16. – 17.6.2014. Bližšie informácie na: 
http://www.novorodenec.sk/page.php?sekcia=clanky&id=66 

 
Závery a úlohy: 

 
8/2009 Sledovanie nozokomiálnych infekcií:  Na výbore sa 14. pracovisko 

zaviazalo, že od 1.1.2014 spracuje dáta a zapojí sa do surveilance 
nozokomiálnych infekcií. M. Litavec na celoslovenskej konferencii 2015 bude 
prezentovať výsledky NI zo surveilance. (M. Litavec, vedúci lekári pracovísk III 
a III+). 

1/2011 Transport novorodenca : Záverečný návrh predpokladá pristavenie 
sanitného vozidla do miesta odkiaľ bude nastupovať neonatologický tím spolu 
s transportným inkubátorom a následne bude vozidlom ZZS prevezený 
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na miesto, kde je hlásený novorodenec vyžadujúci transport v inkubátore. 
Po diskusii na výbore NS SPS bol tento návrh jednohlasne schválený. 
Najbližšie pracovné stretnutie na MZ SR je plánované na jún 2014. 
(zodpovední M. Zibolen, D. Chovancová) 

2/2011, 3/2011 a 4/2011 Odporú čané postupy súvisiace a podávaním vitamínu 
K, IDM, podviazaní pupo čníka a  o diagnostike a lie čbe syfilisu  podľa 
uznesení 2, 3, 4 a 7/2011 spracované D. Chovancovou sú odoslané ako 
príloha zápisnice a tiež sú na http://www.nspnz.sk/odd-nov-sekcia.html. Vaše 
stanovisko k uvedeným návrhom je potrebné zasla ť do 30 dní 
D. Chovancovej na adresu chovdari@yahoo.com. Každý člen výboru je 
zodpovedný za zaslanie stanoviska, ak nemá k uvedenému žiadne 
pripomienky, zašle svoje súhlasné stanovisko. Záverečnú verziu, alebo 
problematické pasáže na diskusiu pripraví do najbližšieho zasadnutia výboru 
D. Chovancová. (zodpovední D. Chovancová) 

7/2011 Podviazanie pupo čníka  po pôrode dieťaťa: postup bude publikovaný 
v časopise Gynekológia pre prax. (D. Chovancová) 

8/2011 Výbor odoslal na MZ SR stanovisko s prioritami v slovenskej 
neonatológii . Vzhľadom k tomu, že k realizácii dovybavenia doposiaľ 
nedošlo, výbor sa dohodol, že opäť zašle požiadavku na MZ SR ohľadne 
riešenia dovybavenia v neonatológii. (Zodpovední: D. Chovancová, 
M. Zibolen, F. Bauer) 

5/2013 DRG Vedúci lekári perinatologických centier zosumarizujú v prostredí Excel 
vybrané výkony zadávané u novorodencov pod ľa závažnosti 
zdravotného stavu  – úroveň I., II., III. a III+ a do decembra odošlú e-
mailom  G. Magyarovej, ktorá spojí výkony do jedného celku. Názvy výkonov 
musia byť uvedené tak, ako v zozname zdravotných výkonov, aby ich bolo 
možné identifikovať. Výbor navrhuje osobné stretnutie na UDZS po získaní 
skúseností so zadávaním v DRG. (zodpovední vedúci lekári PC, 
G. Magyarová, D. Chovancová, I. Frič) 

10/2013 lieky na podporu laktácie  (M. Litavec) Ná základe zhodnotenia údajov 
výbor NS SPS konštatoval, že užívanie Domperidonu na zvýšenie tvorby 
materského mlieka u rodi čiek je neprípustné . Záverečné stanovisko bude 
prezentované na web-ovej stránke odbornej spoločnosti. (zodpovední 
M. Litavec) 

1/2014 Zjednotený postup na  terapiu celotelovou riadenou hypotermiou 
(http://www.nspnz.sk/odd-nov-sekcia.html): Vytvorený návrh obdržali jednotliví 
členovia výboru na zasadnutí. Svoje vyjadrenie k návrhu spracujú do 
1.9.2014. Na pracovnom stretnutí na jeseň 2014 budú jednotlivé pripomienky 
prebraté. (zodpovední členovia výboru NS SPS) 

2/2014 Rastové grafy pod ľa Fentona (http://www.nspnz.sk/neonatal/rastove_normy2013.pdf): 
Vyhodnocovanie trofiky novorodencov by bolo vhodné posudzovať podľa 
nových normatív – podľa Fentona 2013, s limitom 10. a 90. percentil. Krivky sa 
nachádzajú v závere tohto dokumentu ako príloha 1 a príloha 2 a 
nhttp://www.nspnz.sk/odd-nov-sekcia.html.  Uvedené grafy sa budú používať 
v SR od 1.7.2014. Krajskí odborníci postúpia túto informáciu jednotlivým 
pracoviskám. 

3/2014 Návrh na zmenu perinatálnej analýzy:  Svoje vyjadrenie k návrhu zašlú 
členovia výboru a vedúci lekári PC za celý región do 1.7.2014 na adresu: 
f.bauer@nspnz.sk (zodpovední členovia výboru NS SPS, uznesenie 3/2014) 

4/2014 Návrh na zjednotený postup použitia ATB v perinatol ógii 
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a v neonatológii:  Tento návrh jednotliví členovia výboru obdržali na 
zasadnutí. Svoje vyjadrenie k návrhu zašlú do 1.7.2014 na adresu: 
f.bauer@nspnz.sk. (zodpovední členovia výboru NS SPS) 

Konferencie :  
− IPOKRaTES na tému „Renal, fluid and electrolyte disorders in the 

neonate“  sa bude konať 20. – 22. novembra 2014 v Bratislave : 
http://ipokrates.info/wp-content/uploads/Program_Bratislava_2014-4.pdf 

− Celoslovenská analýza perinatálnej, neonatálnej a materskej úmrtn osti  sa 
bude konať 20. – 21.6. 2014 v Nižnej na Orave  

− VI. Košická neonatologická konferencia sa koná 16. – 17.6.2014. Bližšie 
informácie na: http://www.novorodenec.sk/page.php?sekcia=clanky&id=66 
 

 
Prílohy:  

Príloha 1 Fenton 2013: rastové krivky pre diev čatá 
Príloha 2 Fenton 2013: rastové krivky pre chlapcov  
Príloha 3 Zoznam uznesení a úloh NS SPS 

 
 
 
 

Doc. MUDr. D. Chovancová PhD.  PhDr. G. Magyarová 
Predseda NS SPS                                                   Vedecký sekretár NS SPS 
  



 8 

Príloha 1 Fenton 2013: rastové krivky pre diev čatá
 
 
 

 
http://www.ucalgary.ca/fenton/files/fenton/fenton2013growthchartcolor-girls.pdf 
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Príloha 2 Fenton 2013: rastové krivky pre chlapcov
 

 
http://www.ucalgary.ca/fenton/files/fenton/fenton2013growthchartcolor-boys.pdf 
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Zoznam uznesení a úloh NS SPS 
 
ČÍSLO / 

ROK 
ZNENIE ZODPOVEDNÝ SPLNIŤ DO STAV 

8/2009 Sledovanie nozokomiálnych 
infekcií 
 a informovanie o výsledkoch 

za sumarizáciu dát 
SR: M. Litavec 
zber údajov: 
D. Chovancová, 
F. Bauer, A. Ďurišová, 
E. Oríšková, 
R. Mišová, 
M. Mošková, 
H. Sedláčková, 
M. Jánoš, 
K. Maťašová, 
M. Vasiľová, 
P. Krcho, 
I. Reváková, 
A. Antalíková  
informovanie 
o výsledkoch: M. 
Litavec 

vždy do 1. marca 
nasledujúceho 
kalendárneho 
roka 
 
informovať 
o výsledkoch na 
celoslovenskej 
konferencii 2015 

plní sa 
priebežne, 
kontrola k 1.3. 

1/2011 Transport novorodenca: výbor NS 
SPS odporúča znovu zaslať 
požiadavku o akceptáciu 
pripraveného návrhu Odborného 
usmernenia pre transport 
novorodencov na MZ SR.  

M. Zibolen  
 

september 2013 
termín posunutý 
na jún 2014 

prebiehajú 
rokovania 

2/2011 Podávanie vitamínu K D. Chovancová Do 30 dní 
odoslať späť 
stanovisko 

 

3/2011 Výbor NS SPS odporúča vytvoriť 
definitívne znenie guidelinu na 
diagnostiku a liečbu syfilisu 

D. Chovancová. Do 30 dní 
odoslať späť 
stanovisko 

 

4/2011 Výbor NS SPS odporúča vytvoriť 
definitívne znenie guidelinu na 
diagnostiku a liečbu IDM  

D. Chovancová Do 30 dní 
odoslať späť 
stanovisko 

 

5/2011 Výbor NS SPS navrhuje, aby sa 
žiadosť o zmenu špecializačnej 
prípravy v neonatológii predložila 
na rokovanie zasadnutia výboru 
SPS SLS so žiadosťou aby bola 
následne adresovaná MZ SR 
odboru vzdelávania 

M. Zibolen do najbližšieho 
zasadnutia 
výboru SPS 

2014 máj - 
Úloha 
splnená, 
pripravuje sa 
legislatívna 
podoba. 

6/2011 Zaradenie surfaktantu medzi lieky 
skupiny „A“ 

  požiadavka 
pozastavená 

7/2011 Podviazanie pupočníka po 
pôrode dieťaťa 

D. Chovancová do výborovky na 
konci roka 2013 
 

očakáva sa 
publikovanie 
v časopise 
Gynekológia 
pre prax 

8/2011 Odoslať na MZ SR priority 
slovenskej neonatológie 
a žiadať o vyjadrenie ako sa budú 
riešiť 

M. Zibolen 
D. Chovancová 
 

koncom roka 
2013 
zopakovať v roku 
2014 

 

1/2013 Pri zavedení novej vyhlášky na 
definovanie živorodených 
a mŕtvorodených a potratených 
detí žiadať paralelne 
s uvedeným definova ť i zásady 
zahájenia paliatívnej 
starostlivosti v neonatológii .  

 

D. Chovancová Pri zavedení 
novej vyhlášky 
na definovanie 
živorodených 

požiadavka 
pozastavená 

2/2013 žiadať v mene výboru NS SPS 
skríningové centrum v Banskej 
Bystrici o zaslanie výsledkov 

D. Chovancová do mája 2013 splnené 
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ČÍSLO / 
ROK 

ZNENIE ZODPOVEDNÝ SPLNIŤ DO STAV 

štúdie  týkajúcej sa 
rozšíreného skríningu DMP .  

3/2013 pôrody doma:  list bude 
odoslaný Zdravotníckemu 
výboru NR SR ako i predsedovi 
SPS SLS a SGPS  

M. Zibolen  
D. Chovancová 

do mája 2013 list zaslaný 
generálnemu 
riaditeľovi 

4/2013 absolvovanie kurzov  KPR : 
Perinatologické centrá sledujú 
stav absolvovaných kurzov KPR 
vo svojom regióne, stav bude 
referovaný na najbližšom 
zasadnutí výboru NS SPS.  

vedúci lekári 
perinatologických 
centier 

do 31. októbra 
2013 

2014 máj 
úloha splnená, 
ďalšie kurzy 
na prelome 
2016/17 

5/2013 Výbor navrhuje osobné 
stretnutie na UDZS .  

M. Vasiľová.,  
F. Bauer, G. 
Magyarová, I. Frič 

do konca roka 
2013 

úloha 
pozastavená, 
zbierajú sa 
dáta 
o zadávaní do 
systému 

6/2013 spolo čný postup S GPS 
a NS SPS SLS o ATB profylaxii  

D. Chovancová 
F. Bauer 

 pokračovanie 
4/2014 

7/2013 jednotný postup pri hlásení 
transportov  
 

zodpovední za 
informovanie 
v regióne – vedúci 
lekári 
perinatologických 
centier 

informovať do 
31.7.2013 

úloha splnená 

8/2013 reakcie na materiály výboru NS 
SPS: každý člen výboru je na e-
mail týkajúci sa problematiky, 
ktorú rieši NS SPS povinný zaslať 
potvrdenie o tom, či uvedený e-
mail obdržal a v prípade, že 
predmetom e-mailu je požiadavka 
na vyjadrenie sa, musí 
v požadovanom termíne, odoslať 
odpoveď aj keď nepožaduje 
zmeny v prejednávanej veci  

členovia výboru NS 
SPS a krajskí 
odborníci pre 
neonatológou 

priebežne priebežne sa 
plní 

9/2013 transport krvných konzerv:  
dotknuté neonatologické 
pracoviská budú konzultovať KOS 
ohľadne transportu konzerv a 
prípadné pokračovanie 
problematiky bude riešené na 
ďalšom zasadnutí výboru NS 
SPS  

dotknuté 
neonatologické 
pracoviská 

najbližšie 
zasadnutie 
výboru koncom 
roka 2013 

úloha 
pozastavená 

10/2013 lieky na podporu laktácie:  M. 
Litavec preštuduje tieto prípravky 
a ich indikácie ako i 
kontraindikácie a predloží závery 
zistení výboru NS SPS na 
najbližšom zasadnutí výboru NS 
SPS  

M. Litavec najbližšie 
zasadnutie 
výboru koncom 
roka 2013 

úloha splnená 

11/2013 preklad novorodenca do 
spádovej NsP  pri preklade 
novorodenca späť do spádovej 
NsP je potrebné písať zdravotné 
dôvody prekladu  

informujú vedúci 
lekári PC 

informovať do 
31.7.2013 

úloha splnená 

1/2014 Zjednotený postup na terapiu 
celotelovou riadenou 
hypotermiou  

vedúci lekári PC jeseň 2014 
pracovné 
stretnutie 

 

2/2014 Rastové  grafy podľa Fentona členovia výboru 
a krajskí odborníci 

od 1.7.2014 
používať 

 

3/2014 Návrh na zmenu perinatálnej 
analýzy  

členovia výboru do 1.7.2014 
zaslať 
pripomienky 

 

4/2014 Návrh na zjednotený postup členovia výboru NS 1.7.2014  
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ČÍSLO / 
ROK 

ZNENIE ZODPOVEDNÝ SPLNIŤ DO STAV 

použitia ATB v perinatológii 
a v neonatológii : Tento návrh 
jednotliví členovia výboru obdržali 
na zasadnutí. Svoje vyjadrenie 
k návrhu zašlú do na adresu: 
f.bauer@nspnz.sk 

SPS 

 


