
Zápis ze setkání vrchních a staničních sester neonatologických oddělenídne 24.-25.11.2016 v Plzni 

1. prohlídka neonatologického oddělení  ve FN Plzeň  
2. firma Vygon: novinky ve spotřebním materiálu a zkušenosti s jeho používáním  

- periferní, centrální žilní a arteriální katetry 
- polyethylénová „pláštěnka“ pro nezralé novorozence NeoHelp 
- injekční jehla bez konusu NeoSafe 

3. firma Nutricia:  plánuje ve spolupráci s laktačními poradkyněmi vytvořit edukační program 
pro maminky, který bude vycházet z jejich  praktických zkušeností 
- zaslat jména laktačních poradkyň z jednotlivých perinat. center, které budou ochotny 

vytvořit pracovní skupinu p.  Krmelové, tel. 725423755,  
e-mail: drahomira.krmelova@danone.com 

4. Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny:  
www. predcasnenarozenedeti.cz 
- rodiče těchto dětí mohou požádat nadaci o příspěvek na různé pomůcky,  

o proplacení cestovních výloh, pokud  dojíždí za dítětem z místa bydliště mimo centrum,  
o pomoc při zajištění psychologické péče, rehabilitační péče, následné péče vč. 
lázeňského pobytu 

- poskytuje pomoc i starším dětem, které v důsledku předčasného narození potřebují 
pomoc  

- zaslat požadavek na počet informačních letáků pro jednotlivá centra Daně Špidlenové 
5. Andrea Stejskalová vz. Mgr. Fendrychové: 

- výsledky dotazníkového šetření v ošetřování i.v. vstupů u novorozenců 
- diskuze o 4 činnostech, u kterých převážily negativní názory  z důvodu chybných 

odpovědí sester zejm. z JIP 
- závěr:  prodiskutovat a zodpovědět sporné otázky , odpovědi zaslat přímo Mgr. 

Fendrychové 
a) název postupu  Zavádění a ošetřování periferních žilních vstupů  

u novorozenců  -  ponechat v této podobě nebo přidat  „ a kojenců“ 
b) Zajistit informovaný souhlas – ano/ne 
c) Zavést do praxe kontrolní list – ano/ne 
d) Místo UVC u dítěte v inkubátoru nezakrývat – ano/ne 
e) Katetr proplachovat pouze 10 ml stříkačkou metodou přerušované aplikace – ano/ne 

6. snaha o zavedení samostatného kódu pro vykazování laktační poradkyně na oddělení 
(poslanec prim. Kasal) 

7. Míša Kolářová: 
- info o činnosti ČAS neonatologické sekce  
- je potřeba motivovat sestry ke vstupu do ČAS ! 
- web. stránky ČAS: informace o vzdělávacích akcích, platné doporučené ošetřovatelské 

postupy atd. 
- v listopadu proběhlo 2. setkání pracovní skupiny sester ranařek, vytvořen manuál pro 

výběr materiálů dle typu rány, kontakty jsou na web. stránkách ČAS 
- info o návrhu nového vzdělávání sester  4+1 
- v roce 2017 nebudou sesterské dny v Českých Budějovicích, ale budou v rámci 

Neonatologických dnů v ČB 
- Den novorozeneckých kazuistik v Hořovicích bude ve stejném termínu jako 

Perinatologický kongres 
8. další setkání vrchních a staničních sester bude v r. 2017 v Brně  - Mgr. Pavla Opálková 
9. Děkujeme Daně za velmi příjemné setkání v Plzni! 

 
 
Zapsala Kantorová 

mailto:drahomira.krmelova@danone.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


