
Pozvánka na odborno-edukačný seminár  

Placenta a pupočníková krv 
ako dar do života 

 

 
 

4.12.2015 od 8.30 hod. do 17.00hod. 

Aula SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica 
 

Organizátori 
 

   
 Iniciatíva pôrodných  Slovenská komora sestier 
 asistentiek Slovenska  a pôrodných asistentiek 

Seminár je zaradený do systému hodnotenia sústavného 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 

Okruhy tém 

I. Placenta a pupočníková krv - význam, 
funkcia, využitie. Tretia doba pôrodná 
 

II. Harmonické tehotenstvo – cesta k lepšiemu 
pôrodu. Vnútorný a vonkajší svet matky 
a novorodenca 

Program 

8.30 - 9.00 Prezentácia + ranná káva  

9.00  Otvorenie seminára  

9.15  Placenta a pupočníková krv optikou 
pôrodnej asistentky (PA). 
(Mgr. Jana Kittová a Mgr. Anastázia 
Furmanová, PA, SR) 

9.30  Pôrodná asistentka na Slovensku.  
(PhDr. Adriana Nemčoková, 
viceprezidentka SKSaPA pre pôrodnú 
asistenciu, PA, SR) 

9.45  Holistický prístup v pôrodnej asistencii 
a transformačná sila pôrodu.  
(Mgr. Natália Sedlická, Msc., PA, ČR)  
Diskusia 15min. 

10.30  Popôrodné obdobie z pohľadu a 
skúseností rakúskej pôrodnej asistentky.  
Postpartum Period - View and Practice of 
an Austrian Midwife. 
(Regina Zsivkovits, PA, Rakúsko)  
Diskusia 15min. 

11.15 – 12.30 Prestávka – obed 

12.30  Placenta plná hormónov. Vlastnosti a jej 
profesionálne spracovanie.  
(Michaela Kalusová, ČR)  

13.00  Dôležitosť tretej pôrodnej doby.  
(Ing. Patrik Balint, regresný terapeut, SR) 

13.30  Pôrod očami dieťatka.  
(MUDr. Ivana Kušnierová, lekárka, SR) 

14.00  Aromaterapia v pôrodníctve.  
(Adela Zrubecká, dipl. aromaterapeutka, 
ČR) 

14.30 - 15.00 Prestávka - coffee break 

15.15  III. Doba pôrodná – výzva pre pôrodné 
asistentky.  
(Zuzana Štromerová, PA, ČR)              
Diskusia 15min. 

16.00  Pupočníková krv a embryonálne bunky 
pohľadom farmaceuta.  
(PharmDr. Pavla Šimonová, farmaceut, SR)  

16.20  Očakávania žien týkajúce sa pôrodu.  
(Dominika Hovancová, študent psychológie, 
SR) 

16.45 – 17.00 Záver a ukončenie seminára 

 

Pokyny k registrácii 

Informácie o podrobnom programe, prihlášku, 
organizačné inštrukcie nájdete na www.ipask.info 

Registrovať sa je potrebné do 29.11.2015! 

Obed si každý zabezpečí buď individuálne, alebo je 
možnosť objednávky vopred (každý účastník si 
obed hradí sám). Ubytovanie je možné priamo 
v budove SZU. Záujem o obed a ubytovanie je 
potrebné vyznačiť v registračnom formulári. 
V prípade otázok kontaktujte: 0907 025 298, 
0908 117 249, ipask@ipask.info 

 

http://www.ipask.info/
mailto:ipask@ipask.info


 

Užitočné informácie 

 

Seminár je zaradený medzi aktivity sústavného 

vzdelávania pre zdravotníckych pracovníkov. 

Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v súlade 

s Nariadením vlády SR č. 296/2010 Z. z. 

a s príslušnou výškou kreditov v zmysle Vyhlášky 

MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe 

hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníc-

kych pracovníkov. 

Záujemci o kreditovanú vzdelávaciu aktivitu na 

celoslovenskej úrovni sa prihlásia prostredníctvom 

portálu SKSaPA  na www.sksapa.sk 

 

Podrobné organizačné inštrukcie týkajúce sa 

prihlášok, výšky a úhrady účastníckeho poplatku 

a navigácie na miesto konania seminára nájdete 

na  www.ipask.info 

Na webstránke IPASK je tiež uvedený bližší popis 

jednotlivých prednášok, pracovné profily 

a odborné skúsenosti prednášajúcich. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Partneri, ktorí nás podporili 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

             

 

http://www.sksapa.sk/
http://www.ipask.info/

