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Trenčín, 21. máj 2018 
S víziou založiť tradíciu Bojnických ošetrovateľských dní bude kúpeľné mesto hostiť 1. 

Bojnický ošetrovateľský kongres  

Vo štvrtok 24. mája 2018 sa v priestoroch Hotela pod Zámkom v Bojniciach uskutoční prvý 

Bojnický ošetrovateľský kongres. 

Stretnutie odborníkov z oblasti ošetrovateľstva a ďalších zdravotníckych pracovníkov sa 

uskutoční v kúpeľnom meste pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK) Jaroslava Bašku a námestníčky pre ošetrovateľstvo Nemocnice s poliklinikou (NsP) 

Prievidza so sídlom v Bojniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Ivety Pastierikovej. 

Organizátorom celoslovenského ošetrovateľského kongresu, pozostávajúceho zo štyroch 

blokov prednášok, je NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, Trenčiansky samosprávny kraj 

a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Prievidza. Hoci ide o premiérový ročník 

multidisciplinárnej konferencie, námestníčka pre ošetrovateľstvo bojnickej nemocnice verí, 

že nebude posledným. „Odborné podujatie sme nazvali 1. Bojnický ošetrovateľský kongres s 

víziou založiť tradíciu Bojnických ošetrovateľských dní,“ prezradila Iveta Pastieriková.  

Široká paleta odborných prednášajúcich oboznámi prítomných s novými poznatkami z oblasti 

ošetrovateľstva či diagnosticko-terapeutických metód, pozrie sa aj na úlohy  sestry. Poslucháči 

sa dozvedia viac aj o edukačných postupoch v každodennej praxi. Porozprávať viac 

o darovaných orgánoch, ktoré zachraňujú životy, o očných prejavoch pri reumatických 

ochoreniach či o cievnych prístupoch v dialyzačnej liečbe, prídu do Hotela pod Zámkom 

v Bojniciach naslovovzatí odborníci nielen z domovskej nemocnice, ale i z okolitých, príp. 

vzdialenejších slovenských miest.  

Na kongrese sa očakáva účasť približne 200 sestier z celého Slovenska, samotný kongres 

má ambíciu niesť sa v duchu environmentálne ladeného projektu TSK s názvom Zelená župa. 

Účasť na ňom bude hodnotená kreditmi v zmysle ustanovení vyhlášky Ministerstva 

zdravotníctva SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov.  
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