
Správa o činnosti Pracovnej skupiny pre enterálnu výživu. 
 

Na zasadnutí výboru SGS v septembri 2013  bola  „novozaložená“  Pracovná skupina pre enterálnu 

výživu /EV/ . Potreba aktívnej  činnosti  tejto skupiny bola odozvou na vstúpenie do platnosti Nových 

pravidiel k preskripcii enterálnej výživy k 1. 7. 2013, na ktorú reagovali písomne na kompetentné 

miesta viaceré odbornosti-  Sekcia detských gastroenterológov pri SGS,VLD...  

Predsedom pracovnej skupiny bola menovaná  MUDr. Jarmila Kabátová ,členovia MUDr.Valachová 

Iveta, MUDr. Gombošová Laura, MUDr. Šutka Jarolím, MUDr. Minárik Peter. 

V novembri 2013 sa uskutočnilo prvé stretnutie Pracovnej skupiny v Nitre,na Konferencii pre EV. 

Zúčastnili sa ho MUDr. Kabátová, MUDr. Šutka  a MUDr. Minárik. Za Asociáciu výrobcov klinickej 

výživy  / AVKV/sa stretnutia zúčastnil predseda AVKV Ing. Smitka Ján, MBA Medical director a MUDr. 

Cmerová Viera, Senior product manager f. Nutrícia. 

Stanovili sa priority v oblasti problematiky EV,potreba nominácie zástupcu gastroenterológa  do 

Kategorizačnej  komisie pre dietetické potraviny, dohodlo sa stretnutie na Gastrofóre v januári 2014. 

V januári 2014 prebehlo stretnutie Pracovnej skupiny pre EV na Gastrofóre na  Štrbskom Plese. 

Okrem kompletnej Pracovnej skupiny sa ho zúčastnili členovia AVKV vrátane presedu. Za výbor SGS 

prezident, profesor MUDr. Mĺkvy, doc.MUDr. Huorka a MUDr. Pekárková. 

V uznesení sa stanovili priority v oblasti ambulantnej a nemocničnej výživy, vrátane pediatrickej 

enterálnej výživy. Problematiku nemocničnej enterálnej aj parenterálnej výživy  budú riešiť 

MUDr.Gombošová,  MUDr.Valachová a pomoc prisľúbil aj doc.MUDr. Hôrka – predseda IBD. 

Výsledkom je aj odovzdaná Žiadosť o rozšírenie indikačných obmedzení nutričnej terapie u pacientov 

so zápalovými ochorenimu čreva/IBD/.Vypracovali Dr. Gombošová,Dr. Huorka a Dr.Šutka- žiadosť 

bola podaná do podateľne MZ SR.  

       Za pediatrickú skupinu bola odoslaná problematika EV u pediatrických pacientov s dg. Sy    

krátkeho  čreva.Vypracovala Dr. Valachová. 

       Problematiku ambulatnej výživy sledujú Dr. Kabátová,Dr.  Šutka a Dr. Minárik. 

     Na stretnutí v januári t. r. bola ďalej  vyjadrená potreba pozývať k rokovaniam o EV aj kolegov 

kompetentných k vyjadrovaniu sa k legislatívnym zmenám pre preskripciu EV.Cieľom bolo zabezpečiť 

možnosť preskripcie EV všetkým pacientom, ktorí ju reálne potrebujú. Prizvaní boli a svoju 

spoluprácu potvrdili,  prof. MUDr. Krajci Štefan, CSc. - za geriatrickú spoločnosť,  MUDr. Andrea 

Masaryková –NOU BA, MUDr. Jurgová Eva za VLD. 

Znovu bola vyslovená požiadavka o nomináciu gastroenterológa do Kategorizačnej komisie pre DP pri 

MZ SR. 

Ďalšou prioritou bolo vytvorenie „ guľatého stola“, na konferencii o problematike nutrície a klinickej 

výživy,  s dôrazom na ekonomiku, úspory...pre zástupcov MZ, ZP, manažmentu nemocníc, médiá... 



Nové informácie ohľadne preskripcie EV v ambulantnej praxi predniesla MUDr.Kabátová na 

stretnutiach praktických lekárov pre deti a dorast, ako aj na pracovnom stretnutí pediatrických 

gastroenterológov v Rajeckých Tepliciach. 

MUDr.Šutka poslal správu o jeho činnosti – viď. správa 

Úlohou pracovnej skupiny zostáva vypracovať vyjadrenia ku zmenám v Kategorizácii pre DP MZ SR, 

žiadať p. p. zmeny aktuálnej legislatívy a snažiť sa zabezpečiť možnosť preskripcie EV pre všetkých 

pacientov, ktorí ju potrebujú. 

    

 

Zapísala MUDr. Kabátová Jarmila 

Predseda Pracovnej skupiny pre EV pri SGS 

20. 12. 2014 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


