
Správa o činnosti Sekcie detských gastroenterológov pri SGS 
/obdobie r.2011 – 2014/ 

 

V novembri 2010 prebehli voľby do výboru Sekcie. 

Od januára 2011 pracuje výbor v zložení : predseda MUDr. Kabátová Jarmila, podpredseda MUDr. 

Valachová Iveta, vedecký sekretár MUDr. Čierna Iveta, PhD.,členovia MUDr.Majorová Emeše, 

MUDr.Szépeová Renata, PhD. 

Revízna komisia : predseda MUDr.Čierna Alena, členovia MUDr.Bačinská Eva, MUDr.Čurrilová Jana 

Aktivity Sekcie sú zamerané hlavne na edukačnú činnosť. 

Zúčastňujeme sa aktívne všetkých odborných akcií SGS /Gastrofórum, Bardejovské dni, 

Gastroenterologické kongresy/. Opakovane máme aktívnu účasť aj na Slovenských pediatrických 

kongresoch a Konferenciách jednotlivých fakultných nemocníc, ako aj na konferenciách na 

regionálnej úrovni. 

V r. 2012 mala MUDr. Majorová Emeše atívnu účasť na Svetovom pediatrickom 

gastroenterologickom kongrese na Taiwane. 

Publikujeme do odborných časopisov nielen s gastroenterologickým, ale aj pediatrickým zameraním. 

Vydané boli viaceré odborné knižné publikácie s našimi odbornými príspevkami. 

Aktívne spolupracujeme s Českou pediatrickou gastroenterologickou spoločnosťou. Výsledkom sú 

Slovensko – české gastroenterologické dni, ktoré sa konajú á 2 roky na Slovensku a v Česku. 

V roku 2011 sme zorganizovali celoslovenskú Konferenciu detských gastroenterológov s názvom – 

Komplexný  pohľad na detského  pacienta s IBD ochorením. 

V r. 2012 sa v septembri konali Slovensko – české gastroenterologické dni v Skalici. 

V júni 2013 sme usporiadali konferenciu s názvom- Multidisciplinárny management pediatrického 

pacienta s IBD. 

Členovia výboru pracujú aktívne v pracovných skupinách pri SGS – IBD,PSHSP, pre celiakiu, pre EV. 

2 členky výboru  sú členmi Kategorizačnej komisie a Rady pre dietetické potraviny pri MZ SR. 

Aktívne sa všetci pediatrickí gastroenterológovia zapojili do zisťovania epidemiologickej situácie 

výskytu celiakie na Slovensku. 

V máji 2013 sa 39 gastroenterologických pediatrických ambulancií zapojilo  do NutriAction – 

zisťovaniu nutričného stavu detských  

pacientov. Spracovaných bolo okolo 4000 pacientov. Výstup z tejto aktivity bol prednesený na 

dvojdňovej pracovnej Konferencii pediarických gastroenterológov , ale aj v masmédiách. 



V septembri 2014 sa odborníci v oblasti detskej gastroenterológie a výživy autorsky zúčastnili 

pripravovanej publikácie „Výživa dojčiat a batoliat“.Táto publikácia bude obsahovať zásady súčasnej 

racionálnej výživy novorodencov a dojčiat. 

V dńoch 9. -11.10.2014 sme sa  aktívne zúčastnili  V. Česko-slovenských gastroenterologických dní 

pediatrických gastroenterológov v Českom Krumlove. 

Výsledkom našich dobrých vzťahov s českými kolegami je aj ich prisľúbená aktívna účasť 

na VI. Slovensko – českých gastroenterologických dňoch, ktoré sa budú konať o dva roky v Nitre. 

Každoročne na Gastrofóre zvolávame valné zhromaždenie Sekcie detských gastronterológov. 

 

20. 12. 2014 

Zapísala MUDr. Kabátová Jarmila 

Predseda Sekcie detských gastroenterológov pri SGS 

 


