
Zápisnica z členskej schôdze Sekcie pediatrických 

gastroenterológov  na VI. Kongrese slovenských a českých 

pediatrických  gastroenterológov , Nitra  24. 9. 2016 
 

22. 9. 2016 sa uskutočnilo stretnutie výboru Sekcie a revíznej komisie – priložená prezenčná listina. 

Ako hosť bola prítomná MUDr.  Gubáňová, prezidentka Kongresu a Ing.  Lakotová za firmu A - medi 

poverenú managementom podujatia. Celé stretnutie bolo venované organizácii  kongresu. 

Stretnutie členov Sekcie sa uskutočnilo po skončení odborného programu 24.9.2016 - prítomných 

bolo 39 členov – priložená prezenčná listina. 

MUDr. Kabátová poďakovala prítomným za vysokú účasť počas odbornej aj sociálnej časti programu. 

Kongres bol vyhodnotený ako úspešný, nielen predsedom Sekcie českých pediatrických 

gastroenterológov docent  MUDr. Bronský,  PhD., ale aj prezidentom SGS doc. MUDr. Jurgošom ,PhD. 

Zúčastnených bolo 120 lekárov a prednesených bolo počas 1,5 dňa  45 prednášok, z čoho bolo 17 od   

českých prednášajúcich. 

MUDr. Čierna, PhD. oboznámila prítomných s prípravou Gastrofóra v r.2017. Sekcia pediatrických 

gastroenterológov bude mať k dispozícii samostatný blok, na ktorom odznejú 4 prednášky. Tiež 

hovorila o príprave Metodického listu, ktorý sa bude venovať IBD ochoreniam a bude v ňom 

zakomponovaná aj pediatrická problematika. 

MUDr. Szépeová, PhD. upozornila na zmeny v Kategorizačnej komisii pre dietetické potraviny od 1. 7. 

2016. 

Rôzne: 
MUDr. Kabátová oznámila prítomným, že zo 4 privátnych pediatrických gastroenterologických 

ambulancií boli odoslané dáta a pripomienky ohľadne materiálno- technického, personálneho 

a finančného zabezpečenia týchto ambulancií (spriemerované údaje), pripomienky k zmenám 

výkonov a ich finančného ohodnotenia, ako aj ku vyšetreniam  na  „prednostné objednanie.“ S týmto 

bola informovaná ešte pred odoslaním aj hlavná odborníčka MUDr. Čierna, ktorá poskytla potrebné 

údaje zo štátneho sektora  ( zaslané na MZ SR, ZAP).  V rámci týchto pripomienok požiadala MUDr. 

Kabátová hlavnú odborníčku, aby oslovila kompetentných so žiadosťou o potrebu školenia pre 

špecializáciu endoskopická sestra v gastroenterológii. 

Termín: najbližší výbor SGS 

MUDr. Szépeová informovala ohľadne pripravovaného  knižného materiálu ku H. pylori infekcia 

v detskom veku. Autorom je kolektív pediatrických gastroenterológov.  

Termín: zrealizované by malo byť ešte  v roku 2016. 

MUDr. Hornová z I.DK v BA a kolektív spracuje problematiku enterálnej a parenterálnej výživy 

v detskom veku, aj so zameraním na  domáce prostredie. 

Termín: obdobie roku 2017  



MUDr.  Jancová požiadala hlavnú odborníčku MUDr. Čiernu o zapracovanie, eventuálne oslovenie 

kompetentných,  ku certifikovanej USG činnosti v pediatrickej gastroenterológii. 

Členovia Sekcie pediatrických gastroenterológov sa dohodli na ďalšom stretnutí počas 

Gastrofóra 2017. 

 V budúcom roku je plánované odborné stretnutie pediatrických gastroenterológov s  témou 

KAZUISTIKY. 

Termín a miesto: zodpovedný výbor Sekcie pediatrických gastroenterológov. 

 

Zápis spracovala MUDr. Kabátová Jarmila 

predseda Sekcie pediatrických gastroenterológov 

 


