
Zápisnica z výboru a členskej schôdze Sekcie pediatrických 

gastroenterológov  na XXII. Gastrofóre 2017 

Štrbské Pleso, 26. 1. 2017 
 

 

25. 1. 2017 sa uskutočnilo stretnutie výboru Sekcie pediatrických gastroenterológov. 

Prítomní 4 členovia výboru a 3 členovia revíznej komisie. Ospravedlnená MUDr. Valachová. Priložená 

prezenčná listina. 

Program 
Odborné a finančné vyhodnotenie Slovenského a českého kongresu pediatrických gastroenterológov 

v Nitre. Výsledky boli pozitívne hodnotené. Finančný rozpočet Kongresu bol odovzdaný predsedkyni 

Revíznej komisie MUDr. Čiernej Alene. 

MUDr. Kabátová a MUDr. Čierna informovali o vzniku odbornej pracovnej skupiny Komisie pre 

zdravotné výkony v  špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, ktorej predsedom je 

hlavná odborníčka pediatrickej gastroenterológie,  MUDr. Iveta Čierna, PhD. Ďalšími členmi okrem 

MUDr. Kabátovej, PhD. sú MUDr. Bačinská, MUDr. Gubáňová a MUDr. Olexová. Na MZ SR prebehlo 

stretnutie s MUDr. Vivodovou, ktorá je predseda Komisie pre zdravotné výkony. Členovia odbornej 

pracovnej skupiny odovzdali MUDr. Vivodovovej pripomienky ku Katalógu výkonov. 

Príprava stretnutia slovenských pediatrických gastroenterológov na tému Kazuistiky. Termín- 

september 2017. Zodpovedná za miesto konania MUDr. Szépeová. Odborný program- zodpovedný 

výbor Sekcie pediatrických gastroenterológov. 

V téme rôzne informovala MUDr. Čierna zo zasadnutia výboru SGS. 

-odborné aktivity je potrebné sledovať na web stránke SGS 

-SGS výbor pokračuje v umožňovaní účasti mladých gastroenterológov na odborných aktivitách,  pri 

aktívnej účasti s finančným príspevkom 

-pokračuje vytvorenie Metodického listu pre IBD ochorenia, v ktorom bude zakomponovaná aj časť 

pre pediatrických pacientov. 

-„ sklz“ publikácie H. pylori problematiky v detskom veku zapríčinilo nedodanie niektorých kapitol. 

Posledné príspevky boli prisľúbené čo najskôr. 

 

  



26. 1. 2017 sa uskutočnilo stretnutie členov Sekcie pediatrických gastroenterológov. Prítomných bolo 

27 členov- priložená prezenčná listina. 

Program 
-MUDr. Kabátová informovala o rokovaní výboru Sekcie pediatrických gastroenterológov 

-MUDr. Čierna oboznámila o rokovaní na MZ ohľadne riešenia preplácania nekategorizovaných 

liekov, o príprave atestantov, o príprave odporúčaní odborných postupov pre jednotlivé diagnózy 

v detskom veku 

Rôzne: 

Opakovane sme upozornili na potrebu realizácie školenia pre endoskopické sestry v gastroenterológii 

–požiadavku má predložiť na výbor SGS MUDr. Čierna I., PhD. 

 

Zápis spracovala MUDr. Jarmila Kabátová, PhD. 

predseda Sekcie pediatrických gastroenterológov 

 

 


