
Zápisnica z výboru Sekcie pediatrickej gastroenterológie ( 4. 10.2018)  

a stretnutia členov Sekcie pediatrickej gastroenterológie (6. 10. 2018) 
 

Miesto konania: Telč  (Pracovní dny dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy), 

Prítomní: Výbor- MUDr. Čierna Iveta, PhD., MUDr. Kabátová Jarmila, PhD., MUDr. Szépeová Renata, 

PhD.,MUDr. Valachová Iveta, MUDr. Bačinská Eva,  MUDr. Čierna Alena, MUDr. Čurrilová Janka 

Ospravedlnená: MUDr. Majorová Emeše 

Zoznam prítomných členov výboru aj členov Sekcie priložený. 

- Hlavný bod programu bola príprava volieb Sekcie pediatrických gastroenterológov.   

MUDr. Kabátová oboznámila prítomných, že oslovila  sekretariát SGS s požiadavkou o 

zaslanie zoznamu členov Sekcie(..musia osloviť SLS), ďalej o písomné zaslanie volebného lístka 

jednotlivým členom Sekcie. Informovaný bol aj prezident SGS doc.  MUDr. Martin Huorka, PhD. 

Stanovená bola Volebná komisia- Predseda MUDr. Mária Krajčírová PhD, členovia MUDr. Hornová 

Jarmila PhD., MUDr. Nemcsicsová Dagmar 

Okrem súčasných členov výboru , aj súčasných členov dozornej rady, ktorí budú uvedení na volebnom 

lístku, prebehlo hlasovanie o návrhu kandidátov, ktorí budú dopísaní na volebný lístok. 

Termín volieb bude známy po obdržaní zoznamu členov. Plánovaný začiatok volieb v  polovici 

novembra. 

- Ďalším bodom bolo vyhodnotenie plánovaných úloh zo stretnutia na Gastrofóre 2018 (viď. 

predchádzajúca zápisnica) -  posun termínov.. 

- MUDr. Čierna Iveta informovala prítomných o výsledku volieb výboru SGS, o výsledku rokovaní 

ohľadne biologickej liečby Remicadom. Ďalej oboznámila prítomných, že termín Gastrofóra  

bude 23. – 25. 1. 2019 v hoteli Pátria na Štrbskom Plese. Téma- Horný GIT. Pediatrické 

prednášky budú vsunuté do blokov gastroenterológov pre dospelých. 

-  Pozvala prítomných na doškolovaciu odbornú akciu do BA – termín 14. 12. 2018 

- MUDr. Bačinská Eva vypracovala ( aj elektronicky) požiadavky nového finančného ohodnotenia 

(hlavne prístrojových vyšetrení) pediatrických gastroenterológov. V pláne osobné stretnutia 

na jednotlivých ZP. Rokovaní sa osobne  zúčastnia Čierna Iveta – hlavný odborník pediatrickej 

gastroenterológie,  Kabátová Jarmila- predseda Sekcie pediatrickej gastroenterológie a 

Bačinská Eva, členka Dozornej rady výboru Sekcie a zástupkyňa ZAP . Celý výbor sa poďakoval 

MUDr. Bačinskej za jej podrobné vypracovanie návrhu. MUDr. Čierna Iveta zašle MUDr. 

Bačinskej zoznam pediatrických gastroenterológov, ktorí realizujú endoskopické 

a ultrazvukové výkony. Termín – čo najskôr 

- Plánované aktivity na rok 2019 – dokončiť publikáciu H.pylori v detskom veku.  (jednotlivé 

kapitoly boli rozdelené a sú za ne zodpovední konkrétni kolegovia ). Publikácia enterálna 

a parenterálna výživa... Informovaný súhlas, ktorý by mal byť jednotný pre všetky pediatrické 

pracoviská (zodpovedná MUDr. Székyová) 

- Konferencia – Kazuistiky 2019, termín stretnutia sa upresní, miesto konania Kaskády. MUDr. 

Valachová zaistí priestory a termín.. 



- MUDr. Kabátová opakovane požiadala prítomných, aby jej čo najskôr zaslali aktivity( aktívnu 

účasť) na medzinárodných odborných stretnutiach, publikácie za posledné 4 roky. Potrebné 

k vypracovaniu výročnej správy. Termín- čo najskôr.  

- Záverom MUDr. Kabátová poďakovala prítomným za účasť na stretnutí a popriala šťastnú 

cestu domov 

Správu vypracovala MUDr. Kabátová Jarmila, PhD. 

Piešťany 11. 10. 2018 

 


