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Česká gastroenterologická společnost v rámci systému zdravotní péče 

Ve dnech 9. – 10. 6. 2016 se v hotelu Ještěd na pracovním jednání sešli zástupci výboru České 

gastroenterologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGS ČLS JEP). 

„Cílem setkání bylo informovat členskou základnu Libereckého kraje o činnostech výboru ČGS  

a diskutovat problémy oboru gastroenterologie v Libereckém regionu“, představil význam akce 

předseda ČGS Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (zároveň přednosta klinického centra ISCARE IVF a.s. 

v Praze). 

Česká gastroenterologická společnost vznikla již v roce 1945 a patří k jedněm z nejstarších společností 

v rámci ČLS JEP. V současné době má ČGS přes 800 členů, jak nemocničních, tak privátních 

gastroenterologů. Společnost hájí zájmy lékařů v oboru gastroenterologie, usiluje o zvyšování kvality 

péče podle nejnovějších poznatků lékařské vědy a v neposlední řadě se podílí na vzdělávání 

zdravotníků v tomto oboru. „Důležité postavení společnosti je také při jednání s MZ ČR, zdravotními 

pojišťovnami a dalšími státními orgány, jako je např. SÚKL,“ doplnil činnost místopředseda 

společnosti Prim. MUDr. Ondřej Urban, PhD. (zároveň primář Centra péče o zažívací trakt Vítkovické 

nemocnice, a.s. v Ostravě). 

V posledních dvaceti letech došlo k velkému pokroku ve vývoji celého oboru, který dříve byl součástí 

interní medicíny. K diagnostice a léčbě je využívána stále modernější technologie a léky, což 

dohromady sice zvyšuje účinnost v diagnostice i léčbě řady trávicích chorob, ale současně 

představuje vysoké finanční nároky.  

ČGS pravidelně pořádá odborné konference, jejichž hlavním cílem je diskuse a řešení palčivých 

problémů gastroenterologie. „Jedna z velkých akcí se uskuteční již příští týden v Ostravě, další 

v prosinci letošního roku v Karlových Varech,“ dodal výčet činností člen výboru ČGS a zároveň primář 

gastroenterologie jablonecké nemocnice MUDr. Vladimír Nosek. 

Screening kolorektálního karcinomu (KRC) 

Jedním z nejzávažnějších témat gastroenterologie v současné době je zavedení populačního 

koloskopického screeningu celoplošně na území ČR. Výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku 

v roce 2013 po zavedení celoplošného screeningu (v roce 2006) klesl o 2,2% a úmrtnost o 17,5%, jak 

je uvedeno v článku Gastroent Hepatol 2015, 69(6), s. 509-517. „Na počátku tisíciletí zaujímala Česká 

republika v obou kategoriích druhé místo na světě. Tímto došlo k zastavení tohoto negativního 

trendu, v současné době se dostáváme v pořadí na páté místo na světě,“ zrekapituloval situaci  

Prof. Lukáš. 
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V lednu 2014 bylo pojišťovnami zahájeno adresné zvaní občanů do programu screeningu nádorů 

tlustého střeva a konečníku. Ukazuje se, že gastroenterologické ambulance v ČR však nejsou schopny 

uspokojit vysokou poptávku pacientů na tato preventivní vyšetření. Důsledkem je dlouhá čekací doba 

na screeningové koloskopie a přeplněnost programu. „V Libereckém kraji je na některých pracovištích 

čekací doba až 5 měsíců,“ sdělil primář gastroenterologie Jablonecké nemocnice MUDr. Nosek. 

V Moravskoslezském kraji je podle MUDr. Urbana čekací doba nejvýše 2 měsíce. Optimální představa 

organizátorů těchto preventivních programů je maximálně 6 týdnů. Dlouhá čekací doba může 

nepříznivě ovlivnit dlouhodobou prognózu pacienta. 

Gastroenterologičtí lékaři z Libereckého kraje se při čtvrtečním setkání shodli na tom, že závažným 

problémem v řadě gastroenterologických pracovišť je skutečnost, že tyto screeningové koloskopie 

nejsou propláceny pojišťovnami nad rámec paušálních plateb. To může v budoucnu představovat 

velký problém pro řadu privátních gastroenterologů i nemocničních pracovišť, kteří jsou součástí sítě 

screeningových center pro KRC. 

Účastníci setkání také zdůraznili, že tento program nelze realizovat pouze nárůstem počtu vyšetření, 

ale musí být garantována kvalita. K tomu je potřeba nejen dostatečný počet odborného personálu, 

ale také technické vybavení a dostatečný časový prostor na jednoho pacienta. 

Aktuální stav gastroenterologické péče v Libereckém kraji 

V současné době je v Libereckém regionu 14 gastroenterologických pracovišť, z toho 3 z nich jsou 

privátní. Podle údajů z VZP bylo v roce 2015 provedeno celkem 7 153 koloskopií jejich pojištěncům. 

Významně se díky zlepšení diagnostiky zvýšil počet výkonů s odstraněním polypů, tzv. polypektomie 

(časově i technicky náročný endoskopický výkon), a to v roce 2015 o 613 výkonů, oproti roku 2010. 

 

Čísla na závěr 

 Cena úhrady výkonu koloskopie pojišťovnou je v ČR cca 1 000 Kč 

 Doba výkonu koloskopie ½ hodiny 

 Následné sledování pacienta trvá obvykle více než 1 hodinu 

 Personál zajišťující výkon koloskopie – 1 lékař, 2 endoskopické sestry 

 Využití přístrojové techniky během výkonu – endoskop (pořizovací cena přes 1.000 000 Kč, 

životnost přístroje cca 2 000 výkonů), podmínkou bezpečnosti výkonu je kvalitní desinfekce 

přístroje, jejíž cena může přesáhnout 100 Kč  
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Užitečné odkazy: 

www.cgs-cls.cz 

Kontakty pro další informace: 

Martina Pfeiferová, sekretariát ČGS ČLS JEP    Petra Hybnerová 

Pfeiferova.martina@gmail.com      petra.hybnerova@nemjbc.cz  

+420 604 898 604       +420 728 507 728 
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