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„

Vážené kolegyně,  
vážení kolegové, milí přátelé, 
dovolte nám, abychom Vás informovali o probíhajících a 
plánovaných aktivitách Sekce ambulantních gastroente-
rologů při ČGS. Sekce byla založena v září 2016, v součas-
né době je do ní přihlášeno více než 30 členů, členství je 
pro členy ČGS zdarma a je určena pro všechny gastroen-
terology provozující ambulantní činnost, tedy samozřej-
mě i pro zájemce vykonávající ambulantní praxi v rámci 
nemocničního zařízení. Rychlý nárůst počtu registrova-
ných členů je pro nás a naší práci zavazující, uvítáme nové 
zájemce o členství a spolupráci, stejně jako další náměty 
k činnosti. Prosíme již přihlášené členy, aby zkontrolovali, 
zda obdrželi mail potvrzující registraci, event. ověřili své 
jméno v seznamu členů ZDE – bohužel v prvních dnech 
provozu došlo výpadku funkčnosti on-line registračního 
systému a některá data nemusela být uložena (registrač-
ní systém je již samozřejmě plně funkční ZDE).

V  rámci našich aktivit klademe velký důraz na pro-
gram screeningu kolorektálního karcinomu, který je 
jednou z  klíčových oblastí činnost privátních gastro-
enterologických ambulantních praxí. Ve spolupráci 
s  pracovní skupinou vedenou prim. Urbanem jsme 
připraveni zahájit jednání na Ministerstvu zdravot-
nictví, jejichž výsledkem by mělo být dosažení takové 
úhrady screeningových kódů, která by plně pokrývala 
materiální i personální náklady se screeningovou ko-
loskopií spojené (včetně pořizovací hodnoty endo-
skopické techniky, ceny servisu a nákladů spojených 
s  desinfekcí endoskopů). Screeningová koloskopie by 
mohla být prvním krokem k  postupnému narovnání 
výše úhrady endoskopických výkonů k  ekonomicky 
reálným hodnotám. Pro Vaší informaci poskytujeme 
k  nahlédnutí registrační listy základních endoskopic-
kých výkonů ZDE, je zajímavé do nich nahlédnout a 
uvědomit si, jak je naše práce „ohodnocena“, kom-
pletní přehled registračních listů je pak k dispozici na  
http://szv.mzcr.cz/vykony.

Během Vzdělávacích a diskuzních gastroenterologic-
kých dnů v Karlových Varech bude předložen a diskuto-
ván nový doporučený postup pro screeningovou a te-
rapeutickou koloskopii, jehož součástí bude sledování 
kvality endoskopie. Pro Vaší potřebu nabízíme stažení 
jednoduché a praktické aplikace pro vlastní sledování 
kvality koloskopie ZDE.

Provoz gastroenterologické ambulance je vystaven stá-
le narůstající povinné administrativní zátěži a začíná být 
obtížné se v  této problematice orientovat. Připravujeme 
proto „Checklist ambulantního gastroenterologického 
pracoviště“, seznam agend a činností, které je ambulantní 
gastroenterolog dle příslušných právních norem a usta-
novení povinen provádět, včetně stanovených časových 
intervalů a odkazů na příslušnou legislativu.

S přátelským a kolegiálním pozdravem a přáním klidného adventního času
MUDr. Luděk Hrdlička, MUDr. Michal Pročke, MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D.

Koordinační výbor Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS

Veškeré informace týkající se činnosti sekce, soubory ke stažení, kontakty, možnosti přihlášení a zaslání námětů, 
dotazů a komentářů naleznete na webových stránkách sekce ZDE..

http://www.cgs-cls.cz/wp-content/uploads/2016/11/seznam-%C4%8Dlen%C5%AF-k-13-11-2016.pdf
http://www.cgs-cls.cz/wp-content/uploads/2016/12/Registra%C4%8Dn%C3%AD-listy-endoskopick%C3%BDch-v%C3%BDkon%C5%AF.pdf
http://www.cgs-cls.cz/o-nas/clenstvi/?sekce=ambulatni-gastroenterologove#ambulatni-gastroenterologove
http://www.cgs-cls.cz/wp-content/uploads/2016/11/Koloskopie-statistika-2.xls
http://www.cgs-cls.cz/ambulantni-gastroenterologove/
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