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Vážené kolegyně,  
vážení kolegové, milí přátelé, 
dovolte nám, abychom Vás poprvé v  roce 2017 infor-
movali o dění a plánovaných aktivitách Sekce ambulant-
ních gastroenterologů při ČGS. Věříme, že jste nový rok 
zahájili úspěšně a že nám všem kromě starostí a práce 
spojených s provozem našich ambulancí přinese i mnoho 
pozitivního v profesním i osobním životě. 

Na úvod dovolte stručnou rekapitulaci dosavadního dění: 
Odborná sekce ambulantních gastroenterologů byla za-
ložena v září 2016, její vznik byl schválen i shromážděním 
členů ČGS na prosincovém kongresu v Karlových Varech. 

V  nadcházejících dnech proběhnou volby do předsed-
nictva Sekce. Budou realizovány elektronickou cestou. 
K  účasti ve volbách a návrhu kandidátů budete vyzváni 
Výborem ČGS a volební komisí. 

Webové stránky sekce ambulantních gastroenterologů 
jsou v této chvíli dostupné na adrese http://www.cgs-cls.
cz/ambulantni-gastroenterologove/ jako součást webu 
ČGS, najdete zde aktualizovaný seznam členů, seznam 
plánovaných akcí a zdarma ke stažení nástroj na záznam 
a statistické zpracování provedených koloskopií. V brzké 
době (nejspíše během jara letošního roku) plánujeme 
zprovoznění samostatných webových stránek, jejichž 
obsah budeme dále rozšiřovat, doplňovat a aktualizovat. 
Jejich součástí se v brzké době stane i „Checklist ambu-
lantního gastroenterologického pracoviště“ (ke stažení 
ZDE), seznam agend a činností, které je ambulantní gas-
troenterolog dle příslušných právních norem a ustanove-
ní povinen provádět, včetně stanovených časových inter-
valů a odkazů na příslušnou legislativu. Naším záměrem 
při vytváření tohoto dokumentu bylo vytvořit přehledný 

návod, jak vést agendu vyhovující po-
žadavkům regulatorních úřa-
dů. Realizace jednotlivých 
bodů může být jednotlivými 
kontrolními subjekty různě 
vykládána, a proto uvítáme 
jakékoliv Vaše zkušenosti, ná-
měty, návrhy či připomínky, 
které můžete zasílat mailem 
na adresu info-ambulantni@
cgs-cls.cz nebo prostřednic-
tvím kontaktního formuláře 

na webu ČGS. ZDE

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

Koordinační výbor Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS

Od 1. ledna vstoupil v platnost nový Seznam zdravotních 
výkonů ZDE, jehož podoba je výsledkem jednání na Mi-
nisterstvu zdravotnictví, na kterých jsme se v rámci pra-
covní skupiny ČGS podíleli a část kódů přímo navrhli a ob-
hájili. Pro ambulantní endoskopickou praxi je významná 
například možnost použití moderních hemostatických 
akcesorií při výkonu stavění krvácení 15920 (Hemospray, 
OVESCO klip, coagrasper nebo Danišův stent – akceso-
ria jsou vykázatelná jako ZÚM), dále možnost tetování 
patologické léze při jakémkoliv endoskopickém výkonu 
s vykázáním injektoru a tetováže opět jako ZÚM. ZÚMy 
jsou již součástí aktuálního seznamu, v číselníku VZP by 
se měly objevit v první polovině roku. Pro kolegy pracu-
jící v nemocničních zařízeních je nově v číselníku úhrada 
kódu endoskopické resekce Zenkerova divertiklu nebo 
SpyGlass cholangioskopie. V jednáních o nových kódech 
a o kultivaci úhrady kódů stávajících budeme samozřej-
mě pokračovat i v tomto roce. 

Ač je termín konání Kongresu české gastroenterologické 
společnosti v Ostravě ještě poměrně vzdálený (bude se 
konat na přelomu listopadu a prosince), již teď probíhají 
intenzivní přípravy odborného programu. Je nám ctí, že 
jeho součástí bude i workshop naší sekce. Jako klíčová 
témata jsme vydefinovali problematiku možnosti ukon-
čení medikamentózní léčby pacienta s  IBD v dlouhodo-
bé remisi, limitů terapeutické endoskopie v podmínkách 
ambulantního zařízení, bezpečnosti dlouhodobé tera-
pie PPI, nové indikace a nové terapeutické režimy při 
eradikaci H. pylori a právní aspekty provozu ambulantní 
gastroenterologické praxe. Věříme, že Vás výběr témat, 
s kterými se potkáváme v naší každodenní praxi, a výkony 
řečníků (z vlastních řad i vyzvaných expertů) uspokojí.     

Závěrem Vám chceme poděkovat, že jste se stali členy 
Sekce ambulantních gastroenterologů, doufáme, že Vaši 
důvěru nezklameme. Uvítáme, pokud oslovíte své přáte-
le, známé či kolegy, kteří působí v  gastroenterologické 
ambulanci, stran členství v Sekci. Vyšší počet členů může 
zajistit větší váhu našim zájmům a názorům v rámci ČGS i 
při jednání s dalšími subjekty.

KONGRES 
české gastroenterologické  
společnosti v Ostravě
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