
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé! 

Dovolujeme si Vás touto formou oslovit, abychom Vás informovali, že v září letošního roku vznikla 

v rámci České gastroenterologické společnosti JEP nová odborná sekce – „Sekce ambulantních 

gastroenterologů“. Sekce byla založena z iniciativy ambulantních lékařů z různých regionů České 

republiky, její vznik byl schválen Výborem ČGS v souladu se stanovami společnosti.  

Náplní činnosti sekce je sdružovat členy ČGS vykonávající svou praxi v ambulantním sektoru a stát 

se prostředníkem mezi širokou členskou základnou, jejíž významná část je tvořena právě 

ambulantními specialisty, a exekutivní složkou (Výborem) ČGS. Výsledkem by mělo být delegování 

řešení jednotlivých specifických problémů ambulantních gastroenterologů na kompetentní, Výborem 

ČGS k tomu určené zástupce společnosti. Synergii našich aktivit s prací kompetentních členů ČGS 

(zejména zástupců Výboru) považujeme za klíčovou pro úspěch jednání o specifických problémech 

ambulantních gastroenterologů: 

 V problematice navýšení úhrad poskytnuté péče aktivně spolupracovat na již zahájených 

jednáních vedených zástupci Výboru ČGS s plátci zdravotní péče a Ministerstvem zdravotnictví 

ČR.  

 Za klíčové považujeme především témata bodového ohodnocení endoskopických výkonů, které 

by reflektovalo reálnou a aktuální ekonomickou situaci (pořizovací hodnota endoskopické 

techniky, cena servisu, náklady spojené s desinfekcí endoskopů), dále programu screeningu 

kolorektálního karcinomu a též problematiku dohodovacích řízení a úhradových vyhlášek.  

 Další prioritou je aktivní účast na jednáních s regulačními a dozorovými orgány (SÚKL, hygiena). 

Sekce ambulantních gastroenterologů může v neposlední řadě sloužit i jako platforma pro výměnu 

zkušeností s řešením zásadních provozních, ekonomických a právních problémů, souvisejících s 

chodem ambulantní gastroenterologické praxe. 

V rámci sekce bude též možné organizovat edukativní aktivity zaměřené na odborná témata, která 

jsou blízká běžné klinické praxi ambulantních pracovišť. Takovým fórem by mohl být každoroční 

workshop ambulantních gastroenterologů pořádaný v rámci národního gastroenterologického 

kongresu a Diskusních dnů. 

Věříme, že Vás naše aktivity osloví a výsledky naší společné práce povedou ke splnění výše 

uvedených cílů, které umožní poskytování vysoce odborně kvalitní a moderní ambulantní 

gastroenterologické péče v ČR za všeobecně přijatelných provozních a ekonomických podmínek.  

 

Členství v Sekci ambulantních gastroenterologů je dobrovolné, lze je kdykoli ukončit, pro členy ČGS 

je zdarma. 

Zájemci o členství se mohou registrovat ZDE. 

Na případné dotazy, náměty a komentáře rádi budeme reagovat – info-ambulantni@cgs-cls.cz  

O následujících aktivitách Sekce budete informováni e-mailovou korespondencí, v diskusním fóru a 

na webu ČGS. 

 

S přátelským a kolegiálním pozdravem 

 

MUDr. Luděk Hrdlička, MUDr. Michal Pročke, MUDr.Tomáš Vaňásek, Ph.D. 

Koordinační výbor Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS 
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