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Vážené kolegyně,  
vážení kolegové, milí přátelé, 
dovolte nám, abychom Vás poprvé v  roce 2018 informovali  
o novinkách a plánovaných aktivitách Sekce ambulantních  
gastroenterologů při ČGS. Počet našich členů se opět zvýšil, 
v  současné době je registrováno 55 lékařů, rada Sekce dále 
pracuje ve stejném složení (L.Hrdlička, M. Pročke, T. Vaňásek,  
M. Bortlík).

Jednání o kódech výkonů

  Sekce vypracovává analýzu reálných nákladů spojených s en-
doskopií (pořizovací cena endoskopické techniky a desinfekto-
rů, náklady na servis a údržbu, náklady na spotřební materiál 
včetně desinfekcí atd.). Získané ekonomické argumenty budou 
použity na jednání Komise MZ pro kódy zdravotnických výko-
nů a na jednáních s plátci zdravotní péče. Jednání proběhnou 
v koordinaci s pracovní skupinou ČGS pro nové kódy a pověře-
nými členy Výboru ČGS v nejbližších možných termínech. Jsme 
si vědomi, že snaha o narovnání úhrady základních endosko-
pických výkonů nebude zdravotními pojišťovnami vzhledem 
k  ohromnému počtu endoskopických vyšetření provedených 
každoročně v  ČR nijak příznivě přijímána. Nicméně propastný 
rozdíl mezi skutečnými náklady na pořízení endoskopické tech-
niky a částkami, s kterými je kalkulováno v registračních listech 
endoskopických výkonů – ZDE, je k poskytovatelům zdravotní 
péče natolik nespravedlivý, že věříme v úspěch našeho snažení, 
i když jistě nejde o snadný úkol s rychle dosažitelným pozitivním 
výsledkem. Uděláme pro to vše, co bude v našich silách.

Úhrady zdravotní péče pro rok 2018  

V závěru roku 2017 nás nepříjemně překvapil text úhradové vy-
hlášky pro rok 2018, který nastavil faktické snížení reálné výše 
úhrad oproti roku 2016. Není pravděpodobné, že nový ministr 
zdravotnictví Mgr. Vojtěch, t.č. v demisi, či některý z jeho ná-
stupců na textu vyhlášky něco významně změní. Dle dohody 
mezi ČLK a GŘ VZP z ledna 2018 se pro ambulantní specialisty 
alespoň zvýší u VZP základní hodnota PURO nikoliv o 1,8% dle 
textu úhradové vyhlášky, ale o 2,0%. Klíčové pro skutečnou výši 
úhrad od zdravotních pojišťoven za rok 2018 budou úhradové 
dodatky, které v současné době zdravotní pojišťovny ambu-
lantním specialistům rozesílají. Analýzy textů těchto dodatků i 
s případným doporučením, zda je výhodné tyto dodatky pode-
psat či nikoli, můžeme v blízké době očekávat jak na webových 
stránkách ČLK, tak na webu Sdružení ambulantních specialistů 
ČR (SAS).

Ze znění dosud zaslaných návrhů úhradových dodatků lze vidět, 
že budou zvýhodněni lékaři, kteří mají platný diplom celoživot-
ního vzdělávání ČLK (navýšení PURO o 1% např. u VZP) a též ti, 
jejichž ordinační hodiny alespoň jeden den v týdnu začínají nej-
později v 7:30 hod nebo končí nejdříve v 17 hod, ordinují 5 dní 
v týdnu a alespoň 30 hod týdně. Upozorňujeme, že není nutné 
ani vhodné obdržené úhradové dodatky ihned podepisovat, je 
naopak vhodné si návrhy podrobně prostudovat a promyslet. 

Vedení Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS oceňuje 
aktivní přístup Sdružení ambulantních specialistů ČR při vyjed-

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

Rada Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS

Informace týkající se činnosti sekce, soubory ke stažení, kontakty, mož-
nosti přihlášení se za člena sekce a zaslání námětů, dotazů a komentářů 

naleznete na webových stránkách sekce – ZDE. V blízké budoucnosti 
plánujeme změnu struktury webových stránek sekce tak, aby byla pře-

hlednější a umožnila doplňování dalších užitečných informací.

Přejeme Vám mnoho osobních a pracovních úspěchů!

návání o úhradách péče na rok 2018 pro segment ambulant-
ních specialistů. Doporučujeme našim členům sledovat aktivity 
tohoto sdružení, včetně přístupu k dohodovacím řízení a dal-
ších jednáních. Registrovaným členům SAS jsou též přístupné 
podrobné rozbory návrhů úhradových dodatků na webu SAS. 
Bohužel, zástupci společností či sekcí ČLS JEP nejsou ze zákona 
účastníky uvedených řízení, takže prostřednictvím sekce am-
bulantních GE můžeme vyjadřovat svá stanoviska k  úhradové 
vyhlášce jen nepřímo.

Zavedení GDPR od května 2018

Od května 2018 vstupují v  platnost nařízení známější pod 
zkratkou GDPR, tedy nařízení Evropského parlamentu a rady 
(2016/679) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracová-
ním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zru-
šení směrnice 95/46/ES do resortu zdravotnictví. Jak je imple-
mentovat podrobně rozpracovává metodika vydaná MZd ČR a 
ÚZIS- ZDE. Naštěstí pro malá zdravotnická zařízení není dopad 
nařízení na provozování běžné ambulantní praxe nijak výrazný. 
Nevyžaduje změny ve vedení zdravotnické dokumentace, tedy 
právní povinnosti poskytovatele zdravotní péče či služeb tak, 
jak vychází ze zákona a dále z příslušné vyhlášky č. 98/2012 Sb. 
o  zdravotnické dokumentaci. Zpracování osobních údajů tak, 
jak nám ukládají současné normy, je pro poskytovatele zdra-
votních služeb závazné a proto zdravotnická zařízení nic nenutí 
žádat nemocné o nějaký dodatečný souhlas.

Plánované vzdělávací akce  

Co se edukativních aktivit týče, navážeme v  letošním roce na 
vzdělávací akce z  roku minulého, které měly velmi pozitivní 
ohlas. Budeme spoluorganizátorem 2. ročníku IBD diskuzní-
ho fóra a plánujeme opět uspořádat Workshop ambulantních 
gastroenterologů, tentokrát v rámci 15. Vzdělávacích a diskuz-
ních gastroenterologických dnů v Karlových Varech v listopadu 
2018.

GD PR

https://szv.mzcr.cz/Vykon
https://www.uzis.cz/system/files/u44/GDPR_20180102_metodika_implementace_ve_zdravotnictvi.pdf
http://www.cgs-cls.cz/ambulantni-gastroenterologove/
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