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Vážené kolegyně,  
vážení kolegové, milí přátelé, 
dovolte nám, abychom Vás s nástupem léta informovali o no-
vinkách a plánovaných aktivitách sekce ambulantních gastroen-
terologů při Čgs., co bude v našich silách.

Úhrady základních endoskopických výkonů  

provedli jsme důkladnou analýzu všech ekonomických vstupů 
v souvislosti s prováděním výkonů diagnostická esofagogastro-
dudenoskopie a diagnostická koloskopie – náklady na pořízení 
technologie, desinfekci, údržbu, servis atd. na základě těchto 
ekonomických dat byly vytvořeny návrhy aktualizace registrač-
ních listů základních endoskopických výkonů, výše současných 
úhrad byla připomínkována v  rámci řízení na mZČr – odboru 
dohledu nad zdravotními pojišťovnami. aktualizaci registrační-
ho listu s oprávněnými nároky na navýšení úhrady budeme spo-
lečně se skupinou pro endoskopické kódy doc. urbana obhajo-
vat na zasedání pracovní skupiny pro zdravotní výkony mZČr, 
které proběhne pravděpodobně v  polovině září. o výsledcích 
jednání Vás budeme informovat, pro Vaše vlastní posouzení 
naprosté nedostatečnosti současného bodového ohodnocení 
nerespektujícího reálnou ekonomickou situaci v příloze připoju-
jeme návrh nového registračního listu kódu diagnostické kolo-
skopie ZDE a znění registračních listů stávajících ZDE.

Další ekonomická problematika

Dne 19. června 2018 bylo zakončeno Dohodovací řízení o hod-
notě bodu, výše úhrad zdravotních služeb a regulačních ome-
zení pro rok 2019 mezi zástupci poskytovatelů zdravotní péče 
a zdravotních pojišťoven. V dohodovacím řízením došlo k do-
hodě ve všech segmentech a plošného navýšení v rozmezí 3 % 
– 9 % v závislosti na splnění bonifikačních kritérií, po několika 
letech stagnace zvýšena i hodnota bodu z původních 1,03 kč 
na 1,06 kč – 1,09 kč. tato pro ambulantní segment nadějně 
vypadající čísla bohužel kalí skutečnost, že pojišťovna v daném 
roce uhradí pouze to, co uhradila za pojištěnce v referenčním 
roce, vynásobené koeficientem navýšení a počtem ošetřených 
pojištěnců v hodnoceném roce a o korunovou hodnotu bodu 
ani bodové hodnoty (např. tedy naše snaha o navýšení bodové 
úhrady základních endoskopických výkonů) se nestará. s plátci 
zdravotní péče budeme jednat o zohlednění těchto parametrů 
pro naší odbornost, podobným způsobem v současné době po-
stupují odbornosti pneumologie a dermatovenerologie.

Jednání rady pro screening kolorektálního karcino-
mu 

V pátek 8.6.2018 se uskutečnilo pravidelné setkání rady pro 
screening kolorektálního karcinomu Čgs. Z jednání nevyplývá 
žádná zásadní změna v organizaci či pravidlech screeningového 
programu, ani v připravované nové verzi Věstníku mZČr nelze 
očekávat výraznější změny. 

Zdravotní pojišťovny v poslední době projevují zvýšený zájem 
o screeningový program, může dojít k vyššímu počtu kontrol 
prováděných výkonů ze strany Zp na konkrétních screeningo-
vých pracovištích. je tedy třeba zdůraznit velkou důležitost 
správného a přesného zaznamenání průběhu screeningového 
vyšetření a provedených výkonů, včetně velikostí odstraněných 
polypů a použitých instrumentarií. Zjištění zásadního rozporu 
mezi údaji ve zdravotnické dokumentaci a vykázanými výkony 
na konkrétním pracovišti může v krajním případě vést až k ode-
brání statutu screeningového centra.

u nově podávaných žádostí o přidělení statutu screeningového 
centra je nutno dbát na pečlivé vyplnění všech požadovaných 
údajů, především o počtu provedených vyšetření v předcho-
zích letech. u nově vzniklých endoskopických pracovišť, která 
nemohou uvést vlastní počty výkonů v předchozích letech, je 
třeba uvést počty výkonů, které lékař(i) tohoto pracoviště pro-
vedl(i) na svém předchozím působišti.

GDPR v praxi

gDpr se ambulantní praxe týká ve dvou rovinách.  jednak ve 
vztahu k chodu zařízení jako takového, tedy jak uchovává osob-
ní údaje svých zaměstnanců. týká se to zejména pracovních 
smluv, výsledků preventivních prohlídek atd. tyto dokumenty 
by měly být uloženy tak, aby k nim neměly přístup žádné nepo-
věřené osoby, osoby pověřené nakládáním je třeba uvést ex-
plicitně, stejně tak způsob, jakým je ochrana zajištěna. pozor je 
třeba dát například při komunikaci s it nebo účetní firmou (vý-
platní pásky atd.) pokud probíhá elektronickým způsobem. ne-
mají být prostřednictvím nezajištěných sítích odesílána citlivá 
data a je vhodné s těmito firmami uzavřít dodatek ke smlouvě, 
kde se zaváží dodržovat ochranu osobních údajů. gDpr přitom 
jasně nevymezuje jakým způsobem tak učiní. Zde se povinnos-
ti zdravotnických zařízení neliší od ostatních subjektů, firem 
atd. například fotografie a jmenovky zaměstnanců nesouvisí 
s ochranou osobních údajů

http://www.cgs-cls.cz/wp-content/uploads/2016/09/Registra%C4%8Dn%C3%AD-listy-z%C3%A1kladn%C3%ADch-endoskopick%C3%BDch-v%C3%BDkon%C5%AF.pdf
http://www.cgs-cls.cz/wp-content/uploads/2018/07/1-registracni-list-videokoloskopie-novy-navrh.pdf
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  Druhá rovina se týká zajištění ochrany údajů o pacientech zdra-
votnického zařízení. tato byla ošetřena již přechozími legislativ-
ními normami a v zásadě gDpr nejde nad jejich rámec a jejich 
obsah nemění; prováděcí zákonná norma gDpr v Čr nebyla do-
sud přijata. jen na jejím základě lze v Čr přesně určit jaké poru-
šení normy gDpr je přestupkem. toho času jediným orgánem, 
který by mohl určit nápravná opatření či sankce je Ústav pro 
ochranu osobních údajů (uooÚ). problémem může být předání 
dat třetí osobě (mezi zdravotnickými zařízeními), které musí být 
zajištěno pouze pomocí zabezpečených sítí. i nadále je možné 
komunikovat s nemocným pomocí nezabezpečených, veřejných 
sítí, pokud s tím nemocný vysloví souhlas. nadále se předpoklá-
dá, že pokud nemocný poskytl ke komunikaci se zdravotnickým 
zařízením osobní údaje, například svou mailovou adresu, před 
25.5.2018 a nepožádal o její vymazání, platí možnost jejího užití 
ke komunikaci i nadále. lze tedy mailem poslat například výsle-
dek z vyšetření, pokud o něj nemocný tímto mailem zažádá a 
pro každý jednotlivý případ takto souhlas potvrdí (pošle mail 
na adresu lékaře, ve kterém požádá o zaslání výsledků na svůj 
mail). nemocný může také podepsat obecný souhlas s takovým 
zasíláním, kdy poskytovatel výslovně pacienta upozorňuje, že 
postupuje na jeho žádost a nenese žádnou odpovědnost za pří-
padné chybné, neúplné či jinak nežádoucí doručení či nakládání 
s těmito informacemi. takový souhlas, pokud jej nemocný ne-
vypoví, se považuje za platný po dobu 5 let. pak lze zasílat data 
nemocnému na jeho mail i bez potvrzení souhlasu s  každým 
jednotlivým případem.

Z technických opatření je vhodné zmínit, že v případě prolome-
ní ochrany dat, například krádeží zařízení, souborů atd. je nutné 
do 72 hodin hlásit na uooÚ. 

současné stanovisko uooÚ je takové, že nebude šetřit ano-
nymní stížnosti a při eventuální kontrole má přednost nápravné 
opatření před sankcí – ty je možné očekávat v případě, že zdra-
votnické zařízení nebude mít žádná opatření vyjadřující snahu 
o zavedení zásad gDpr. i případné sankce nesmí podle nálezu 
Ústavního soud mít likvidační charakter.

upozorňujeme na velmi podařenou aktivitu Člk v této oblas-
ti obsahující příslušné formuláře volně dostupné ke stažení na 
stránkách Člk ZDE, stačí je vytisknout a upravit pro vlastní pod-
mínky.

s přátelským a kolegiálním pozdravem a přáním klidného 
léta a pohodové dovolené

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

Rada Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS

Veškeré informace týkající se činnosti sekce, soubory ke stažení, kon-
takty, možnosti přihlášení se za člena sekce a zaslání námětů, dotazů a 

komentářů naleznete na webových stránkách sekce –  ZDE. 

Edukativní aktivity

je nám potěšením Vás informovat, že byl prof. Špičákem, pre-
zidentem Diskuzních a vzdělávacích gastroenterologických 
dnů, které proběhnou v karlových Varech ve dnech 29.11. až 
1.12.2018, přijat předložený návrh na uspořádání Workshopu 
sekce ambulantních gastroenterologů. Formát bude shod-
ný s  loňským, bohatě navštíveným a pozitivně hodnoceným 
workshopem – tedy 3 témata uvedená úvodní kasuistikou ná-
sledovanou expertním sdělením odborníka na danou proble-
matiku. témata budou letos z oblasti hepatologie, endoskopie 
a bude též zařazena problematika dlouhodobé péče o mír-
nější formy ibD. Workshop proběhne pravděpodobně v pátek 
30.11., o detailním programu, přednášejících a přesném čase 
konání budete včas informováni.

sekce je také spolupořadatelem 2. ročníku ibD diskuzního fóra, 
které se konalo v  květnu a červnu v  9 krajských městech Čr, 
účastnil se ho vysoký počet lékařů, od kterých máme velmi 
kladnou zpětnou vazbu na výběr témat i odbornou úroveň pre-
zentovaných sdělení i diskuze.

http://www.cgs-cls.cz/ambulantni-gastroenterologove/
https://www.lkcr.cz/gdpr-448.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_1
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