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Vážené kolegyně,  
vážení kolegové, milí přátelé, 
dovolte nám, abychom Vás po čase letních prázdnin a dovole-
ných informovali o novinkách a plánovaných aktivitách Sekce 
ambulantních gastroenterologů při ČGS, která má v současnos-
ti 50 registrovaných členů.

Přílohou předchozího předprázdninového newslette-
ru byl dotazník, který měl pomoci identifikovat nejpalčivější 
problémy spojené s provozem ambulantní gastroenterologické 
praxe. Kromě ekonomické problematiky se v odpovědích s vy-
sokou frekvencí objevovala i další témata související s praktic-
kým provozem ambulancí.

Koncem září byl Ministerstvem zdravotnictví zveřej-
něn návrh Úhradové vyhlášky na rok 2018. Součástí návr-
hu je navýšení hodnoty bodu pro výkony spojené se screenin-
gem kolorektálního karcinomu ze stávajících 1,03 na 1,08 Kč, 
což pro endoskopická pracoviště představuje příznivou změnu. 
Bohužel ale tento návrh také prohlubuje rozdíl mezi samostat-
nými a nemocničními gastroenterologickými ambulancemi co 
se týče povoleného maximálního navýšení průměrné úhrady na 
jedno unikátní rodné číslo. Tento rozdíl pro letošní rok činil 7% 
vs. 3,5%, v příštím roce má být dokonce 12,4% vs. 1,5% ve pro-
spěch nemocničních ambulancí. Sekce ambulantních gastroen-
terologů s tímto zásadně nesouhlasí i proto, že avizované navý-
šení úhrady o 1,5% pravděpodobně nepokryje ani inflaci, která 
se v roce 2017 i 2018 dle odhadů bude pohybovat kolem 2 pro-
centních bodů. Vedení sekce ambulantních gastroenterologů 
podporuje plánované protestní akce Sdružení ambulantních 
specialistů a České lékařské komory. Dále bude ve spolupráci s 
výborem ČGS jednat o možné úpravě parametrů úhrad pro rok 
2018, ač jsme si vědomi toho, že dosažení úprav v ministerském 
návrhu úhradové vyhlášky bude obtížné vzhledem ke končící-
mu mandátu stávajícího ministra zdravotnictví po nadcházejí-
cích parlamentních volbách. Další možností je potom jednání 
se zástupci zdravotních pojišťoven o možné úpravě parametrů 
ve prospěch ambulantních specialistů v rámci úhradových do-
datků pro rok 2018. O dalším vývoji vás budeme informovat, 
uvítáme případné návrhy k jednání či další iniciativy. 

Ačkoliv není jasné, jak se nové vedení ministerstva zdravotnic-
tví postaví definitivně k aktivaci elektronického receptu, nadále 
platí termín jeho zavedení od 1.1. 2018 včetně absurdně vyso-
kých pokut,  až dva miliony korun,  pro zařízení, která nebudou 
k tomuto datu realizovat  potřebná opatření (certifikáty a aktu-
alizace softwaru).

Jedním z dalších nejčastěji zmiňovaných témat je ne zcela 
optimálně fungující spolupráce s  praktickými lékaři. Proběhla 
osobní setkání s předsednictvy obou společností sdružujících 
praktické lékaře - Sdružení PL (Dr. Šonka, Dr. Šubrt) a Společnost 
všeobecného lékařství ČLS JEP (Doc. Seifert). Jako hlavní téma-
ta zlepšení spolupráce byly definovány program screeningu 
KRCA (správná indikace  s ohledem na věk a asymptomatičnost, 
intervaly další dispenzarizace při pozitivním záchytu, zápisy z 
koloskopie srozumitelné i pro PL, preskripce střevní přípravy 
ze strany PL a její optimalizace, předání histologických nálezů), 
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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. 

preskripce medikamentů pro léčbu GIT chorob praktickými  
lékaři, problematika delegované preskripce a dispenzarizace 
GIT onemocnění. Společné problémy jsou průběžně řešeny a 
budou diskutovány v  rámci národního kongresu praktických 
lékařů v únoru 2018 a zpráva z akce s přijatými stanovisky by 
měla být publikována v gastroenterologickém periodiku stejně 
jako v časopise praktických lékařů.

V  současné době je již potvrzený finální odborný 
program Workshopu ambulantních gastroenterologů ZDE, 
který proběhne v rámci Kongresu České gastroenterologické 
společnosti v Ostravě v  sobotu 2. 12. v  čase 8:30–10:00, od-
bornými tématy k diskuzi byly zvoleny:  PPI – indikace a rizika 
dlouhodobého podávání, Helicobacter Pylori – „what´s new?“ 
a Limity terapeutické endoskopie v ambulantním GE provozu. 
Každé téma bude uvedeno řečníkem z řad ambulantní Sekce, 
poté bude následovat expertní přednáška a jistě bohatá disku-
se. Je nám ctí, že že s účastí v roli expertů souhlasili prof. MUDr. 
Julius Špičák, CSc., prim. MUDr. Petr Vítek, PhD. a MUDr. Ilja 
Tachecí, PhD. Na workshop jste srdečně zváni, věříme, že Vás 
jeho obsah a výkony řečníků uspokojí.

Sekce byla též spolupořadatelem cyklu Diskuzní IBD fó-
rum, který na jaře a podzim tohoto roku proběhl v celkem  9 
krajských městech ČR. Na odbornou úroveň těchto seminářů 
máme velmi pozitivní ohlas. 

Přejeme Vám pracovně úspěšné a osobně spokoje-
né podzimní měsíce, které jsou vždy spojené s ještě větším 
náporem pacientů, než je obvyklé v  ostatních částech roku a 
s množstvím odborných vzdělávacích akcí. Těšíme se na osobní 
setkání během ostravského kongresu!

http://www.cgs-cls.cz/wp-content/uploads/2016/09/program-workshopu-sekce-amb-ge-1-1.pdf
http://www.cgs-cls.cz/ambulantni-gastroenterologove/
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