Zápis ze zasedání rady Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS ČLS JEP ze dne 12.4.2017
Přítomni: Bortlík Martin, Hrdlička Luděk, Pročke Michal, Vaňásek Tomáš
Za volební komisi: Cyrany Jiří

Program:
1. Zahájení schůze
2. Volba předsedy Rady
3. Workshop ambulantních GE v rámci ČS GE kongresu v Ostravě
4. Registrační listy nových a aktualizovaných endoskopických kódů, nové ZUMy
5. Problematika screeningu KRCA
6. Různé

Průběh jednání:
1. Zahájení – zahájil L.Hrdlička
2. Volba předsedy Rady – vede J. Cyrany
‐ rozhodnuto o přímé veřejné volbě, M. Bortlík navrhuje L. Hrdličku, návrh schválen, 3 hlasy pro, 0
proti, 1 se zdržel
‐ J. Cyrany předává vedení schůze L. Hrdličkovi
3. Kongres ČGS v Ostravě
‐ v rámci kongresu bude organizován workshop ambulantních GE, termín 2. 12. 8.30‐10.00, diskuse o
programu, rozhodnuto zkrátit o 1 prezentaci
‐ v rámci kongresu bude též schůze Sekce – termín a místo konání bude ještě upřesněno
‐ předsednictvo Hrdlička L., Pročke M., Vaňásek T.
‐ témata: PPI – indikace a rizika dlouhodobého podávání (úvod Vaňásek T., expertní přednáška prof.
Špičák/doc. Martínek?)
H. Pylori – „what´s new?“ – indikace, eradikační režimy (úvod Pročke M., expertní
přednáška prof. Bureš/prof. Kopáčová?)
Limity terapeutické endoskopie v ambulantním GE provozu (úvod Hrdlička L., expertní
přednáška prim. Urban/prim. Vítek?)
Právní aspekty provozu ambulantní gastroenterologické praxe – Mgr. Jolana Těšinová
Odpovídá a externí přednášející zajistí L.Hrdlička

4. Nové a aktualizované registrační listy k endoskopickým výkonům, nové ZUMy
‐ reakce na dopis prof. Rejchrta – registrační listy na stránce http://szv.mzcr.cz/vykony jsou platné a
aktuální, o zařazení nových ZUMů (tetováž, hemospray, coagrasper, OVESCO klip, Danišův stent…) do
katalogu VZP musí zažádat firmy distribuující akcesoria a endoskopickou techniku, byly k tomuto
kroku vyzvány minulý týden oficiálně dopisem ČGS, musí tak učinit do 6/2017, aby se v katalogu PZT
nové ZUMy objevily ještě letos
‐ k ostatním kódům svázaným s hospitalizací (ERCP, ESD) nejsme kompetentní se vyjadřovat, ideální
bude spolupráce Endoskopické sekce s pracovní skupinou prim. Urbana, lze poměrně jednoduše na
jednání komise MZ předložit žádost o aktualizaci výkonu s doplněním požadovaných údajů
Odpovídá a prof. Rejchrtovi odpoví – L. Hrdlička, T. Vaňásek
5. Screening KRCA
M. Pročke podal informace ze zasedání Národní rady screeningu KRCA, v přípravě je nový věstník
MZČR, jehož součástí zřejmě budou požadavky na fotodokumentaci dosažení dna céka a provedení
polypektomie, EMR či ESD. Dále IBA připravuje nové prostředí pro zadávání screeningových
koloskopií, zvažována změna hodnocení kvality přípravy ze stávající škály (A,B,C,D) na Boston Bowel
Preparation Scale (BBPS) a sledování parametrů kvality koloskopie (ADR, CIR).
‐ bude nutné prověřit možnosti technického vybavení, informační mail všem ambulantním
pracovištím (databáze – dotaz M. Pfeiferová/Guarant) s dotazem na možnost pořizování
fotodokumentace, nabídka použití tabulky na sledování kvality endoskopie event. pomoc při
technickém řešení pořízení fotodokumentace – spolupráce s endoskopickými firmami
Odpovídá M. Pročke, L. Hrdlička
6. Různé
‐ na zasedání Výboru ČGS 5. 4. byla zmíněna nutnost prohloubení spolupráce s PL, obecná diskuze,
výhledově kontakt s oběma společnostmi sdružujícími praktické lékaře, vystoupení na jejich
kongresech, publikace v časopise praktických lékařů. Klíčová témata zřejmě screening KRCA,
preskripční omezení PL a možnost delegované preskripce. Vyčkáme definitivního zápisu ze schůze
Výboru.
‐ info o práci na vlastních webových stránkách Sekce
Odpovídá M. Pročke, Mgr. Císařová

Termín následující schůze Rady sekce bude ještě upřesněn.

Zapsal: L.Hrdlička
Ověřili: M. Bortlík, M. Pročke, T. Vaňásek

