
ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

ČESKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
SEKCE AMBULANTNÍCH GASTROENTEROLOGŮ

NEWS

NEWSletter

letter2
K v ě t e n  2 0 1 7 SEKCE AMBULANTNÍCH GASTROENTEROLOGŮ

SEKCE AMBULANTNÍCH 
GASTROENTEROLOGŮ 
ČGS ČLS JEP

1

Vážené kolegyně,  
vážení kolegové, milí přátelé, 
dovolte nám, abychom Vás informovali o novinkách a plánova-
ných aktivitách Sekce ambulantních gastroenterologů při ČGS, 
která má v současnosti již 48 registrovaných členů.

Volby rady Sekce  
V únoru a březnu tohoto roku proběhly dvoukolové volby do 
rady Sekce, z navržených kandidátů byli zvoleni Martin Bortlík, 
Luděk Hrdlička, Michal Pročke a Tomáš Vaňásek. Předsedou 
rady byl pak na jejím prvním zasedání zvolen MUDr. Luděk Hrd-
lička. Tímto Vám děkujeme za účast ve volbách a projevenou 
důvěru, kterou se budeme svou prací snažit maximálně naplnit.

Změny v programu screeningu kolorektálního karci-
nomu
MUDr. Michal Pročke byl kooptován jako zástupce Sekce ambu-
lantních gastroenterologů do Rady pro screening kolorektální-
ho karcinomu a účastnil se jejího prvního letošního zasedání. 
V  přípravě je nový věstník MZČR, jehož definitivní text zatím 
není znám, ale oproti stávající verzi jeho součástí nově zřejmě 
bude: 
• Požadavek na fotodokumentaci dosažení dna céka při 

screeningové koloskopii, fotodokumentaci provedení po-
lypektomie, EMR či ESD.

• Sledování parametrů kvality koloskopie: 

- procento záchytu adenomů (ADR) – dle stávajícího návrhu by 
měl dosahovat alespoň 25% 

- procentuální úspěšnost dosažení céka (CIR) – dle návrhu po-
žadováno nejméně 90%

Již nyní si na webových stránkách Sekce můžete zdarma stáh-
nout jednoduchou aplikaci k vlastnímu sledování kvality prová-
děné koloskopie – ZDE.

IBA připravuje nové prostředí pro zadávání screeningových ko-
loskopií přes internet do centrální databáze. Zvažována je změ-
na hodnocení kvality přípravy ze stávající škály (A, B, C, D) na 
Boston Bowel Preparation Scale (BBPS). 

Prosíme Vás tímto o informaci o Vašich možnostech pořizová-
ní fotodokumentace z  vyšetření, v  případě její nedostupnosti 
můžeme zprostředkovat ve spolupráci s  výrobci odpovídající 
technické řešení.

Nové položky ZÚM
V souvislosti s novými a aktualizovanými registrační listy někte-
rých endoskopických výkonů platnými od 1. 1. 2017 se v těchto 
listech objevily nové ZÚM položky (tetováž, coagrasper, he-
mospray, Danišův stent, OVESCO klip…). Aby bylo možné tyto 
ZÚMy vykázat, musí se firmy, které tato akcesoria či materiál 
distribuují, přihlásit standardním způsobem plátcům zdravot-
ní péče, aby se jejich produkt objevil v PZT katalogu VZP, při-
čemž nejbližší termín je začátek června. Bohužel nejprve musí 
být platný nový registrační list s uvedeným ZÚMem, pak teprve 
mohou žádat, nelze to jinak urychlit. Oficiálně jsme dopisem 
ČGS firmy k tomuto kroku vyzvali, věříme, že budou urychleně 
konat, neboť registrace jejich produktu v katalogu VZP je nejen 
naším, ale i jejich ekonomickým zájmem.

S přátelským a kolegiálním pozdravem
MUDr. Luděk Hrdlička, MUDr. Michal Pročke,  

MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D., MUDr. Martin Bortlík 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. V brzké 
budoucnosti plánujeme zprovoznění obsáhlejší verze našeho webu ve 

vlastní doméně, o jejím spuštění budete informováni.

Workshop ambulantních gastroenterologů během 
Kongresu ČGS
Na zasedání Výboru ČGS dne 5. 4. 2017 byl schválen a hlav-
ním organizátorem Kongresu České gastroenterologické spo-
lečnosti v Ostravě prim. Urbanem akceptován námi navržený 
koncept Workshopu ambulantních gastroenterologů, který 
proběhne v sobotu 2. 12. v čase 8:30–10:00. K odborné diskusi 
byla zvolena následující témata: 

• PPI – indikace a rizika dlouhodobého podávání 

• Helicobacter Pylori – „what´s new?“  

• Limity terapeutické endoskopie v ambulantním GE provozu 

Každé téma bude uvedeno řečníkem z řad Sekce ambulantních 
gastroenterologů, poté bude následovat expertní přednáška 
osloveného odborníka, který se danou problematikou dlouho-
době zabývá. 

Závěr workshopu obstará přednostka Ústavu veřejného zdra-
votnictví a medicínského práva 1. LF UK v Praze MUDr. Mgr. 
Jolana Těšinová, Ph.D. se sdělením na téma Právní aspekty pro-
vozu ambulantní gastroenterologické praxe. 

Věříme, že Vás vybraná témata, se kterými se potkáváme ve své 
každodenní praxi, a výběr řečníků uspokojí. Během ostravské-
ho kongresu také proběhne setkání členů Sekce, místo schůze 
a termín ještě budou upřesněny.

DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM
Uvědomujeme si, že problémy, které s sebou provoz našich am-
bulancí přináší, mohou být nejen individuálně, ale i regionálně 
velmi odlišné. Proto Vás prosíme o vyplnění krátkého dotazní-
ku ZDE, který by měl pomoci identifikovat témata pro většinu 
z nás nejpalčivější, na jejichž řešení bychom se následně chtěli 
soustředit. O výsledcích dotazníkové akce Vás budeme infor-
movat v příštím newsletteru a na webových stránkách Sekce. 

Zúčtování úhrad za rok 2016
V nedávné době většina ambulantních specialistů obdržela vy-
účtování předběžných úhrad a poskytnuté péče za rok 2016.  
V poslední době se množí případy, kdy rozpory mezi zájmy  
plátců zdravotního pojištění a regulatorních orgánů s  provo-
zovateli gastroenterologických ambulancí vedly až k  jedná-
ní v  rámci smírčího řízení. Jako kompetentní sekce odborné 
organizace Vám nabízíme pomoc při jednání se zdravotními  
pojišťovnami o regulačních srážkách formou konzultace za-
slaných vyúčtování a pomoci s  formulací námitky proti výši  
úhrady a regulačním srážkám. V rámci svých časových možností 
můžeme případně pomoci i aktivní účastí při smírčím řízení se 
zdravotní pojišťovnou.

https://goo.gl/forms/7PBuI4Iw79ecrkLC3
http://www.cgs-cls.cz/ambulantni-gastroenterologove/koloskopie-statistika-4/
http://www.cgs-cls.cz/ambulantni-gastroenterologove/
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