Zápis ze zasedání rady Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS ČLS JEP ze dne
24.1.2018
Přítomni: Bortlík Martin, Hrdlička Luděk, Pročke Michal, Vaňásek Tomáš

Program:
1. Zahájení schůze
2. Problematika úhradových dodatků
3. GDPR a provoz ambulantní gastroenterologické praxe
4. Narovnání úhrady základních endoskopických kódů
5. Edukativní aktvity pro rok 2018
Průběh jednání:
1. Zahájení – zahájil L.Hrdlička
2. Problematika úhradových dodatků
- jsou rozesílány nové úhradové dodatky, preferenčně zaměstnaneckými pojišťovnami. Zvýhodněni
jsou lékaři, kteří mají delší pracovní dobu a platný Diplom celoživotního vzdělávání. Podle
dohody mezi ČLK a GŘ VZP z 1/2018 se pro ambulantní specialisty zvýší u VZP základní hodnotu
PURO nikoliv o 1,8% dle textu úhradové vyhlášky, ale o 2,0%, dále se zvyšuje bonifikace pro
lékaře, kteří jsou držiteli Diplomu celoživotního vzdělávání, bude jim bude též navýšena hodnota
PURO o 1%. Sekce bude jednat v koordinaci se SAS a ČLK. Zodpovídá: M. Pročke
3. GDPR a provoz ambulantní gastroenterologické praxe
- nové evropské nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR), které vstoupí v platnost v průběhu
května t.r. , nebude mít pravděpodobně zásadní dopad na chod ambulantních GE praxí. Je třeba též
prověřit bezpečnou komunikaci zdravotních údajů mezi poskytovateli zdravotní péče eventuálně
zdravotnickými zařízeními a nemocnými. Věc bude konzultována s právníky ČLK, následně bude
vypracováno praktické doporučení.
Zodpovídá: T. Vaňásek
4. Narovnání úhrady základních endoskopických kódů
- sekce vypracovává analýzu reálných nákladů spojených s endoskopií (pořizovací cena
technologií, pořizovací cena desinfektorů, náklady na servis a údržbu, náklady na spotřební materiál
včetně desinfekcí). Získané ekonomické argumenty budou použity na jednání Komise MZ pro kódy
zdravotnických výkonů a na jednáních s plátci zdravotní péče. Jednání proběhnou v koordinaci s
pracovní skupinou ČGS pro nové kódy a Endoskopickou sekcí v nejbližších možných termínech.
Zodpovídá: L.Hrdlička
5. Edukativní aktvity pro rok 2018
- plánované edukativní aktivity: 2. ročník IBD diskuzního fóra, Workshop ambulantních
gastroenterologů v rámci Diskuzních dnů v Karlových Varech
Zodpovídá: L.Hrdlička

zapsal: L.Hrdlička

