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Vážené kolegyně,  
vážení kolegové, milí přátelé, 
dovolte nám, abychom Vás informovali o novinkách a plánova-
ných aktivitách Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS., c

Jednání o navýšení úhrady endoskopických výkonů 

V současné době je na Pracovní skupině pro výkony MZ ČR po-
dán náš návrh na zařazen3 nových endoskopických kódů (HD 
videogastroskopie a HD videokoloskopie kompletní a nekom-
pletní), v kalkulaci úhrady těchto kódů je zahrnuta aktuální po-
řizovací cena moderní endoskopické techniky, automatických 
desinfektorů i veškerých nákladů na desinfekci a servis přístro-
jů. Zároveň se v menší míře tyto vstupní náklady promítají i do 
úhrady dalších celkem 24 endoskopických výkonů (endoskopic-
ké terapeutické výkony, ERCP, endosonografie atd.), které byly 
navržené k  aktualizaci a valorizaci úhrad. V  těchto jednáních 
pokračujeme v  koordinaci s  Výborem ČGS, aktuálně jsou zmí-
něné návrhy na nové i valorizované kódy ve stadiu veřejného 
připomínkového řízení, kterého se kromě MZ ČR účastní i plátci 
zdravotní péče, od nichž přirozeně nelze očekávat vstřícnost. 
Dalším krokem by mělo být projednání na zasedání výkonové 
komise o jehož výsledku Vás budeme informovat. Paralelně 
probíhají také jednání v rámci dohodovacího řízení pro úhrado-
vou vyhlášku na rok 2020.

Regionální katalogy méně obvyklých a hůře dostup-
ných diagnostických a terapeutických metod

Vzhledem k horší dostupnosti některých méně často používa-
ných diagnostických a terapeutických metod, jejichž zajištění 
pro naše pacienty bývá často velmi obtížné, jsme se rozhodli 
vytvořit regionální katalogy ověřených kontaktů na pracoviště 
tyto metody ochotně poskytující. Pilotní projekty budou probí-
hat v pražském a královehradeckém regionu. Jedná se zejména 
o rozličné metody endoskopické (např. enteroskopie včetně 
kapslové, FTR, dilatace stenóz trávicí trubice, cholangioskopie 
a další), zobrazovací (defekografie, transit time, CEUS a další), 
funční (např. manometrická vyšetření nebo dechové testy) a 
laboratorní (např. porfyriny v moči, žlučové kyseliny v séru, cit-
livost Helicobacter pylori na ATB a další). Dále plánujeme publi-
kovat přehled v klinické praxi ověřených magistraliter receptur 
pro léčbu onemocnění trávicího traktu.

Možnost zneužití podpisového certifikátu

S povinností užívat elektronický recept je třeba zohlednit i ne-
bezpečí plynoucí z  eventuálního zneužití certifikátu. Nejedná 
se o certifikát dedikovaný pouze k autorizaci údajů v úložišti, 
ale o obecný certifikát. Pokud jej „rozehrajete“ na více PC v am-
bulanci z důvodu usnadnění práce zařízení bez náležité ochra-
ny, vystavujete se tím riziku jeho zneužití a to nejen v oblastech 
zdravotnictví, ale i majetku, smluvních závazků atd. Z právního 
hlediska jej lze s  určitou nadsázkou přirovnat k  občanskému 
průkazu s notářsky ověřeným podpisem. Vzhledem k složitos-
ti problematiky a individuálním zvláštnostem každé praxe do-
poručujeme maximální obezřetnost při používání certifikátu, 
event. konzultovat problematiku s důvěryhodným IT specialis-
tou. 

Plánované vzdělávací akce  

Ačkoliv je teprve konec dubna, přípravy odborného programu 
Českého a slovenského gastroenterologického kongresu, který 
proběhne v Praze ve dnech 27.-29.11., jsou již v plném prou-
du. Sekce bude opět pořadatelem vlastního workshopu, kte-
rý je předběžně plánován na středu 27.11. odpoledne. Chtěli 
bychom diskutovat jak témata odborná, tak témata organizač-
ně-právní. Z odborných témat zvažujeme novinky v  léčbě IBS, 
problematiku diferenciální diagnózy a managmentu solidních 
jaterních ložisek, managementu a sledování pacientů s chronic-
kou gastritidou a žaludečními polypy a problematiku význam-
ných farmakologických interakcí léčiv používaných v gastroen-
terologii. Dát prostor bychom chtěli též málo diskutovanému 
tématu posudkového lékařství ve vztahu k onemocněním GIT. 
O definitivním programu a vybraných řečnících Vás budeme in-
formovat. 

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 
(http://www.cgs-cls.cz/ambulantni-gastroenterologove/). 

S přátelským a kolegiálním pozdravem
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