Zápis ze zasedání rady Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS ČLS JEP ze dne 1.4.2019
Přítomni: Bortlík Martin, Hrdlička Luděk, Pročke Michal, Vaňásek Tomáš

Program: 1. Zahájení schůze 2. Problematika úhrad endoskopických výkonů 3. Katalog méně
obvyklých metod 4. Katalog magistraliter receptur 5. Edukativní aktivity pro rok 2019

Průběh jednání:

1. Zahájení – zahájil L.Hrdlička

2. Problematika zvýšení úhrad endoskopických výkonů – řešeno ve spolupráci s předsedou Výboru ČGS
Doc. Urbanem a konzultační společností OAKS consulting . Na vyzvání Pracovní skupiny MZČR
k seznamu zdravotních výkonů byly předloženy návrhy na valorizaci 24 stávající endoskopických
výkonů a zavedení 3 výkonů nových pro endoskopické výkony s použitím HD techniky a automatické
desinfekce (za zachování současných výkonů), konkrétně:



HD VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE (duplicitní výkon ke stávajícímu výkonu 15401)
HD VIDEOKOLOSKOPIE NEKOMPLETNÍ NEBO SIGMOIDEOSKOPIE (duplicitní výkon ke
stávajícímu výkonu 15403)
 HD VIDEOKOLOSKOPIE KOMPLETNÍ (duplicitní výkon ke stávajícímu výkonu 15404)
V zájmu dosažení úspěchu byly předloženy doporučené postupy, odborná stanoviska, dopad do
rozpočtu i návrh na měření indikátorů kvality. Naše návrhy budou projednány na zasedání Pracovní
skupiny k zevnamu zdravotních výkonů MZ v květnu a červnu t.r.

Zodpovídá: L.Hrdlička

3. Katalog méně dostupných metod: Vzhledem k horší dostupnosti některých méně často
používaných 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 probíhat 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, citlivost Helicobacter pylori na ATB a další).
Zodpovídá: T. Vaňásek, M.Pročke

4. Katalog magistraliter receptur pro léčbu GIT onemocnění:

Sběr magistraliter receptur bude zahájen během jara, včetně indikací, kontraindikací, dávkování a
doby podávání jednotlivých léčiv. Poté bude před publikací na webových stránkách Sekce provedena
kontrola klinickým farmakologem.
Zodpovídá: M. Pročke

5. Edukativní aktvity pro rok 2019 - plánované edukativní aktivity: Workshop ambulantních
gastroenterologů v rámci ČS GE kongresu v Praze v 11/2019:
V rámci workshopu proběhne krátká informace o činnosti Sekce (L.Hrdlička), dále je plánován
odborný program věnovaný a) žaludeční polypy (M. Pročke), b) chronická gastritida (T. Vaňásek) c)
Novinky v léčbě IBS (bude osloven externista -J. Šťovíček?) d) Problematika posudkového lékařství
(Opět externista – Dr. Matějková?). Externisty osloví a program prezidentovi kongresu prof. Lukášovi
navrhne L.Hrdlička.
Zodpovídá: L.Hrdlička

zapsal: L.Hrdlička

