
Zápis z jednání rady Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS 

ČLS JEP 

konaného online dne 8.6.2020 od 16 hod. 

Přítomni: Hrdlička Luděk, Vaňásek Tomáš, Pročke Michal 

Omluven: Bortlík Martin 

 

Průběh jednání: 

Byla projednána tato témata:   

1. Diskuse o budoucím směřování Sekce:  

Sekce se bude zaměřovat především na odbornou problematiku a praktické aspekty práce v 

gastroenterologické ambulanci.  

2. Webové stránky Sekce:  

Web Sekce bude aktualizován. Po odsouhlasení finální verze bude zveřejněn seznam magistralliter 

receptur k použití ambulantními gastroenterology.  

Členové rady Sekce mají zájem o možnost přímých úprav obsahu webových stránek, což by přineslo 

zjednodušení procesu tvorby webu a zvýšení flexibility při tvorbě a úpravách obsahu.  

3. Informace o průběhu dohodovacího řízení (DŘ) pro rok 2021 a mimořádných úhradových 

opatřeních pro rok 2020. 

Dohodovací řízení stále probíhá, v segmentu ambulantních specialistů zatím nebylo dosaženo 

dohody. Jednání jsou komplikovaná jednak z důvodu nejistoty ohledně další vývoje epidemie COVID-

19, jednak z důvodu odlišnosti požadavků a vyjednávacích pozic jednotlivým účastníků DŘ.  

Ambulantní gastroenterologie je na DŘ zastoupena Spolkem poskytovatelů ambulantní péče v 

gastroenterologii (SPGE).  

4. Plánování plenární schůze Sekce 

Vhodnou příležitostní pro uspořádání plenární schůze Sekce bude konference Gastro 2020 Prague 

konaná v termínu 3.-5.12.2020 v Praze. Plenární schůzi by bylo možné uspořádat zároveň s plenární 

schůzí SPGE.  

Diskutována byla i možná přítomnost zástupce Sekce na stánku ČGS v rámci této konference. 

5. Jednání o nových kódech pro úhrady endoskopických výkonů 

Byly schváleny nové kódy pro specializované endoskopické výkony – litotrypse, POEM apod. Tyto 

výkony se v ambulantní sféře neprovádějí.  

Byl vytvořen návrh nového kódu „Reprocesing endoskopů s použitím automatizovaného desinfektoru 

endoskopů“, který reflektuje skutečnou výši nákladů na dezinfekci a přípravu endoskopů k výkonu s 

použitím moderní techniky. Jednání o úhradě tohoto výkonu ze zdravotního pojištění budou teprve 

probíhat. 

6. Diskuse o ekonomických a provozních důsledcích pandemie COVID-19 

Většina gastroenterologických ambulancí v důsledku pandemie pravděpodobně v roce 2020 

zaznamená pokles produkce bodů i počtu unikátních rodných čísel oproti referenčnímu období  o 10-

30%. Probíhají jednání o finální podobě kompenzační vyhlášky. Rada Sekce bude průběh vyhlášky 

průběžně sledovat a informovat členy Sekce o jejích praktických dopadech. 



7. Standard ČGS pro provádění gastroskopie 

Tým autorů vytvořil pracovní verzi návrhu nového stardardu ČGS pro provádění gastroskopie. Sekce 

ambulantních gastroenterologů se bude na tvorbě standardu podílet věcnými připomínkami k textu z 

hlediska jeho slučitelnosti s fungováním a organizací práce v ambulantní praxi. 

8. Závěry a úkoly: 

- M. Pročke a T. Vaňásek ve spolupráci s klinickými farmakology finalizují seznam magistralliter 

receptur a připraví jej k publikaci na webu Sekce. 

- L. Hrdlička zjistí možnosti vlastnoruční editace webu Sekce členy Výboru. 

- L. Hrdlička zašle ostatním členům Výboru Sekce aktuální verzi návrhu Kompenzační vyhlášky a 

finální znění návrhu registračního listu kódu pro automatický Reprocesing flexibilních endoskopů. 

- T. Vaňásek zašle ostatním členům Výboru aktuální verzi návrhu Standardu ČGS pro provádění 

gastroskopie a bude se dále podílet na jeho tvorbě  a připomínkování. 

- Vedení Sekce bude připravovat program plenární schůze Sekce v rámci Gastro 2020 Prague. 

 

Zapsal: M. Pročke 

Ověřili: L. Hrdlička, T. Vaňásek 

 

 


