
Zápis z ustavující schůze rady Sekce ambulantních 
gastroenterologů ČGS ČLS JEP 

On-line, 21.10.2021 od 16:30 hod. 

 

Účastníci (bez titulů v abecedním pořadí): L. Hrdlička, P. Klvaňa, M. Lukáš, M. Pročke 

 

Byly projednány tyto body:  

1) Přivítání nově zvolených členů, rekapitulace činnosti Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS 

(dále jen „Sekce“) za uplynulé období. 

2) Volba předsedy: Na funkci předsedy Sekce pro nadcházející volební období byl členy rady  

nominován L. Hrdlička. Výsledek hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 1. Výsledek: L. Hrdlička byl 

zvolen předsedou Sekce pro nadcházející volební období.  

3) Plán akcí v roce 2021: 

- kongres ČGS konaný on-line – prezentace v rámci bloku Sekce ambulantních gastroenterologů 

- webinář SAG+SPGE – Úhradová vyhláška 2022 – 24.11.2021 

4) Nové kódy endoskopických výkonů platné od roku 2022: Od roku 2022 budou v platnosti 

především nové kódy pro pokročilé endoskopické výkony. Ambulantních gastroenterologů se týká 

především nový kód pro reprocessing flexibilních endoskopů, který bude zveřejněn v seznamu 

zdravotních výkonů s odloženou platností od roku 2023.  

5) Diskuse o náplni příštího newsletteru Sekce – bude obsahovat mj. upomínku na intenzivní IBD 

kurz, informace o výsledku voleb do rady Sekce a oznámení o plánovaných akcích Sekce. 

6) Plány na další období 

– Diskusní a vzdělávací dny – Karlovy Vary 12/2022 – součástí programu bude plenární schůze 

Sekce, workshop Sekce 

-  Plánované webináře zabývající se problematikou úhrad ambulantní péče – ve spolupráci s SPGE, 

OAKS Consulting 

- Informování ambulantních gastroenterologů o blížících se změnách týkajících se reprocessingu 

flexibilních endoskopů. Sekce vypracuje seznam automatizovaných desinfektorů flexibilních 

endoskopů dostupných v ČR včetně jejich základních charakteristik a kontaktů na distributory.  

- Analgosedace při endoskopii – vzniká odborné doporučení pro poskytování analgosedace při 

endoskopických výkonech, jeho tvorbu a praktické dopady bude Sekce sledovat a vyhodnocovat. 

-  Úpravy webových stránek Sekce, doplnění jejich obsahu o seznam magistralliter receptur 

užívaných v gastroenterologii. 

 

Dne 21.10.2021 zapsal M. Pročke, schválil L. Hrdlička 


