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věnujte, prosím, pozornost Věstníku MZ ČR číslo 13, 
který na straně 49 obsahuje upravenou výzvu:

CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE PRO 
DIGESTIVNÍ ENDOSKOPIE (CDE)

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce 
specializované zdravotní péče podle § 112 zákona 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 
pozdějších předpisů.

Hlavním důvodem nové výzvy je skutečnost, že v článku 5 
byl zmatečně definován požadavek na počty licencí v CDE. 
Nové sdělení toto upravuje ve smyslu původního záměru 
takto:

Provoz pracoviště je kromě vedoucího lékaře zajištěn lékaři 
se specializovanou způsobilostí v oboru gastroenterologie 
v minimální výši 3,0 úvazku, za podmínky, že minimálně 
dva lékaři (včetně vedoucího lékaře) jsou držitelem stejné 
funkční licence z komplexu F001 až F006 dle Stavovského 
předpisu ČLK č.12, takže každá funkční licence z komplexu 
F001 až F006 je zastoupena vždy minimálně dvěma lékaři 
CDE, a to za účelem zajištění kontinuity a rozsahu
zdravotní péče.

Zástupci pojišťoven si dále vyžádali doplnění údajů 
o personálním zabezpečení takto:

Údaje o personálním zabezpečení CDE (dle čl. 5), včetně 
údajů o vedoucím pracovníkovi CDE – u každého lékaře 
uvést jméno a příjmení, kopie dokladu o jeho nejvyšší 
dosažené kvalifikaci, včetně všech jeho funkčních licencí, 
a údaje o výši jeho pracovního úvazku.

Termín pro podání nové žádosti je 5. 12. 2022. Za vzniklé 
komplikace, způsobené zapojením velkého množství 
subjektů, se omlouváme.

Zároveň nám dovolte připomenout, že v příštím týdnu 
(1.–3. 12. 2022) proběhnou v Hotelu Thermal v Karlových 
Varech 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické 
dny. Podrobnosti (včetně programu) naleznete 
na http://www.gastrodny.cz//. Součástí akce je také plenární 
schůze ČGS, ultrasonografický workshop a Hands-on area 
pro výuku endoskopických metod.

K 15. 11. 2022 bylo na 17. vzdělávací a diskuzní dny 
v Karlových Varech  registrováno celkem 750 účastníků. 
V průběhu kongresu bude prezentováno 55 přihlášených 
sdělení, z nichž 22 bylo přijato jako orální prezentace, 16 jako 
elektronické postery s možností krátké prezentace a diskuze 
a 17 videokazuistik v rámci oblíbeného videomaratonu. 
Vedle toho proběhne první den postgraduální kurz, který je 
tematicky rozdělen do 5 bloků a dalších 9 bloků přednášek 
připravily zájmové skupiny a sekce ČGS. Přednášky sester 
byly rozděleny do dvou přednáškových bloků. Celý program 
bude ještě doplněn o 8 satelitních sympozií a 4 snídaně  
s experty. Těšíme se na vaši účast a na diskuzi!
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Vážené kolegyně a kolegové,
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