
Modernizace přístrojů na vyšetření trávicího traktu se zpomaluje 

Výměnu brzdí vysoká cena – zdravotní pojišťovna hledá peníze 

 

Praha/Karlovy Vary, 23. 11. 2022 – Porsche, nebo trabant – i tak by šlo popsat rozdíl mezi 

zbrusu novým moderním HD endoskopem a jeho starší verzí. Komfort pro pacienta, kvalita 

obrazu, přítomnost umělé inteligence a schopnost kvalitně léčebně zasáhnout, když je třeba – 

to jsou největší plusy moderních přístrojů, které mají v Česku ročně ve svých útrobách statisíce 

lidí. A podobně rozdílná je i cena, což je také hlavní důvod, proč „vozový 

park“ gastroenterologů pomalu, ale jistě zastarává. O tomto problému budou diskutovat 

stovky českých expertů na trávicí trakt na svých 17. vzdělávacích a diskuzních 

gastroenterologických dnech, které startují ve čtvrtek 1. prosince v Karlových Varech. 

 

Tenkou hadičku s kamerou na konci používají gastroenterologové ke stovkám tisíc výkonů ročně 

– od vyšetření tlustého střeva po prozkoumání jícnu, žaludku a dvanáctníku. Tímto přístrojem 

jsou také schopni léčit – například šetrně odstranit polypy nebo vyléčit akutní zánět žlučových 

cest. „Proto je velmi důležité, aby všechna pracoviště měla k dispozici moderní vybavení. To je 

v současnosti bohužel realita pouze u 50–60 % z nich, u dalších přístrojový park stárne. Endoskopy 

rychle zastarávají a nemají takovou výdrž jako například ultrazvuk. Je to způsobeno také jejich 

využitím v endoskopické terapii, při které se přístroje rychleji opotřebovávají. Je třeba je neustále 

obměňovat, což při současných platbách od zdravotních pojišťoven není zkrátka možné. Situaci 

nepomáhá ani to, že pořizovací ceny přístrojů jsou čím dál vyšší, zejména kvůli nízké konkurenci 

výrobců, a ceny servisu jsou stejné jako v zemích západní Evropy,“ vysvětluje doc. MUDr. Ondřej 

Urban, Ph.D., předseda České gastroenterologické společnosti (ČGS) ČLS JEP. Platby, které nyní 

gastroenterologové dostávají od zdravotních pojišťoven za základní endoskopické výkony jsou 

stále nižší než skutečné náklady. Podle doc. Urbana to je důsledek nevyhovující kalkulace výkonu 

používaných pořizovacích cen přístrojů a vzorce na počet možných výkonů provedených 

endoskopem. To jsou také hlavní předměty v jednání lékařů s pojišťovnami o nových kódech pro 

gastroskopii a koloskopii. 

 „Naším cílem je zabezpečit všem pacientům po celé republice bez rozdílu stejně kvalitní péči o 

zdraví. Není možné, aby člověk, který půjde na vyšetření do nemocnice například v Praze, měl 

větší šanci na odhalení případného problému než jedinec z malého města u ambulantního 

gastroenterologa,“ říká doc. Urban s tím, že gastroenterologická společnost plánuje do budoucna 

kvalitu výkonů ve specializovaných centrech sledovat.  

Jak uvádí prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D., předseda endoskopické sekce ČGS, pojišťovny 

odložily jednání o navýšení plateb kvůli velkému ekonomickému dopadu nově navrhovaných 

kódů gastroskopie a koloskopie – na příští rok.  

Gastroenterologům se s nimi ale podařilo domluvit na úhradě nového kódu tzv. reprocessing 

flexibilních endoskopů, obsahujícího použití endoskopického dezinfektoru – tedy lidově řečeno 

„automatické myčky na endoskopy“. To podle prof. Rejchrta zajistí větší bezpečnost stran rizika 

přenosu infekce z pacienta na pacienta. „Ze zahraničních studií vyplynulo, že pokud se přístroje po 

použití myjí a dezinfikují manuálně, nestačí to a hrozí zde riziko přenosu infekcí. To se v 

„automatické myčce“ stát nemůže, a proto jsme rádi, že si tento způsob dezinfekce mohou od 



ledna příštího roku dovolit vykazovat všechna pracoviště vybavená patřičnými automatickými 

dezinfektory,“ uvádí doc. Urban. „Kvalita vyšetření závisí samozřejmě také na schopnostech a 

zkušenostech těch, kdo je provádí. V tomto ohledu patří Česká republika ke špičce. Naše 

společnost má propracovaný systém workshopů, které navštěvují stovky gastroenterologů a učí 

se od těch nejlepších z celého světa.“  

 

Co je kolonoskopie (koloskopie) 

Umožňuje lékařům prohlédnout celé tlusté střevo od konečníku až na dno slepého střeva (céka) do 

kterého ústí tenké střevo prostřednictvím endoskopu. Toto speciální vyšetření umožňuje rozpoznat 

zánětlivou tkáň, různé patologické výrůstky na sliznici, zúženiny, vředy, divertikly nebo krvácení. 

 

Co je gastroskopie 

Lékařská vyšetřovací metoda, která využívá ohebného přístroje – gastroskopu k vyšetření horní části 

trávicího traktu – jícnu, žaludku a horní části dvanáctníku.  

 

O České gastroenterologické společnosti (ČGS) 

Hlavním úkolem ČGS je vytváření odborných a organizačních podmínek pro zmírňování dopadu 

gastroenterologických onemocnění na populaci České republiky. V rámci ČGS pracují tři odborné sekce a 

čtyři pracovní skupiny. Odbornou platformou oboru je časopis Gastroenterologie a hepatologie, který 

poprvé vyšel v roce 1947 a v současnosti je hlavním oborovým periodikem třech odborných společností. 

ČGS každoročně pořádá kongres s mezinárodní účastí, kterého se standardně účastní více než 1000 

odborníků. ČGS se hlásí k aktivní spolupráci s pacientskými organizacemi, orgány státní správy a plátci péče, 

které považuje za partnery své činnosti. Je pevně zakotvena v evropských a světových 

gastroenterologických organizačních strukturách. Více informací na www.cgs-cls.cz. 
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