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dovolte, abychom Vás informovali o aktuální situaci 
ohledně projektu Center vysoce specializované péče pro 
digestivní endoskopie (CDE). Po výzvě Ministerstva 
zdravotnictví ČR se do schvalovacího procesu přihlásilo 
celkem 31 endoskopických pracovišť. Dne 15.12.2022 se 
sešla hodnotící komise, posuzující splnění požadovaných 
kritérií. Za ČGS se schůze účastnil doc. Urban 
a prof. Rejchrt, jako pozorovatel i nový předseda výboru 
ČGS doc. Tachecí. Po diskusi a zhodnocení kritérií byl 
statut CDE udělen celkem 16 pracovištím. Odmítnutá 
pracoviště mají možnost podání tzv. rozkladu. 

Z pohledu vedení ČGS je dosažený výsledek prvním 
pozitivním krokem na cestě za zvyšováním kvality 
a dostupnosti specializované digestivní endoskopie 
v ČR. Poprvé v historii české gastroenterologie se 
podařilo definovat centrovou endoskopickou péči 
a ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a plátci 
zdravotní péče též kvantifikovat její potřebu. Nové vedení 
ČGS děkuje nejen členům pracovní skupiny výboru 
(doc. Urban, prof. Rejchrt, dr. Vítek, doc. Tachecí), ale 
též ministru zdravotnictví prof. Válkovi, Společnosti 
pro gastrointestinální onkologii (prof. Zavoralovi), 
představitelům České chirurgické společnosti, České 
onkologické společnosti, České společnosti intervenční 
radiologie a Společnosti českých patologů ČLS JEP 
za práci a významnou podporu při prosazování projektu. 

Vzhledem k tomu, že jsme byli informováni některými 
pracovišti o administrativních chybách, či nepřesnostech 
ve vykazování výkonů, které mohly (v některých 
případech) přispět k neúspěchu při procesu výběru, 
vstoupilo vedení ČGS ihned do jednání s pověřenými 
pracovníky Ministerstva zdravotnictví s cílem 
vytvoření časového plánu vyhlášení dalších výzev 
(samozřejmě za shodných podmínek). Z našeho 
pohledu by první z nich mohla být vyhlášena 
v relativně krátkém čase a umožnila by tak částečně 
korigovat odmítnutí pracovišť, ke kterým mohlo dojít 
z administrativních důvodů či vzhledem k nejasnostem 
v počtu provedených výkonů. Další výzvy by byly dále 
vyhlašovány s dostatečným odstupem, který by umožnil 
dosažení některých dříve nesplněných indikátorů 

(především personálních). Cílem je vytvoření sítě 
center rovnoměrně pokrývající celou Českou republiku 
s adekvátní spádovou oblastí. 

První setkání představitelů center plánujeme zorganizovat 
v rámci 44. českých a slovenských endoskopických dnů 
v červnu letošního roku v Olomouci. 

Definitivní seznam Center vysoce specializované péče 
pro digestivní endoskopie zveřejníme na webových 
stránkách ČGS ČLS JEP, jakmile bude oficiálně uvolněn 
Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Milé kolegyně a kolegové, děkujeme Vám za trvající 
podporu, názory i připomínky. Přejeme Vám pevné 
zdraví a těšíme se na setkávání a spolupráci ve prospěch 
české gastroenterologie.
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