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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V tomto newsletteru bychom rádi reagovali na některá fakta uvedená v newsletteru České gastro-
enterologické společnosti.

Dovolte, abychom Vás informovali o průběhu dohodovacího řízení, které proběhlo na jaře toho-
to roku. Jednání se zabývalo návrhem České gastroenterologické společnosti k zvýšení úhrady 
pro pracoviště vybavená automatickými desinfektory a endoskopy s vysokým rozlišením obrazu. 
Jednání se zúčastnili zástupci plátců zdravotní péče, MZČR, ČLK ,ČGS a GEA, kterou zastupoval při 
hlasování zástupce ambulantních specialistů.

 Rádi bychom upozornili na skutečnost, že jsme do jednání vstoupili právě na žádost ambulantních 
gastroenterologů. Většina z nich se obávala, že na rozdíl od nemocničních zařízení a zdravotnických 
řetězců není vybavena nejmodernější řadou přístrojů a tento návrh bude pro ně likvidační. Navrhovali 
jsme tedy několikaletou lhůtu odkladu pro tato pracoviště se zachováním stávající úhrady, aby se 
mohli ambulantní specialisté v přechodném období vybavit novými endoskopy.  

Návrh předložený ČGS byl odmítnut plátci zdravotní péče ze dvou základních důvodů

1/  plátci zdravotní péče se domnívali, že objem financí spojený s tímto navýšením úhrad je příliš 
vysoký 

2/  druhým zcela zásadním problémem byla námitka směřující k dvojí kvalitě péče poskytnuté kli-
entům pojišťoven (normální x high definition endoskopie). Plátci zdravotní péče mají povinnost 
poskytnout stejnou kvalitu péče svým pojištěncům a proto návrh ČGS postavený na zvýšení 
kvality vyšetření  byl odmítnut. 

Gastroenterologická asociace během všech jednání podporovala návrh na zvýšení úhrady navrho-
vané ČGS, které by probíhalo v pětiletém přechodném období a to jak v přímém jednání tak i cestou 
zástupce ambulantních specialistů. 

V závěrečném hlasování hlasovali pro tento návrh všichni přítomní včetně zástupce ambulant-
ních specialistů, (který zastupoval Gastroenterologickou asociaci), proti byli pouze zástupci plátců 
zdravotní péče (pojišťoven) se kterými vedli přímá jednání pouze zástupci ČGS, GEA s plátci zdravotní 
péče nejednala.

Vzhledem k tomu, že jednání o navýšení úhrad většinou nekončí úspěšně, bude v budoucnu nutné 
připravit lépe argumentaci pro zdravotní pojišťovny, pak snad bude jednání korunováno úspěchem. 
Vinit z neúspěchu Gastroenterologickou asociaci je známkou nezkušenosti zástupců odborné společ-
nosti a jejich neschopnosti dohodnout se na společném úsilí dosáhnout co nejlepších výsledků při 
jednání s pojišťovnami. Předpokládáme, že to je společný cíl obou společností.
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