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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na jaře roku 2019 zahájila gastroenterologická asociace jednání ve věci zvýšení úhrady pro 

pracoviště vybavená endoskopy s vysokým rozlišením obrazu (tzv. HD endoskopy). Autorem myš-

lenky na vznik HD-videokódu byl MUDr. Cíza. 

Jednání se zúčastnili zástupci plátců zdravotní péče, MZČR, ČLK, ČGS a GEA.

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali o ÚSPĚŠNÉM VÝSLEDKU těchto jednání. 

Níže uvádíme zejména ekonomický profit pro jednotlivé poskytovatele zdravotní péče a další 

detaily tohoto nového kódu.

Ekonomický profit:
•  Gastroskopie a koloskopie: Hodnota HD videokódu je o 83 bodů vyšší oproti stávajícímu stavu 

(oproti kódu 15445). Při provedení 1000 gastroskopií ročně na jednu ambulanci bude nárůst 

o 250 000 Kč za rok, při provedení 1000 koloskopií ročně bude nárůst o 415 000 Kč za rok a při 

provedení 1000 ERCP ročně bude nárůst o 330 000 - 415 000 Kč za rok dle typu výkonu.

  Kód použití HD endoskopu:  15446 
  Platnost kódu od: 2021
  Podmínky použití kódu:  Poskytovatel zdravotní péče musí být vybaven HD přístrojem (pří-

stroj pro HD endoskop je charakterizován 1080 řádky horizontálního 

rozlišení - podmínky rozlišení musí splňovat čip endoskopu, monitor 

a i videoprocesor).

Pro úplnost je nezbytné uvést, že VŠECHNY stávající kódy zůstávají beze změny zachovány, a to 

i kód pro videoendoskop (15445). 

Na základě našeho jednání dojde tedy od roku 2021 k zásadnímu navýšení úhrady pro praco-

viště vybavená HD endoskopy. V termínu 11. 1. 2020 v 9 hodin proběhne ve Fakultní nemocnici 

v Motole (knihovna Interní kliniky, 4. patro uzel C) školení o technických specifikacích přístro-

jového vybavení pracovišť vybavených HD videoendoskopy a o bližších podmínkách uzavření 

smlouvy s poskytovateli zdravotní péče.

Za výbor Gastroenterologické asociace ČR:

doc. MUDr. Radan Keil Ph.D., doc. MUDr. Zdeňka Zádorová, Ph.D., prof. MUDr. Aleš Hep CSc.,  
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., MUDr. Ivana Líbalová
Za Spolek ambulantních gastroenterologů: 

MUDr. Zdena Králová
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