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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si touto cestou reagovat na plánovaný projekt MUDr. Hrdličky a MUDr. Pročkeho ve věci 
nově vznikajícího profesního spolku SPGE. Jak z dostupných údajů vyplývá, bude se SPGE snažit pouze 
dublovat aktivitu Gastroenterologické asociace (GEA) a Sdružení ambulantních gastroenterologů (SAG) při 
vyjednávání s plátci zdravotní péče a s Ministerstvem zdravotnictví ČR.  

Již v roce 1996 bylo založeno Sdružení ambulantních gastroenterologů. Od té doby se SAG zúčastňuje 
všech jednání v rámci Dohodovacích řízení – jednáních o úhradách, výši bodu a regulacích, jednáních 
o Seznamu výkonů i jednáních o Rámcové smlouvě. Před 8 lety se po dlouholeté práci členů SAG poda-
řilo vyjednat navýšení bodového ohodnocení odbornosti 115 o téměř 40 %. Následně bylo s pomocí ČLK 
dosaženo toho, že odbornost gastroenterologie byla vyňata z interních oborů, což ve výsledku umožnilo 
podstatné navýšení minutové režie. Dále byl v této době sjednán i videoendoskopický kód 15445, díky 
kterému došlo k narovnání v kalkulovaných cenách přístrojů. V roce 2015 se SAG oficiálně spojil s Gast-
roenterologickou asociací ČR, čímž získal velmi kvalitní provozní zázemí a především perfektní právnický 
servis pro své členy, který využíváme k aktivní a efektivní obraně před uplatněnými regulačními mechanis-
my, složitými úhradovými vzorci a také k prosazování nároků našich členů. Společnými silami se nám od 
té doby podařilo zvrátit 15 případů našich kolegů a získat pro ně několik stovek tisíc korun za již uplatněné 
regulační srážky. V roce 2017 se Gastroenterologické asociaci spolu se zástupci SAG podařilo vyjednat 
navýšení hodnoty bodu pro výkony screeningu kolorektálního karcinomu. V roce 2018 došlo k ukončení 
vyjmutí screeningu kolorektálního karcinomu z regulací. Gastroenterologické asociaci se podařilo dojed-
nat se všemi plátci zdravotní péče a MZ ČR opětné vyjmutí screeningu kolorektálního karcinomu z regu-
lací. Recentně bylo úspěšně uzavřeno jednání o novém HD videoendoskopickém kódu 15446. GEA byla 
předkladatelem tohoto návrhu a dotáhla tento návrh k úspěšnému konci. 

Dále se GEA a SAG v letech 2018 a 2019 intenzivně zabývali obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů (GDPR) a zajistili implementaci těchto pravidel všem členům, kteří o tuto službu projevili zájem. Dlou-
hodobě se též zabýváme optimalizací ekonomického vedení ambulancí našich členů a využíváme k tomu 
předních expertů z ekonomické i právní oblasti pod záštitou GEA, abychom byli lépe připraveni na úskalí 
zejména úhradových mechanismů, které jsou každým rokem komplikovanější. 

GEA a SAG ve svých jednáních (zejména s plátci zdravotní péče) preferují osobní přístup a vyjednávání 
podmínek pro oblast gastroenterologie samotnými gastroenterology - osobami zainteresovanými do pro-
blematiky a plně odborně způsobilými. Z našich dosavadních zkušeností z těchto jednání jasně vyplývá, 
že i ze strany plátců zdravotní péče je námi volený přístup plně podporován a respektován a ani nadále se 
nehodláme nechat zastupovat externími servisními organizacemi, jak tomu má být dle dostupných infor-
mací v případě nově zřizovaného sdružení SPGE.

GEA a SAG budou samozřejmě i v příštích letech pokračovat v započaté práci nezávisle na oportunistic-
kém přístupu některých našich kolegů. 

Dovolte, abychom Vám touto cestou poděkovali za dosavadní spolupráci a popřáli hodně zdraví a úspě-
chů do příštího roku.

Za Sdružení ambulantních gastroenterologů
MUDr. Z. Králová a MUDr. I. Líbalová

Za Gastroenterologickou asociaci 
doc. MUDr. R. Keil Ph.D. 
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