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NEWSLETTER

Vážené kolegyně a kolegové,

jsme rádi, že Vás můžeme informovat o dodržení našeho slibu – zahájili jsme práci na projektech, zaměře-
ných na pomoc pracovištím a kolegům, kteří potřebují vyřešit  problémy v oblasti úhrad zdravotní péče. 

BEZPLATNÁ POMOC PŘI KONTROLÁCH ZE STRANY PLÁTCŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Jak jsme již avizovali v prvním newsletteru, naším hlavním cílem je odborná pomoc státním i soukromým 
subjektům při kontrolách ze strany plátců zdravotní péče. Okamžitě po založení Gastroenterologické asoci-
ace jsme o tuto pomoc byli požádání Fakultní nemocnicí Brno, kde proběhla kontrola centra biologické te-
rapie kompetentními orgány VZP. Jejím výsledkem bylo zpochybnění plateb za pojištěnce v řádu několika 
milionů. Gastroenterologická asociace provedla nezávislou expertizu revizní zprávy a doporučila odvolání,  
neboť většina uvedených pochybení nebyla ve shodě s pravidly domluvenými při jednáních s centry biolo-
gické terapie v předchozích letech. Na základě dodaných podkladů jsme vypracovali odvolací zprávu pro  
FN Brno a navrhli další jednání. K tomu došlo na počátku letošního července a jeho výsledkem je snížení finanční  
penalizace o více než polovinu. Takový závěr lze nepochybně považovat za výrazný úspěch při jednání s plátci 
zdravotní péče, přičemž náklady s ním spojené byly hrazeny z fondů asociace a pomoc subjektu byla poskyt-
nuta zcela zdarma. V současné době probíhá práce na obdobných projektech pro další dvě centra, potýkající 
se s analogickými problémy.

Abychom podobným nesnázím v budoucnu alespoň částečně předešli, zorganizovali jsme školení pro centra 
biologické terapie a managementy nemocnic. Uskutečnilo se 2. 9. 2015 ve Fakultní nemocnici v Motole a jeho 
hlavním cílem bylo zvýšit informovanost subjektů v dané problematice a připravit je na kontroly center biolo-
gické terapie. Bohatá diskuse provázela jak přednášku MUDr. Zuzany Friedmannové, tak i příspěvky právníků 
asociace Mgr. Petra Panýra a Mgr. Ondřeje Nováka. Vysoká účast na tomto školení potvrdila aktuálnost tématu 
i správnost naší cesty v jeho řešení.

ŠKOLENÍ PRO SDRUŽENÍ AMBULANTNÍCH GASTROENTEROLOGŮ

Sdružení ambulantních gastroenterologů požádalo naši asociaci o pomoc  při posouzení nových smluv při-
pravovaných pro soukromé subjekty. Tyto smlouvy jsme recenzovali jak z právního pohledu, tak i z pohledu 
experta oboru zdravotních pojišťoven, a s našimi závěry Vás rádi seznámíme na školení pořádaném 12. 9. ve 
FN Motol od 10 hodin. Zaměřeno bude právě na nové kontrakty v privátní praxi a zúčastnit se ho můžete zcela 
bezplatně, stejně tak jako je bezplatný i náš další servis pro soukromé subjekty v této oblasti.

Vážené kolegyně a kolegové, naším prvořadým cílem je intenzivní podpora a práce pro všechny subjekty 
v oblasti gastroenterologie, včetně vytváření předpokladů pro zlepšení podmínek k výkonu povolání v tomto  
náročném medicínském oboru. Deklarovaný cíl se – jak vyplývá z výčtu výše uvedených akcí – snažíme  
naplňovat co nejlépe, což je možné jedině díky přímé spolupráci s Vámi. Na její rozšiřování v následujícím  
období se upřímně těšíme a jsme připraveni Vám pomoci při řešení Vašich obtíží.
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