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Vážené kolegyně a kolegové,

musíme reagovat na mylné informace, které byly předneseny na plenární schůzi ČGS ČLS JEP prvním 
místopředsedou výboru ČGS prim. MUDr Urbanem PhD, který je nyní mimo jiné i vedoucím pracovní 
skupiny zabývající se jednáním o úhradách výkonů odbornosti 105 a 115.

Ve sdělení prim. Urbana bylo řečeno:

1. „... není věnována pozornost spravedlivému ohodnocení endoskopických výkonů.“ 

Odpověď:  Za 3 poslední funkční období činnosti výboru se cena výkonů v oblasti endoskopie zvý-
šila v průměru o cca 40 %.

2. „... nezměnila se cena minutové režie.“

Odpověď:  Kromě toho, že se hodnota minutové režie mění pravidelně dle vývoje inflace, podařilo 
se v r. 2008 dohodnout navýšení minutové režie pro obor gastroenterologie – endosko-
pie (současně se vznikem odbornosti 115), z 2,96 Kč na 3,89 Kč, tj. 31,4 %. Tím jsme se po 
mnoha letech jednání „odpoutali“ od ostatních nepřístrojových interních oborů. Podmín-
kou bylo stejné navýšení i pro kardiologii a pneumologii. V r. 2013 navíc byla VZP naklo-
něna dalším jednáním o zvýšení minutové režie pro odbornost 115 za předpokladu, že 
nebude z naší strany požadováno zařazení jiných finančně náročných výkonů. Následně 
však byl prosazen výkon RFA a v důsledku toho byla ze strany pojišťovny ukončena další 
jednání o režii.

3. „... po celou dobu jsou v Seznamu výkonů uvedeny stále pouze ceny fibroskopů.“

Odpověď:  Žádost o změnu hodnocení přístrojů – místo fibroskopů na videoendoskopy – nebyla 
vzhledem k nezbytným následným složitým administrativním postupům akceptována. 
Proto tedy, aby nemusely být přepisovány všechny Registrační listy endoskopických 
výkonů, byl v r. 2009 vypracován nový kód – videoendoskopický rozdílový kód 15 445, 
který vykazujeme za každých 10 minut času výkonu v hodnotě 39 bodů. Naše pracovní 
skupina zpracovala a prosadila tento kód jako první odborná společnost v ČR. Tímto 
postupem je reálně eliminován cenový rozdíl pořizovacích nákladů fibroskopu a video-
endoskopu.

 S pozdravem.

 MUDr. Ivana Líbalová
 Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
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