Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abychom Vám na počátku nového roku popřáli mnoho zdraví a pracovních i osobních
úspěchů. Rádi bychom Vás informovali o některých aktualitách důležitých pro provoz našich
ambulancí.
Informace o úhradě dezinfekce endoskopů
Na jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ ČR v prosinci 2020 byla
úspěšně završena naše snaha o vyjednání adekvátní úhrady dezinfekce flexibilních endoskopů.
Výsledkem je schválení nového výkonu Reprocessing flexibilních endoskopů, který reflektuje
ekonomickou náročnost dezinfekce a zároveň splňuje v současnosti vyžadované hygienickoepidemiologické standardy. Celoroční maratón jednání s představiteli zdravotních pojišťoven
i ministerstva jsme absolvovali společně s předsedou ČGS doc. Urbanem a předsedou
Endoskopické sekce prof. Rejchrtem.
Výkon Reprocessing flexibilních endoskopů bude možné vykázat s každým endoskopickým
výkonem (pro ambulantní praxi se jedná o výkony 15401, 15403, 15404 a všechny
screeningové výkony (15101-7/) a bude ohodnocen 609 body. Pro porovnání, v aktuálně
platných úhradách endoskopických výkonů je dezinfekce ohodnocena 24-27 body. Podmínkou
jeho vykázání bude používání automatického dezinfektoru splňujícího normu EN ISO 15883-4
(integrovaný test těsnosti, mycí cyklus, oplach, dezinfekční cyklus, sušení, dokumentace
proběhlého cyklu) – tento standard splňují všechny běžně používané automatické
dezinfektory.
Výkon Reprocessing flexibilních endoskopů vstoupí v platnost s o 1 rok odloženou
účinností, tj. od 1.1. 2023 (jinak je možná platnost vloni schválených výkonů od 1.1.2022).
Důvodem je jednak ekonomická příprava plátců při extrémním dopadu tohoto výkonu na
rozpočet zdravotních pojišťoven, a také nutnost dostatečného času na přípravu investice těch
endoskopických pracovišť, která doposud nejsou automatickým dezinfektorem vybavena. Od
1.1.2023 již nebude jiná než automatická dezinfekce možná a symbolická úhrada manuální
dezinfekce bude ze stávajících registračních listů endoskopických výkonů vyjmuta.
Informace o programu screeningu kolorektálního karcinomu
V prosinci jsme se také zúčastnili zasedání Rady pro screening kolorektálního karcinomu.
Pro endoskopická pracoviště, která se screeningového programu účastní, přinášíme několik
připomenutí i nových informací:
• Koloskopie provedené v rámci screeningového programu v roce 2020 je třeba zadat do
databáze screeningových vyšetření nejpozději do 31.1.2021.
• Řadě screeningových center končí akreditace ke dni 31.12.2020. Pokud je to i Váš
případ a máte zájem pokračovat v provádění screeningových koloskopií, žádost o
prodloužení akreditace je nezbytné co nejdříve zaslat Mgr. Evě Křemenové na
Ministerstvo zdravotnictví ČR poštou (na adresu Palackého náměstí 375/4, 128 00
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Praha 2) nebo datovou schránkou (ID: pv8aaxd). Formulář žádosti je přílohou této
zprávy.
Pokud u pacienta, který přichází na koloskopii v rámci screeningového programu, je
nutné vyšetření opakovat z důvodu nedostatečné očisty střeva, vykazuje se první
vyšetření jako neúplná koloskopie (kódem 15403) nebo diagnostická koloskopie
(kódem 15404) a teprve následující vyšetření, při kterém bylo dosaženo uspokojivé
očisty střeva, se vykáže příslušným screeningovým kódem (tj. 15101, 15103, 15105
nebo 15107).
Od července 2020 lze vykazovat screeningovou koloskopii (kódy 15105 a 15107) u
pacientů starších 50 let (změna oproti dřívější hranici 55 let).
Minimální počet koloskopií provedených na jednom pracovišti v rámci screeningového
programu a vykázaných v databázi vyšetření za jeden kalendářní rok se zvyšuje z 50 na
100.
Rozhraní pro zadávání screeningových koloskopií se od roku 2021 částečně změní, aby
odpovídalo aktuálnímu stavu užívání testů na okultní krvácení a též aktuální klasifikaci
střevních polypů.

Nasmlouvání HD videoendoskopického kódu 15446
Ačkoliv je HD rozdílový kód 15446 v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
od 1.1.2021, tak podle našich zkušeností i podle zpráv našich členů pojišťovny stále
neakceptují žádosti o jeho nasmlouvání. Z komunikace s pojišťovnami vyplývá, že důvodem je
opožděná distribuce číselníku pro rok 2021, t.j. pojišťovny ještě od MZ ČR neobdržely číselník,
který tento nový výkon obsahuje. VZP ČR v recentní odpovědi uvádí, že by se tak mělo stát
koncem ledna a doporučuje žádost o nový výkon opakovat v polovině února.
Podle registračního listu výkonu 15446 je dostatečné k jeho nasmlouvání dokumentované
vlastnictví HD videoprocesoru, HD endoskopu a HD monitoru (1080 řádků horizontálního
rozlišení). Výkon bude vykazován k základnímu diagnostickému endoskopickému výkonu (1x
á 10 min), pokud bude navíc prováděna terapeutická část endoskopie (polypektomie, biopsie,
EMR, …), tak k ní již bude přičítán pouze současný videokód 15445. HD videoendoskopický kód
bude možné vykázat i k výkonům screeningovým.

S přátelským a kolegiálním pozdravem
MUDr. Luděk Hrdlička, MUDr. Michal Pročke, MUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
předsednictvo SPGE
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