Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 18. 6. 2013, Praha, U Lípy
Přítomni:
Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík,
doc. Zachoval, prof. Hanuš, MUDr. Rosenberg
Členové revizní komise: as. MUDr. Matoušková, doc. Kočvara, doc. Doležel
Sekretariát: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Hosté: prim. Jandejsek, MUDr. Fehérová

•

Program: (11_01_Program schůze výboru ČUS 18_6_13)

•

Kontrola zápisu z minulé schůze (Hora)

(11_02_Zapis_ze_zasedani_vyboru_CUS_ze_dne_11_4_2013_def)
Prof. Hora kontroluje zápis z minulé schůze výboru (ze dne 11.4. 2013). V zápisu z minulé
schůze jsou červeně vyznačeny nesplněné úkoly a doplnění.
• Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference)
(11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013)
Prof. Hora informuje o přípravách konference v Karlových Varech.
Společnost Astellas bude mít satelitní sympozium.
Možnost zavedení elektronických posterů tzv. kiosků. Náklady na 6 posterů jsou 59.500,Kč. Výbor s novou aplikací souhlasí. As. Petřík připraví pokyny pro autory posterů (v jaké
formě je dodat, do kdy a komu).
Aesculap Academy nabízí uspořádání kurzu pro sestry v rámci konference sesterské sekce
ČUS (včetně zajištění lektorů), současně podpoří konferenci částkou 50.000. Kč. As. Petřík
navrhuje, aby k částce 50.000 byla připojena částka za pronájem techniky, sálu, zajištění
kreditů a občerstvení a na základě toho připraví rozpočet. Prof. Babjuk následně bude jednat
se společností o výsledné částce.
Účast výboru SUS na konferenci v KV – asistent Petřík zajistí potvrzení účasti výboru SUS
včetně prim. Mikurčíka (prezidenta letošní konference SUS). Výbor ČUS uhradí ubytování a
registrační poplatek.
Live surgery bude probíhat na dvou pracovištích – dvě operace ve FTN v Praze a jedna
operace v Brně (přímý přenos z operačního sálu v Brně podpoří sponzor).
Středeční edukační kurzy – zatím nebyly dodané podklady od vedoucích dětské sekce (doc.
Kočvara a prim. Šmakal) a andrologické sekce (prim. Zámečník). Pokud nebudou dodány
materiály včas, vědecký výbor změní téma i vedoucího příslušného kurzu.
K 15.6. je přihlášeno 188 lékařů a 78 sester.
Prof. Babjuk informuje, že oficiálně požádal předsedu EAU, aby přednáška prof. van Poppela
proběhla jako oficiální "EAU lecture".

Z hlediska zahraničních hostů je nutné připravit "itinerář" včetně určení konkrétní osoby z
členů výboru, která se příslušných akcí (obědy, večeře atd.) zúčastní. Je rovněž nutné stanovit
prostor pro setkání výborů ČUS a SUS.
Prof. Babjuk zdůrazňuje přípravu na plenární schůzi, která se bude opět konat v pátek 1.11. v
ranních hodinách. Navrhuje připravit písemnou zprávu o činnosti výboru a o hospodaření do
25.10., která bude členům společnosti k dispozici. Přesný obsah bude konzultován na příští
schůzi výboru. Zpráva bude postoupena členům společnosti k prostudování týden před
plenární schůzí, která se bude konat v rámci konference 1.11. dopoledne.
Dar pro čestné členy bude diskutována na zářijové schůzi výboru.
•

Záštita EAU k provádění "live surgery" během odborných kongresů – podmínky
(Zachoval)

EAU stanovila cca 25 podmínek pro získání záštity EAU nad prováděním live surgery v
rámci odborných konferencí. Doc. Zachoval informuje o jednotlivých bodech. Jejich naplnění
považuje výbor za extremně administrativně náročné.
V rámci konference ČUS as. Petřík navrhuje na začátek sekce "life surgery" promítnout
informaci o naplnění základních podmínek (informovanost pacienta, splněné podmínky
hostujících operatérů apod.). Výbor souhlasí, zajistí organizátoři sekce (doc. Zachoval, doc.
Doležel a doc. Krhut)
•

Konference 2014 (Petřík, Doležel)

As. Petřík informuje o dostupnosti hotelu Voroněž, možné termíny pořádání konference jsou
15.-17.10. nebo 22.-24.10. Oba termíny jsou v kolizi s mezinárodními akcemi (SIU,
respektive ICS). Pro první z termínů hlasovali 2 členové výboru, pro druhý 4 členové výboru,
ostatní se zdrželi hlasování. Na základě hlasování byl stanoven termín pro konferenci na 22.24.10. 2014.
•

CEM – aktuální stav příprav (Babjuk)

Prof. Babjuk informuje o přípravách konference CEM, kterou organizačně zajišťuje agentura
Czech-in. Předběžný rozpočet je cca 680.000 Kč za coffee break a plánované večeře (včetně
DPH), výnos z výstavy firem zřejmě nedokáže pokrýt veškeré náklady. Rozpočet bude ještě
projednán s agenturou Czech-in ve smyslu jeho redukce. Výbor diskutuje o otázce, zda akci
finančně podpořit. Výbor se rozhoduje akci podpořit z důvodu reprezentace české urologie a
významu akce pro postavení české urologie v rámci EAU. V neposlední řadě je důvodem
přínos pro mladé urology a možnost jejich prezentace na mezinárodní úrovni, což je zcela v
souladu s programem a prioritami výboru. Finanční podpora bude limitovaná maximálně
300.000,- Kč. K jednání o smlouvě s agenturou jsou pověřeni as. Petřík a prof. Babjuk. Výbor
zdůrazňuje nutnost redukovat rozpočet na minimum.
Společnost GSK nabízí podporu účasti členů ČUS v celkové hodnotě 75.000 Kč. Konkrétní
realizaci a koordinaci podpory z rozpočtu ČUS projedná as. Petřík a prof. Babjuk. Prioritně
budou podpořeni aktivní účastníci, v druhé řadě rezidenti s pasivní účastí.
Výbor bude maximálně podporovat aktivní účast. Prof. Babjuk připraví dopis členům ČUS a
současně primářům a přednostům nemocnic s výzvou k aktivní účasti.
• Webové stránky ČUS (Broďák,Črepová)
(11_04_web_prezentace vybor CUS 18. 6. 2013.ppt)

Mgr. Črepová informuje o změnách na www.cus.cz.
Na pacientské stránky byly vloženy informace o dalších dvou diagnózách – inkontinenci a
BPH. Výbor děkuje rezidentům za spolupráci a aktivní účast při přípravě materiálů. Další
zpracovávaná diagnóza je urolitiáza.
Probíhá optimalizace stránek, kterou koordinuje doc. Broďák. Do poloviny července budou
ukončeny aktivity pro optimalizaci ze strany PHC (zadání klíčových slov, vložení slovníčku
pojmů, vložení odkazu www.cus.cz na další webové stránky s lékařskou tématikou, na
sociální sítě .... atp.)
Na konci léta bude pro partnery připravena zpráva o návštěvnosti a vývoji webových stránek
- připraví Mgr. Črepová.
Mgr. Črepová navrhuje přiřadit na stránky životopisy členů výboru a osloví členy výboru
s žádostí o jejich dodání. Aktivita je dobrovolná.
Profesor Babjuk apeluje na členy výboru, aby se přes léto zamysleli a přišli s návrhem, co
nového na stránky přidat ev. co zlepšit - termín do zářijové schůze výboru. Sekretariát rozešle
členům výboru upomínku koncem srpna.
Dále Mgr. Črepová navrhne do zářijové schůze způsob prezentace výroční konference na
webu ČUS a připraví seznam spolupracujících lékařů.

•

Dotazníky ambulantní složka (Zachoval, Rosenberg)

Doc. Zachoval, MUDr. Rosenberg a Mgr. Bartlová sjednotí výstupy dotazníků z ambulantní a
nemocniční složky do jedné tabulky. Data bude možno filtrovat za celou republiku i za kraje a
budou vložena do mapy ČR.
Výstupy budou připraveny do příští schůze výboru a budou dále prezentovány na setkání
SAU v prosinci.
•

PR 2013 - téma inkontinence

Doc. Zachoval shrnuje 3 základní PR aktivity pro tento rok – květnové číslo Lékařských listů
(celé zaměřené na inkontinenci) - již vydáno, konference ČUS a workshop SUNU společně
s mediálními výstupy z této akce - již proběhlo.
Prof. Babjuk připraví s Mgr. Müllerem ze spol. Astellas a PR agenturou návrh na další postup
v druhé polovině roku s cílem vyvrcholení aktivit na výroční konferenci (na PR jsou
alokované prostředky za sponzorského příspěvku spol. Astellas). Okruhy pro PR –
inkontinence jako závažný společenský problém, moderní možnosti diagnostiky a léčby, role
urologa v diagnostice a léčbě inkontinence, dětská inkontinence. Materiály a komunikaci
s vybranou agenturou zajistí doc. Zachoval a doc. Krhut (doc. Kočvara - dětská
inkontinence).
• Aktuality z jednání s VZP, požadavky na SLF
(11_05_Požadavky ČUS na SLF.docx)
Doc. Zachoval a prof. Babjuk informují o jednání na VZP s MUDr. Šustkovou.
Na VZP byla opětovně projednávána otázka SLF. Technické vybavení a personální
zabezpečení je dáno vyhláškami, v tomto směru výbor s podmínkami souhlasí. Rozpor se
týká výkonů, které mohou na SLF být prováděny. MUDr. Šustková sdělila, že rozsah výkonů
není přesně definován, což je v rozporu s předchozími dohodami, kdy výbor předložil seznam
výkonů, které je možné na SLF provádět. VZP na toto byla upozorněna.
Další diskutovanou otázkou byly výkony jednodenní chirurgie a výkony na zákrokovém
sálku. Ujasněna byla představa VZP o charakteru těchto výkonů:
Výkony na zákrokovém sálku jsou ty, kdy po provedeném výkonu pacient odejde za několik
hodin domu. Jedná se tedy o výkony bez hospitalizace. Předpokladem je kromě existence

zákrokového sálku i smlouva s anestesiologem a vybavení umožňující podání anestesie. VZP
balíčkovou cenu není ochotna nasmlouvat obvykle pro nesplnění těchto podmínek. Zástupci
výboru upozornili na určitou nelogičnost podmínek, když např. u biopsie prostaty je nutnost
anestesie zcela výjimečná. Při malém spektru výkonů pak nemůže být vybavení rentabilní.
Zákroky pro jednodenní chirurgii jsou pak výkony ze seznamu hospitalizačních výkonů, které
je možné provádět v narkose a s krátkou hospitalizací (obvykle do 24 hodin). Pojišťovna
navrhuje, aby ČUS přišel s vlastním seznamem výkonů a stal se odborným garantem
jednodenní péče v urologii. Výbor nicméně upozorňuje na nízké balíčkové ceny, což činí
jednodenní chirurgii nevýhodnou.
Výbor dále diskutuje úrovně péče a definici podmínek, za kterých mohou být jednotlivé
výkony prováděny. Profesor Hora navrhuje popsat 4-úrovňovou péči: JLP, SLF (výkony
jednodenní chirurgie a výkony, které může provádět pouze jeden urolog), samostatné
urologické oddělení (obvykle s akreditací I typu pro postgraduální vzdělávání) a velká
pracoviště (obvykle s akreditací II. typu), kde by se prováděly i klíčové výkony.
Prof. Hora připraví návrh koncepce pro nemocniční složku (stanovení jednotlivých úrovní),
MUDr. Rosenberg připraví koncepci pro ambulantní složku. Výbor poté doplní výkony do
jednotlivých úrovní a podmínky pro provádění výkonů.
• Úhrada fotoselektivní vaporizace prostaty (Hora, Zachoval)
(11_06_Fotoselektivní vaporizace prostaty)
Doc. Zachoval shrnuje stávající situaci - VZP přestala proplácet balíčkovou cenu za
fotoselektivní vaporizaci prostaty. Vzhledem k nejasnostem ohledně přijetí nového sazebníku
(jeho přijetí není příliš pravděpodobné) to znamená nemožnost výkon v ČR dále provádět.
Dle názoru výboru je výkon indikován u rizikových pacientů a u pacientů s krvácivými
chorobami, což je zcela v souladu s doporučenými postupy EAU. Výbor doporučuje
zachování balíčkové ceny pro úhradu výkonu na 3 pracovištích, která mají příslušné vybavení
, v předem daném počtu pacientů. As Petřík zdůrazňuje, že je nutné i napsat dopis do NRC
s žádostí o zařazení výkonu.
Bude připraven dopis pro VZP s výše uvedeným návrhem (připraví prof. Hora a doc.
Zachoval). Přílohou dopisu bude dokument shrnující stanoviska doporučených postupů a
výsledky studií, které připravil profesor Hora.
• DRG (Broďák)
(11_07_Podhodnocené výkony při použití DRG.ppt)
Doc. Broďák informuje o problematice DRG a hlavních problémech při vykazování
urologických výkonů, resp. podhodnocení a špatném zařazení především laparoskopických a
endoskopických výkonů
(laparoskopie, nefrektomie + resekce ledvin, urolitiáza,
ureterorenoskopie, BHP laserové výkony, mužská inkontinence, uretroplastiky). Doc. Broďák
tyto výhrady specifikuje do dopisu pro NRC.
• Pozitivní listy VZP
(11_08_Pozitivní listy - výbor ČUS 6-2013.ppt)
Výbor registruje aktivitu pojišťoven vedoucí k vytvoření pozitivních listů farmaceutických
přípravků. As. Matoušková informuje o principu pozitivních listů a o strategii pojišťoven. Do
pozitivního listu může být zařazen pouze přípravek v základní indikaci a musí překrývat
alespoň 40% trhu. Přípravky jsou řazeny podle abecedy. Na receptu musí být vyznačeno
„NEZAMĚŇOVAT“. Hlavním smyslem pozitivního listu je fakt, že pacient dostane
nejlevnější lék bez doplatku.
Vlastní pozitivní listy mají i nemocnice a lékárenské řetězce, které nejsou totožné s
pozitivními listy pojišťoven.

Výbor upozorňuje na rozpor se zákonem a potenciální riziko, že pacientovi nebude
preskribován optimální lék.
•

Zpráva pokladníka (Petřík)

As. Petřík shrnuje aktuální stav příjmů a výdajů v 1. čtvrtletí 2013. Náklady celkově 165.000
tis. Kč, příjmy 1.8 mil. Kč. Předpokládané příjmy ze sponzorských smluv pro tento rok budou
3.000.082 Kč. Největší náklady v tomto roce budou na konferenci ČUS
• Registr cystektomií – stav příprav (Babjuk, Matoušková)
(11_09_registr cystektomií)
Prof. Babjuk informuje o aktivitách vedoucích ke vzniku registru cystektomií v ČR. Registr je
možný díky grantu společnosti Piere Fabre poskytnutý k tomuto účelu Institutu Biostatistiky a
analýz (IBA) v Brně. Budou vytvořeny dvě úrovně registru (základní úroveň rozšířená verze
s detailnějšími údaji o pooperačním průběhu pro zájemce). V řádu několika týdnů by měl
začít zkušebně fungovat elektronický systém. Cílem je získat informace o počtu operovaných
pacientů a výsledcích v ČR. Strategickým cílem je podpořit význam operační léčby u
urologických nádorů. Vše viz. příloha.
Docent Dušek, který na přípravě registru pracuje, bude pozván na schůzi výboru v září. Prof.
Babjuk připraví informaci pro členy ČUS s výzvou k účasti.
Výbor tyto aktivity podporuje, vše proběhne pod záštitou výboru.
• Zpráva z kategorizační komise (Jarolím)
(11_10_KK_červen 2013.pptx)
Doc. Jarolím informuje o novinkách z kategorizačí komise.
- pro příští rok je připraven nový mechanismus HTA – oddělení hodnocení technologie
- praktičtí lékaři průběžně vyvolávají řadu jednání. 28.5. se jednalo o preskripci močových
spasmolytik, kde bylo obhájeno omezení preskripce pro urology, gynekology a geriatry.
•

Plánované změny v České urologii – elektronický redakční system

Prof. Hora hodnotí současný stav procesu vydávání České urologie. Vydavatelství Galén
zajišťuje standardní služby, ale bohužel nenabízí elektronický redakční systém za přijatelné
náklady a nenabízí další možnosti rozvoje časopisu. Služba není optimální, ale v současné
době se nenabízí jiná alternativa.
Doc. Zachoval informuje o setkání redaktorů organizované ČLS. ČLS doporučuje
vydavatelství MF.
Mgr. Črepová informuje o cenové nabídce od MF. Vzhledem k tomu, že změna vydavatele
nepřináší pro ČUS žádný výrazný benefit, výbor se rozhodl vydavatele nezměnit.

• Různé:
- Noví členové (Bartlová) (11_11_Novi_clenove.pdf)
Výbor ČUS jednohlasně schválil přijetí následujících členů:
MUDr. Kateřina Bedrnová, nemocnice Havlíčkův Brod
MUDr. Peter Kuliaček, FN Hradec Králové
MUDr. Martin Petrik, FN Brno Bohunice
- Záštita ČUS/ČAU
Výbor odsouhlasil záštitu následujícím akcím:

Kurz Onkourologie II, 20.9., Praha – Motol (11_12_Zastita_Onkourologie.pdf)
Setkání dětských urologů, 12.-14.9., Deštné v Orlických horách
(11_13_zastita_setkani_detskych_urologu.pdf) – organizátoři ještě musí dodat finální verzi
programu.
- Termíny schůzí 2. poloviny roku 2013 (návrh: 24.9., 30.10., 10.12.)
Sekretariát rozešle členům výboru návrhy termínů schůzí pro druhou polovinu roku
k odsouhlasení.
-

Žádost o souhlas s nasmlouváním kódů 76441 a 76471 pro Onkogynekologické
pracoviště nemocnice Bulovka
(11_14_zadost o nasmlouvani kodu 76441 a 76471.pdf)
Výbor ČUS žádost prof. Halašky prodiskutoval s tím, že věc se netýká pouze jednoho
pracoviště, a že žádost je možné podpořit pouze v případě stejné podpory ze strany
gynekologické společnosti pro ČUS. As. Petřík navrhuje návrh nepodpořit vzhledem
k závěrům z dnešního jednání PS. Doc. Zachoval připravil seznam gynekologických
výkonů, které jsou důležité pro urologii. Prof. Babjuk připraví odpověď pro prof. Halašku ve
smyslu reciproční podpory z obou stran, přílohou bude zmíněný seznam.
-

Nárh novely vyhlášky č. 185/2009 Sb.

-

Poskytování akutní lůžkové urologické péče v nemocnici v Městci Králové
(11_15_Akutni_luzkova_pece_Mestec_Kralove) - žádost o stanovisko výbor
prodiskutoval, výbor nepodporuje provádění urologických výkonů na chirurgických
pracovištích, proto je stanovisko negativní. Prof. Babjuk připraví odpověď pro VZP.

-

Pozvánka na výběrové řízení – plzeňský kraj (11_16_pozvanka_pro_odbornika.pdf) –
výběrového řízení se zúčastní As. Matoušková.

-

Soutěž ČUS o nejlepší publikaci za rok 2012 - připomenutí

Projednáno elektronicky v termínu 12.4. 2012 – 18.6. 2013:
•

Výbor odsouhlasil, že přednášku mladého urologa v rámci „country competition“ na
CEM 2013 přednese MUDr. Jan Hrbáček (místo původně nominovaného As. Štěpána
Veselého, který se omluvil).

