Zápis ze schůze výboru ČUS ze dne 12. 4. 2019
Místo konání: Grandhotel Ambassador Národní dům, T. G. Masaryka 1088/24, Karlovy Vary
Přítomni: prof. Babjuk, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Kočvara, doc. Krhut, as. Matoušková,
as. Petřík, MUDr. Rosenberg, prof. Študent, doc. Zachoval
Omluveni: prof. Broďák, doc. Doležel
Za sekretariát ČUS: Mgr. Črepová
Hosté: RNDr. Pavlík, prim. MUDr. Zámečník

Program (01_21_Program schůze výboru 12. 4. 2019)
 Kontrola zápisu z poslední schůze (Hora) (02_21_Zápis ze schůze výboru 20. 2. 2019)
Prof. Hora kontroluje zápis z poslední schůze výboru ČUS:
Ad Sazebník: plánované změny na rok 2018 – žádost o zařazení registračních listů pro obě
dvě dostupné technologie hypertermie (firmy Combat a Synergo) byla podána na MZ ČR. 25.
dubna budou zaslány připomínky k oponentuře. MZ ČR by mělo definitivně odsouhlasit
registrace 8. června 2019.
Ad Dětská urologie – bude na programu dnešní schůze
Ad JEUS 2020 – bude na programu dnešní schůze
Ad Výroční konference 2020 – bude na programu dnešní schůze
Ad Harmonický skalpel – bude diskutováno během dnešní schůze s RNDr. Pavlíkem
Ad Onkourologie – as. Matoušková měla připravit návrh dopisu pro ČOS, který bude
rozporovat dispenzarizaci onkourologických pacientů praktickými lékaři. MUDr. Matoušková
dopis odeslala, po úpravách prof. Babjukem bude odeslán předsedkyni ČOS.
Ad Místo konání výroční konference 2021 – bude na programu dnešní schůze
Ad Volby do výboru ČUS - sekretariát požádá ČLS, zda by společně se složenkou pro platbu
členských poplatků mohli odeslat i formulář o změně údajů s výzvou o nahlášení změny
kontaktních údajů v souvislosti s nadcházejícími volbami – technicky není možné odeslat
současně složenku a formulář pro aktualizaci údajů.
Ad Urologické kroky ke zdraví – bude na programu dnešní schůze
Ad Registrace a dovoz preparátu Dexell – Preparát Dexell je již v ČR k dispozici, je možné ho
zakoupit přímo. Ještě není úhrada od pojišťovny, na které se pracuje. Pojišťovna hradí
nevstřebatelný Vantris, preparát Vurdex není k dispozici.
Ad Úhrada léčivého přípravku Xiapex – návrh center – bude na programu dnešní schůze
Výroční konference a edukační aktivity:
 JEUS 2019 a 2020 (Hora, Petřík, Črepová) (03_21_JEUS 2020)
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Letošní ročník sympózia je připraven, pozitivem je vyrovnaný rozpočet i přes vyšší ceny
služeb v Karlových Varech. Je přihlášeno 150 účastníků, cca ještě dalších 20 bylo odmítnuto z
kapacitních důvodů. Kurzy Hands-on training jsou téměř zaplněné, největší zájem byl o kurzy
společnosti Olympus.
JEUS 2021 bude v LH Hotelu Dvořák v Táboře, výbor odsouhlasil termín konání 24. – 25.
dubna 2020. Odborným garantem sympózia bude as. Petřík, lokálně akci zaštítí prim. MUDr.
Kasl z Tábora. Organizačně akci zajistí agentura 4Education s.r.o.
 Výroční konference 2019 (Petřík, Babjuk, Veselý) (04_21_Rozpočet výroční
konference 2019; 05_21_Odborný program konference)
Rozpočet konference - as. Petřík hovoří o rozpočtu letošní výroční konference. Max.
očekávaný příjem od firem včetně satelitních sympózií a doplatku za partnery ČUS je 4,3 mil.
Kč. Výdaje jsou mnohem vyšší než v loňském roce – pronájem konferenčních prostor je o
500.000 Kč vyšší než loni, catering v hotelu ve výši 1.000.000 Kč, pronájem Žofína je 475.000
Kč, catering na Žofíně ve výši 1.300.000 Kč. Odhadované náklady na konferenci jsou při
stávajícím rozsahu služeb o cca 2.000.000 Kč vyšší než příjmy. Výbor se shoduje, že deficit je
nutno snížit.
As. Petřík navrhuje dále řešit otázku společenského večera - pokusit se snížit náklady za
catering nebo změnit místo konání společenského večera. Výbor prochází navržené další
alternativy (Palác Lucerna, Pragovka, Veletržní palác, Průmyslový palác, atd.). Jako nejlepší
varianta se jeví Palác Lucerna. Úspora proti Žofínskému paláci je cca 800.000 Kč. Výbor po
diskuzi odsouhlasil případné konání spol. večera v jiných prostorech. As. Petřík bude ještě
řešit otázku cateringu, respektive absolvuje návštěvu Paláce Lucerna a poté bude o místu
konání spol. večera definitivně rozhodnuto. Výbor také diskutoval, zda zavést poplatek za
účast na spol. večeru, pro tento ročník poplatky nebyly odsouhlaseny. Také výše
registračních poplatků pro tento rok zůstane stejná jako loni a jak je již uvedeno na
webových stránkách agentury Hanzo.
Dále as. Petřík navrhuje zredukovat 1. společenský večer ve středu. Místo toho budou
vybraní zahraniční hosté pozváni na večeři v centru Prahy. Prostor zajistí prof. Babjuk ve
spolupráci se sekretariátem.
Výbor ČUS vzhledem k ekonomické situaci a nízkému zájmu v minulých dvou letech
odsouhlasil zrušení dětského koutku na letošní výroční konferenci. V dalších letech bude
nutné zvážit další úspory - včetně hrazení ubytování čestných členů atd.
Program konference – as. Petřík prezentuje rámcový program konference. Programy
čtvrtečních kurzů ČAU už jsou připravené, prof. Babjuk je rozešle výboru. Prezentaci na téma
lékové interakce v těhotenství přednese PharmDr. MVDr. Vránová, další prezentace v tomto
kurzu bude od PharmDr. Suchopára. As. Petřík a doc. Veselý doplní ke kurzům, které mají
jako garanti na starosti, jména přednášejících.
Prof. Babjuk předal pozvání na výroční konferenci všem zahraničním hostům. Prof.
Grünberger účast potvrdil jen předběžně ústně, pan prof. Babjuk mu předá zvací dopis na
konferenci AUA.
Live surgery – proběhnou 2 laparoskopické výkony – pyeloplastika (operatér prim. MUDr.
Marek Schmidt z Urologické kliniky FN Motol) a laparoskopická adrenalektomie (operatér
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MUDr. Květoslav Novák z Urologické kliniky VFN Praha). Oba živé přenosy poběží z Motola,
časový limit pro přímé přenosy je 75 minut.
Satelitní sympózia – doposud projevily zájem společnosti Astellas a SurgiCare. Výbor ČUS
konání obou sympózií odsouhlasil. Společnost Ipsen mít pravděpodobně sympózium nebude.
Program ESU kurzu – prof. Babjuk prezentuje program ESU kurzu. Program by vždy uvedl
někdo z mladších lékařů z ČR, které navrhne prof. Babjuk. Na konci každé přednášky by
předsedající prezentovali své komentáře a závěry. V ESU (Education office EAU) program
tohoto kurzu schválili.
Plenární schůze - prof. Babjuk navrhuje uspořádat v pátek ráno/dopoledne krátkou členskou
schůzi se shrnutím činnosti stávajícího výboru a poté by následovalo setkání s ministrem
zdravotnictví ČR. Prof. Babjuk předkládá návrh zvacího dopisu pro ministra. Výbor znění
dopisu odsouhlasil, dopis bude odeslán na sekretariát pana ministra.
Setkání vědeckého výboru - termín byl stanoven na 31. července 2019, opět na Ladronce od
9:30 hod. Sekretariát o tomto termínu bude informovat doc. Veselého a agenturu Hanzo.
Zasedání redakční rady České urologie – as. Petřík navrhne přesný termín pro zasedání.
Časová dotace 30 minut.
 Výroční konference 2021
Mgr. Črepová informuje o možnostech pro pořádání výroční konference v Brně. Hotel
Marriott nemá dostatečnou kapacitu. Hotel Clarion ještě pravděpodobně nebude v roce
2021 dostavěný. V úvahu přichází jedině areál Brněnských výstavních veletrhů. Výbor
myšlenku pořádání výroční konference v prostorech BVV nepodporuje.
As. Petřík a Mgr. Črepová prověří kapacity konferenčního centra ve Zlíně.
 Akreditační komise pro urologii, onkourologii a dětskou urologii, nové vzdělávací
programy – informace o současném stavu (Krhut, Hora)
Doc. Krhut informuje výbor o tom, že je již připravena a na MZ odevzdána nová verze
programu specializačního vzdělávání v oboru urologie. Problém je, že MZ ČR nechce uznat
zkoušku FEBU jako ekvivalent dvou otázek u atestační zkoušky. Důvodem je, že to odporuje
národní akreditaci. MZ ČR se obává precedentu uznání zkoušky ze zahraničí.
Měla by vzniknout nová vyhláška o státní zkoušce a atestaci, ve které bude specifikována
podoba atestační zkoušky a zkoušky po kmeni.
Doc. Krhut závěrem uvádí, že nejpozději v prosinci tohoto roku by měl v Praze proběhnout
první 3denní kurz „Novinky v urologii“. Očekává se vyšší návštěvnost tohoto kurzu. Doc.
Krhut se na detailech konání kurzu domluví s doc. Veselým.
 (URO)logické kroky ke zdraví 2019 (Matoušková)
As. Matoušková informuje o tom, že dnes v rámci sympózia JEUS proběhne natáčení
upoutávek na letošní ročník osvětové akce (URO)logické kroky ke zdraví. As. Matoušková
vyzývá všechny členy výboru, aby se do natáčení zapojili.
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 Výsledky EBU In-Service Assessment (Petřík)
As. Petřík prezentuje výsledky letošního EBU In-Service Assessment. Letos bylo 50
přihlášených rezidentů (loni 48), z toho se pouze MUDr. Zouman kvůli chybě ze strany EBU
neúčastnil. Více účastníků bylo z fakultních nemocnic. Výsledky účastníků z ČR byly lehce pod
celkovým evropským průměrem. Nadprůměrné výsledky byly v oblasti nefrologie,
podprůměrné u funkční urologie a zejména dětské urologie (zde diskutována možnost
náročných otázek). Z českých absolventů byli letos nejúspěšnější rezidenti z FN Plzeň, MUDr.
Tomáš Pitra a MUDr. Hana Sedláčková.
Ze strany rezidentů byl zájem o získání vzorových testových otázek. Otázky získal as. Petřík
z EBU zdarma, mezi rezidenty je bude distribuovat MUDr. Prouza.
 Nominace a volba čestných členů ČUS, nositele medaile E. Hradce
(06_21_Nominace prof. Pacíka na čestného člena ČUS ČLS JEP; 07_21_Nominace
prim. Shona na čestného člena ČUS ČLS JEP)
Prof. Babjuk navrhuje jako nového čestného člena společnosti prof. MUDr. Dalibora Pacíka,
CSc. Prof. Babjuk prezentuje nominaci. Jako další prezentuje nominace as. Petřík, který
navrhuje na čestné členství emeritního primáře a ředitele nemocnice v Českých Budějovicích,
MUDr. Břetislava Shona. Žádné další návrhy na nominaci čestných členů nejsou. V rámci
tajného hlasování zvolil výbor nové čestné členy - prof. Pacíka a prim. Shona. Volba byla
provedena za dohledu členů revizní komise. Prof. Babjuk bude oba nominované informovat.
V tomto roce výbor ČUS neudělí čestné členství nikomu ze zahraničních urologů.
As. Matoušková navrhuje nominovat na medaili prof. E. Hradce pana prof. Šimona. V tajném
hlasování výbor ČUS odsouhlasil nominaci tohoto kandidáta. Prof. Šimona bude o nominaci
informovat prof. Babjuk.
 Podpora dětské urologie (Kočvara) (08_21_Podpora dětské urologie výborem ČUS;
09_21_Restart DRG)
Doc. Kočvara prezentuje požadavky sekce dětské urologie. V první řadě děkuje za
pravidelnou finanční podporu na výroční setkání dětské urologie. Doc. Kočvara shrnuje
požadavky dětské sekce:
- zařadit občasně (jednou za 2-3 roky) dětskou urologii na program kurzů ČAU v rámci
výroční konference ČUS. Prof. Babjuk reaguje, že toto není problém, stačí se vždy včas
domluvit s prezidentem a vědeckým výborem konference.
- dětští urologové (školenci i atestovaní lékaři) v poslední době využili podporu ČUS pro
zahraniční stáž (MUDr. Trachta, MUDr. Vaľová). Doc. Kočvara jménem sekce za tuto podporu
děkuje.
- MUDr. Marcel Drlík, FEAPU se zapojil do restartu DRG – podrobná zpráva o dosavadním
jednání je přiložena v dokumentech k výboru. Zástupci sekce by se dále rádi intenzivně
účastnili tohoto procesu a koordinovali požadavky s dospělou urologií.
- podpora školenců v dětské urologii – podobně jako jsou podporováni rezidenti urologie. Jde
o „junior membership ESPU“ a podporu účasti na kongresu ESPU. Výše poplatku za junior
membership je 50 EUR, umožňuje dosáhnout na časopis Journal of Pediatric Urology.
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K junior membership se váže výrazná sleva na registrační poplatek na kongresu ESPU. Výbor
ČUS odsouhlasil podporu úhrady „junior membership ESPU“ na základě obdržené a
posouzené žádosti.
- V IPVZ se rozbíhá projekt podpory dětských nástavbových oborů, který by měl usnadnit
vyškolení specialistů v nástavbovém oboru v průběhu příštích 2,5 let. Předběžně bylo
požádáno o 8 pozic pro školence dětské urologie. Tento projekt by umožnil výchovu dalších
školenců v dosud neakreditovaných centrech a dále školenců pro oblasti (kraje), kde centrum
dětské urologie není – např. Ústí nad Labem, Jihlava, Zlín. Součástí projektu je i vytvoření
nového vzdělávacího programu dětské urologie po zkrácení dosavadní doby školení.
Pediatrická sekce ČUS již rámcový program připravila. Jakmile bude program připraven,
požádá sekce o vyjádření výbor ČUS a výbor Pediatricko-chirurgické společnosti.
Hospodaření společnosti a ekonomické otázky:


Stav hospodaření (Petřík)

As. Petřík nemá k dispozici z ČLS aktuální data pro tento rok, takže nemůže nyní stav
hospodaření prezentovat. Výbor ČUS bude informovat na červnové schůzi výboru. Výbor
souhlasí.
Úhrady, jednání s plátci a regulátory:


Informace o současném stavu DRG Restart (Zachoval, Dušek, Pavlík)
(10_21_Stav projektu DRG Restart)

Doc. Zachoval uvádí prezentaci pana RNDr. Pavlíka z ÚZIS. Prezentace je věnovaná vývoji
systému CZ-DRG a stavu projektu DRG Restart se zaměřením na problémová místa.
RNDr. Pavlík informuje členy výboru o tom, že CZ-DRG už existuje jako kvalifikační systém,
byl publikován i ve sdělení Českého statistického úřadu. MZ ČR je na spuštění systému
připraveno ve smyslu technického zabezpečení a metodiky, otázkou je, kdy bude systém
implementován. Nyní je systém připravován k vydání CZ-DRG ve verzi 2.0.
V řadě DRG skupin byly identifikovány velké rozdíly v nákladech mezi jednotlivými pracovišti.
Neexistuje shoda nad řešením DRG skupin, které objektivně vykazují rozdílné náklady v
různých typech nemocnic. Zástupci poskytovatelů v Řídící radě nehledají objektivně správné
řešení, ale hájí zájmy svých asociací. Je nutné principiálně rozhodnout, jak má být systém
parametrizován. Proto nemohly být dosud kalkulovány relativní váhy dle modelu CZ-DRG.
Na MZ ČR se nyní řeší způsob dalšího postupu. Musí být rozhodnuto, jak má být systém
parametrizován.
RNDr. Pavlík hovoří o dětské urologii, u které byly ve spolupráci s MUDr. Marcelem Drlíkem,
FEAPU provedeny změny v klasifikačním systému. Dětští pacienti byli klasifikováni jako
samostatná skupina. Další kultivací systému je referenční kódování. Nově byly zavedeny
některé DRG markery pro urologii. RNDr. Pavlík zdůrazňuje, že pro správnou kvalifikaci např.
robotických výkonů je potřeba uvádět a vykazovat oficiální kód výkonu platný v SZV. Prof.
Študent argumentuje, že vedení nemocnice požaduje vykazování robotických výkonů starým
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způsobem (dle konkrétních dohod s danou pojišťovnou). Prof. Babjuk navrhuje, že za ČUS
bude připraven oficiální dopis s návodem, jak vykazovat robotické výkony, pod jakým kódem.
Tento dopis bude rozeslán do robotických center. As. Petřík připraví do dopisu seznam kódů
a připraví shrnutí, jak výkony vykazovat. Výbor s tímto řešením souhlasí.
RNDr. Pavlík hovoří o podhodnocení nákladů v DRG skupině 11-M06-02 “Endoskopická
extrakce horních cest močových u pacientů s CC = 0-1“. Doc. Zachoval s as. Petříkem připraví
doporučení, jak do budoucna vykazovat ureteroskopie.
Doc. Zachoval se dotazuje RNDr. Pavlíka jak naložit s kódem pro harmonický skalpel. Podle
RNDr. Pavlíka nemá nyní smysl přicházet s novým registračním listem vzhledem k tomu, že se
bude měnit úhradový systém. Úhrada výkonu je navíc odmítána jen zcela raritně. RNDr.
Pavlík apeluje na přítomné členy výboru, že je potřeba vykazovat co nejpřesněji podle DRG.


Jednání na MZ ČR (onkourologie, karcinom prostaty, atd.) (Babjuk)
(11_21_Onkourologická péče v České republice)

Prof. Babjuk prezentuje úpravy v textu výzvy u Onkourologické péče v ČR. Tyto úpravy vzešly
z jednání pracovní skupiny pro onkourologická centra dne 28.3. Prof. Babjuk s doc.
Zachovalem do materiálu doplní kódy výkonů. Tento materiál poté projde připomínkovým
řízením v rámci MZ a následně vyjde ve věstníku MZ ČR.
Prof. Babjuk dále informuje, že v rámci AZV pokračuje tvorba doporučených postupů u
karcinomu prostaty. Prof. Babjuk podá výboru zprávu o dalším vývoji.


Jednání o robotické operativě na VZP (Petřík, Študent) (12_21_Zpráva z jednání
na VZP; 13_21_Roboticky asistované operace v urologii-současný stav)

As. Petřík shrnuje výsledky jednání o robotické chirurgii, které proběhlo 25. 3. 2019 na MZ
ČR. Z urologů se jednání dále zúčastnil prof. Broďák a prof. Študent. Jednání mělo dvě části,
pro zástupce nemocnic byla vyhrazena pouze druhá část. V prvé i druhé části proběhla
prezentace prof. Študenta o současném stavu robotiky v urologii (ve sdělení byla použita
data od prof. Duška).
Při jednání byly vymezeny tyto oblasti k řešení:
- Otázka sítě
Zde shoda na umístění center v rámci KOC, konstatována logičnost doplnění o Plzeň,
konstatována nutnost komplexního řešení v Praze.
- Doplnění Sazebníku výkonů
MZ ČR plánuje účinnost až od 1. 1. 2021, v letošním roce tedy není plánováno otevření
dalšího centra.
- Cena výkonu
Diskutována návratnost investice, využití a počet výkonů na den.
- Amortizace
Návrh: 8 let, po 350 výkonech.
- Otázka standardního přístroje
Diskutováno Da Vinci Xi či Da Vinci X, otázka, zda je na přístroji Da Vinci X limitace provedení
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určitých výkonů.
Má mít centrum jeden či dva přístroje?
- Otázka center pro kardiovaskulární chirurgii
Prozatím konsensus Nemocnice Na Homolce v Praze a ve FN Hradec Králové.
Prof. Študent předkládá výboru svojí prezentaci. Podle informací prof. Študenta má VZP
připravit analýzu k robotické chirurgii.
Různé:
 Noví členové (Črepová) (14_21_Noví členové ČUS)

-

Výbor ČUS jednohlasně schválil přijetí těchto nových členů:
MUDr. Ramez Adwan (Urologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod)
MUDr. Ondřej Cempírek (Urologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod)
MUDr. Zuzana Králíčková (Urologická klinika FN Olomouc)
MUDr. Jihad Obaidat (Urologické oddělení Oblastní Nemocnice Mladá Boleslav, a.s.)
MUDr. Marko Ptašinský (Urologické oddělení Městská nemocnice Ostrava)
MUDr. Nelly Suchomelová (Urologické oddělení Nemocnice Nový Jičín)
 Úhrada léčivého přípravku Xiapex – návrh center (Matoušková, Zámečník)
(15_21_Centra k aplikaci Xiapexu)

As. Matoušková shrnuje problematiku k návrhu center pro aplikaci Xiapexu®. MUDr.
Zámečník za andrologickou sekci ČUS navrhuje, aby byla léčba podávána specialistou
s příslušným certifikátem. Společně s as. Matouškovou navrhují 12 center (Praha, Plzeň, Ústí
nad Labem, Ostrava, Hradec Králové, Brno, České Budějovice, Zlín, Jihlava, Olomouc, Karlovy
Vary, Pardubice).
Prof. Hora se dotazuje na výsledky jednání s pojišťovnou. Pojišťovna podle prim. Zámečníka
vidí problém v nekontrolovaném nárůstu počtu pacientů. Od pojišťovny zatím žádné oficiální
stanovisko neexistuje.
Výbor ČUS odsouhlasil pro aplikaci přípravku Xiapex centra s podmínkou akreditace 2.
stupně MZ ČR (zde je součásti specializovaná andrologická ambulance) a přítomnosti lékaře s
certifikátem k aplikaci Xiapexu®.
 Purkyňův nadační fond - soutěž o publikaci v časopise s vysokým impakt faktorem
za rok 2018 (Babjuk) (16_21_Nabídka Purkyňova nadačního fondu na účast
v soutěži)
Prof. Babjuk předkládá členům výboru nabídku Purkyňova nadačního fondu na účast
v soutěži o publikaci v časopise s vysokým impakt faktorem. Soutěž je určena mladým
autorům do 35 let. Sekretariát rozešle nabídku výboru ke zvážení, zda by doporučili
vhodného kandidáta.
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 SIU Invitation to Nominate a National Society Delegate and National Society Deputy
Delegate (Babjuk) (17_21_Nabídka SIU)
Sekretariát rozešle členům výboru nabídku ze strany SIU na nominaci národních kandidátů.
Bude dořešeno per rollam.
 Studie s firmou Krka (18_21_Spolupráce ČUS ČLS JEP a společnosti Krka)
Prof. Babjuk informuje výbor o nabídce od společnosti Krka. Studie by byla na téma
compliance s EAU guidelines pro léčbu BHP, močové inkontinence nebo erektilní dysfunkce s
ohledem na věk jednotlivých urologů v ČR.
Společnost Krka zároveň nabízí uzavření smlouvy s ČUS (záštita nad vedením studie, využití
loga). Sekretariát nabídku rozešle výboru, členové se k ní vyjádří per rollam.

Projednáno v termínu 20. 2. 2019 – 14. 4. 2019:
 Odsouhlasení odpovědi poslankyni PhDr. Richterové (dotazy na asistovanou
reprodukci) – 28. 2. 2019
 Schválení nominace prim. Schramla jako zástupce ČUS při výběrovém řízení
Ústeckého kraje pro žadatele MUDr. Miroslava Šuráně, které se uskutečnilo 3. 4.
2019 – 6. 3. 2019. Zpráva prim.Schramlem zatím nedodána.
 Vnitřní připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o
veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů – za ČUS bez připomínek, 22. 3. 2019
 Schválení nominace prof. Študenta jako zástupce při výběrovém řízení Olomouckého
kraje, které se uskuteční 25. 4. 2019 – 29. 3. 2019
 Schválení Vyjádření ČUS k zařazení penilní svorky do kategorizace ZP - 3. 4. 2019
 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci,
ve znění pozdějších předpisů – za ČUS bez připomínek – 8. 4. 2019
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