Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 12. 6. 2019 od 15:00
Místo konání: Usedlost Ladronka, Praha 6
Přítomni: prof. Babjuk, prof. Broďák, doc. Doležel, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Kočvara,
doc. Krhut, as. Matoušková, as. Petřík, MUDr. Rosenberg, doc. Zachoval
Omluveni: prof. Študent
Za sekretariát ČUS: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Hosté: MUDr. Janský, L. Lapešová, doc. Veselý
Pozdní příchody:
prof. Babjuk, prof. Hanuš, doc. Kočvara – 15:13
doc. Zachoval – 15:19
prof. Broďák – 16:45

Program (01_22_Program schůze výboru 12. 6. 2019):


Kontrola zápisu z poslední schůze (Hora) (02_22_Zápis ze schůze výboru 12. 4. 2019)

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 – doc. Zachoval se zúčastnil jednání na MZ ČR, byl požadavek na
specifikaci indikačních kritérií. Toto bylo doplněno a kódy by měly být zařazeny do Sazebníku.
Ad Výroční konference – as. Petřík navrhne přesný termín pro zasedání redakční rady České
urologie, pravděpodobně v pátek v ranních hodinách - úkol trvá
Ad Výroční konference 2021 – bude na programu dnešní schůze
Ad Akreditační komise pro urologii, onkourologii a dětskou urologii, nové vzdělávací programy
– informace o současném stavu - bude na programu dnešní schůze
Ad Nominace a volba čestných členů ČUS, nositele medaile E. Hradce – prof. Babjuk bude
nominované informovat – prof. Babjuk kontaktoval všechny, včetně prof. Grünbergera. Byl jim
zaslán zvací dopis. Nominovaným bude uhrazeno ubytování na výroční konferenci, prof.
Grünebergovi i letecká doprava.
Ad Podpora dětské urologie – součástí projektu IPVZ na podporu dětských nástavbových
oborů je vytvoření nového vzdělávacího programu dětské urologie po zkrácení dosavadní doby
školení. Jakmile bude program připraven, požádá sekce o vyjádření výbor ČUS a výbor
Pediatricko-chirurgické společnosti. – úkol trvá. Definitivní rozhodnutí bude v červenci, doc.
Kočvara bude poté výbor ČUS informovat o dalším postupu.
Ad Stav hospodaření - bude na programu dnešní schůze
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Ad Informace o současném stavu DRG Restart – 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. – as. Petřík připravil oficiální dokument se shrnutím,
jak vykazovat kódy roboticky asistované chirurgie. Při jeho přípravě vycházel z instrukcí MZ ČR
a ÚZIS. Tento dokument bude uveřejněný na webových stránkách ČUS a sekretariát ho rozešle
robotickým centrům. Doc. Zachoval doplňuje, že by centra měla být požádána o zpětnou
vazbu, aby byl výbor obeznámen, pokud centra vykazují výkony jinak, než jak je uvedeno
v dokumentu.
Ad Jednání MZ ČR (onkourologie, karcinom prostaty, atd.) – bude na programu dnešní schůze
Ad SIU Invitation to Nominate a National Society Delegate and National Society Deputy
Delegate – sekretariát rozeslal nabídku členům výboru, národní delegát nebyl určen. Prof.
Babjuk bude o této situaci informovat SIU.
Ad Studie s firmou Krka – bude na programu dnešní schůze
Výroční konference a edukační aktivity:


Výroční konference 2019 (Babjuk, Petřík, Lapešová, Veselý)

Prof. Babjuk vítá paní Lapešovou z agentury Hanzo. As. Petřík prochází časový harmonogram
a program konference.
Středa 16. 10. 2019 - kurzy ČAU budou začínat v 15:00 – půjde o tyto kurzy: Praktická
doporučení v diagnostice a léčbě karcinomu prostaty, Aktuální aspekty léčby urolitiázy (každý
z kurzů bude trvat 60 minut), sdělení Léky v graviditě a Antibiotická léčba a lékové interakce
v urologii budou spojeny v jeden kurz s délkou 40 minut. Programy všech kurzů jsou hotové,
budou prezentovány na setkání vědeckého výboru konference 31. 7. 2019. Přednášející budou
osloveni vždy vedoucím příslušného kurzu. Vedoucí kurzu (doc. Veselý, as. Petřík, doc. Krhut)
připraví do konce srpna ke každému kurzu anotaci.
Čtvrtek 17. 10. 2019 – zahájení konference bude v 8:30, poté proběhne 7 vyzvaných
přednášek, které byly schváleny již na minulé schůzi výboru. Prof. Babjuk navrhuje pozvat na
zahájení děkana 2. LF UK, ředitele FN Motol, rektora UK a náměstka MZČR prof. Prymulu.
Výbor pozvání výše uvedených odsouhlasil.
Od 11:00 do 12:30 budou na programu operační přenosy. Oba operatéři (MUDr. Květoslav
Novák a prim. MUDr. Marek Schmidt) budou oficiálně pozvaní cestou sekretariátu.
Satelitní sympózia – od 12:45 Janssen-Cilag a Herbacos Recordati. Následovat bude satelitní
sympózium Astellas.
Program ESU kurzu, který bude následovat, je připraven a definitivně schválen ESU.
Pátek 18. 10. 2019 – diskuze s ministrem zdravotnictví bude od 9:30 do 10:30. Prof. Babjuk
navrhuje, aby diskuzi předcházela krátká prezentace o oboru urologie. Dotazy z pléna k
následující diskusi by mohly být zasílány prostřednictvím mobilní aplikace konference. V září
bude na sekretariát ministra zaslán dopis s detaily účasti. Od 10:30 bude následovat členská
schůze o délce 30 minut. Satelitní sympózia – od 11:00 do 12:00. Mělo by jít o sympózia
společností Ipsen a Surgicare. As. Petřík ještě upřesní poté, až bude mít stanovisko firmy Ipsen.
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Rozpočet konference - as. Petřík prezentuje rozpočet konference, předpokládané příjmy jsou
ve výši 4.765.000 Kč, předpokládané výdaje ve výši 5.526.000 Kč. Rozpočet konference je ve
ztrátě 760.000 Kč. Poklud bude celkový příspěvek ČUS (včetně poplatků za slevy na pronájem
výstavní plochy a satelitní sympózia pro sponzory ČUS ve výši 625.000 Kč) navýšen cca o
1.400.000 Kč, bude rozpočet vyrovnaný. Již v době plánování tohoto ročníku výroční
konference výbor předpokládal, že výdaje na konferenci pořádanou v Praze budou vyšší a s
negativní bilancí se předem počítalo a event. ztráta bude uhrazen z jiných aktivit a zisků
rozpočtu let předchozích.
V současné době je přihlášeno 50 lékařů a 50 sester.
HoT kurzy – proběhnou Hands-on Training kurzy ve spolupráci s firmou Olympus.
Společenský program – ve středu 16. 10. 2019 bude společenský večer pro pozvané hosty
v reprezentačních prostorech bytu pražského primátora v Městské knihovně na Mariánském
náměstí. As. Petřík předpokládá účast 40 – 50 osob.
17. 10. 2019 – společenský večer na Žofíně. Podařilo se snížit náklady za catering na 800.000
Kč. Výše pronájmu zůstává stejná. Výběrem kapely byl pověřen doc. Veselý.
Ubytování pro členy výboru a další hosty konference – v tomto roce bude ubytování hrazeno
členům výboru a revizní komise ČUS, členům volební komise, členům výboru SUS, rezidentům
SUS, zahraničním hostům, nově nominovaným čestným členům a nově nominovanému držiteli
medaile E. Hradce.


Informace ze SOR (Veselý)

Doc. Veselý prezentuje výboru přehled kurzů, které by měly probíhat v rámci nového
vzdělávacího programu. Limitací je skutečnost, že vzdělávací program nebyl ministerstvem
doposud oficiálně přijat. Do 15. 7. je potřeba na MZ ČR zaslat program kurzů a atestací v roce
2020. První třídenní předatestační kurz Novinky v urologii (onko-urologie I, onko-urologie II,
ženská urologie, dětská urologie, andrologická urologie), který je součástí nového
vzdělávacícho programu, by měl proběhnout 8. – 10. 1. 2020 ve FN Motol na 2. LF UK. Na konci
kurzu by byla možnost vykonání kmenové zkoušky. Otázky ke zkouškám by měly být dostupné
do 30. 9. 2019. SOR připraví co nejrychleji program kurzu Novinky v urologii a otázky ke
zkouškám - koordinuje doc. Veselý. Samostatně a v samostatných termínech by probíhaly
kurzy ultrasonografie a urodynamické vyšetření.
Specializační kurzy plánované v tomto roce a atestace 3. 12. 2019 ve FN Brno proběhnou dle
plánu.


JEUS 2019 a 2020 (Hora, Petřík, Črepová) (03_22_Vyúčtování JEUS 2019;
04_22_JEUS 2020)

As. Petřík informuje výbor o vyúčtování Jarního edukačního urologického sympózia 2019 –
výdaje byly ve výši 714.529 Kč, příjmy ve výši 881.832 Kč. Zisk ze sympózia byl 167.303 Kč,
z toho 117.112 Kč pro ČUS.
JEUS 2020 se uskuteční 24. - 25. 4. 2020 v LH Hotelu Dvořák v Táboře. Prezidenty konference
budou as. Petřík a prim. Kasl. Náklady na organizaci konference by měly být nižší než
v Karlových Varech. Ubytování pro účastníky bude zajištěno v hotelu Dvořák a Palcát.
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Výroční konference 2021 – návrh místa konání

As. Petřík a Mgr. Črepová prověří kapacity konferenčního centra ve Zlíně, 12. 7. 2019
proběhne prohlídka na místě. Termín výroční konference by byl 3. – 5. 11. 2021, v říjnu
nejsou prostory KC Zlín k dispozici.



(URO)logické kroky ke zdraví 2019 (Matoušková)

As. Matoušková hovoří o přípravách letošního ročníku (URO)logických kroků ke zdraví. Jsou
zarezervované prostory na Ladronce, o záštitu byl požádán starosta Městské části Praha 6.
Agentura pracuje na programu akce a oslovování sponzorů. Účast přislíbil i ministr
zdravotnictví.
Hospodaření společnosti a ekonomické otázky:


Stav hospodaření (Petřík)

As. Petřík informuje výbor a revizní komisi o stavu hospodaření společnosti v roce 2018.
Náklady byly ve výši 3.800.000 Kč, příjmy 4.800.000 Kč, výsledek před zdaněním cca 1.000.000
Kč. Výsledek vzdělávacích akcí byl mínus 322.000 Kč. Základ daně činil 2.907.000 Kč, daň byla
ve výši 552.330 Kč, do fondu bylo převedeno 142.525 Kč. Finanční prostředky společnosti jsou
celkem 10.950.485 Kč.
Revizní komise na základě přednesené zprávy pokladníka a po kontrole pokladních knih
odsouhlasila hospodaření ČUS za rok 2018.
As. Petřík dále hovoří o výhledu hospodaření pro letošní rok, prezentuje přehled sponzorů ČUS
na jedné straně a výdajů na straně druhé. Předpokládaný výsledek hospodaření společnosti
při započtení příspěvku na konferenci ČUS ve výši 1.400.000 Kč v tomto roce bude cca mínus
400.000 Kč.
As. Petřík informuje přítomné zástupce rezidentů o tom, že v případě podpory účasti na
zahraniční cestu bude každý podpořený účastník účtovat společnosti pouze svoje výdaje. Už
nebude možné hromadné účtování a nákup např. ubytování nebo letenek jedním z účastníků.
Účetní zpracování je poté administrativně mimořádně náročné. Sekretariát na toto bude
podpořené členy společnosti upozorňovat.
Prof. Babjuk se vrací k podpoře účasti MUDr. Motolové na výroční konferenci SUS. Jak bylo
později náhodně zjištěno, MUDr. Motolová již několik měsíců nepracuje v ČR, ale ve Vídni.
Sekretariát bude afiliaci žadatelů v budoucnosti bedlivěji kontrolovat. Podpora výboru ČUS by
se měla do budoucna týkat pouze urologů pracujících v ČR.

Úhrady, jednání s plátci a regulátory:
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Jednání na MZ ČR (onkourologie, karcinom prostaty, onkocentra, atd.) (Babjuk)
(05_22_Věstník MZ ČR 5/2019)

Onkourologická centra - ve Věstníku MZ ČR, který vyšel 30. 5. 2019, je publikována výzva k
přihlášení do soutěže o centra onkourologické péče v ČR (OUC). Ve Věstníku jsou základní
podmínky udělení statutu OUC a vzor žádosti o udělení statutu centra. Žádost musí být podána
do 30. 6. 2019.
Prof. Babjuk předpokládá, že MZ bude požadovat dodržování vypsaných kritérií, včetně
personální návaznosti na onkourologickou atestaci (jak bylo již několik let v době přípravy
center avizováno). V tuto chvíli odatestovalo v oboru onkourologie 15 urologů, dalších 14 je
do oboru přihlášeno. Lze odhadovat, že v toto chvíli vznikne zhruba 9 OUC. Prof. Babjuk
zdůrazňuje, že dle vyjádření pojišťoven v souvislosti se vznikem OUC nedojde aktuálně k
odsmlouvání jakékoliv péče v ostatních zařízeních.
Věstník s informacemi o OUC bude obratem publikován na webových stránkách ČUS i
s upozorněním, že je možné podat žádost o udělení statutu centra. Členové společnosti budou
informováni i mailingem. Stejně tak se tato zpráva objeví v chystaném bulletinu. Prof. Babjuk
připraví dokument týkající se OUC, který bude zaslán přednostům a primářům.
Doporučené postupy – prof. Babjuk shrnuje dosavadní zapojení do přípravy doporučených
postupů, které budou realizovány díky prostředkům z evropských dotací a jejichž přípravou
byla pověřena AZV. Ministerstvo projektu přikládá velký význam. Karcinom prostaty byl vybrán
jako jeden z pilotních projektů. Vedením celé pracovní skupiny byl pověřen prof. Babjuk, její
součástí jsou dva onkologové, dva radiační onkologové a dva urologové (prof. Babjuk a prof.
Broďák). O dalších aktivitách bude prof. Babjuk výbor průběžně informovat.


Závěrečná zpráva projektu VZP – ČUS „Časný záchyt karcinomu prostaty“
(Zachoval) (06_22_Hodnotící zpráva k projektu s VZP)

Doc. Zachoval předkládá výboru hodnotící zprávu projektu s VZP – časný záchyt karcinomu
prostaty. Jeho trvání bylo od 1. 8. 2017 do 30. 11. 2018 a bylo do něj zařazeno přibližně 284
klientů VZP ve věku 50 – 70 let. Projekt prokázal významný přínos pro záchyt karcinomu
prostaty, a to především pro záchyt klinicky významného karcinomu prostaty, ve skrínované
populaci mužů. Je předpoklad, že při adekvátní délce projektu by došlo k poklesu mortality a
poklesu záchytu karcinomu prostaty v pokročilých stádiích. Výbor oceňuje průběh projektu,
získaná data budou významným argumentem při plánování podobných aktivit v budoucnu.

Mezinárodní aktivity (Babjuk) (07_22_Proposal for new CEM)
Samostatná sekce ČUS na konferenci AUA - prof. Babjuk hovořil o nabídce prof. Grünbergera
na uspořádání samostatné sekce ČUS resp. ČUS a SUS v rámci konference AUA. Této možnosti
využila např. již polská nebo maďarská urologická společnost. Výbor diskutuje otázku vlastní
realizace – záleželo by to na počtu účastnících se urologů z ČR resp. Slovenska a také na
požadovaných financích ze strany AUA. Prof. Grünberger přislíbil, že by potřebné prostředky
od sponzorů zajistil. Připravit atraktivní program nejen pro účastníky z ČR a SR, ale i pro členy
AUA by při úrovni osobních kontaktů řady českých urologů mělo být reálné.
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Prof. Babjuk navrhuje pozvat prof. Grünbergera na schůzi výboru ČUS, která se bude konat
v rámci výroční konference. Zde by byla otázka česko-slovenské sekce diskutována.
Budoucnost CEM – prof. Shariat byl aktivní v otázce dalšího fungování meetingu CEM. Příští
ročník bude organizovat 17. – 18. 4. 2020 ve Vídni. Má přislíbenou podporu národních
společností z regionu CEM a ze strany EAU.
Prof. Babjuk navrhuje nominovat rezidenta, který by s prof. Shariatem komunikoval ohledně
tvorby programu příštího CEM a aktivně se podílel na jeho přípravě. Měl by to být někdo ze
zástupců rezidentů, kteří se účastní schůzí výboru ČUS. Rezidenti navrhují jako zástupce MUDr.
Fialu, který s nominací souhlasí. Prof. Babjuk bude informovat prof. Shariata.
Průběh voleb do výboru a revizní komise ČUS (Janský)
Prof. Babjuk vítá MUDr. Janského, předsedu volební komise. MUDr. Janský za volební komisi
shrnuje dosavadní průběh voleb do výboru a revizní komise ČUS. Ve stanovisku revizní komise
ČUS i ředitelky ČLS ke statutu čestného členství je doporučení, aby výbor ČUS pozastavil
platnost části článku 2.3 Stanov ČUS, ve kterém se uvádí, že čestný člen ČUS nemůže být volen
do řídících orgánů ČUS, nemá hlasovací právo, jeho hlas je hlasem poradním. Toto znění
omezuje základní právo řádných členů ČLS JEP. Naopak je třeba zdůraznit, že čestný člen ČUS,
pokud je současně řádným členem ČUS, má všechna práva a povinnosti řádného člena ČUS,
tedy i práva volit, být volen a mít hlasovací právo.
Tato skutečnost není nijak v kolizi s průběhem stávajících voleb, čestní členové společnosti
měli možnost volit v prvním kole (hlasovací právo se týká plenární schůze), žádný z dvou
čestných členů na volitelných místech pro druhé kolo nechce ve druhém kandidovat a čestní
členové budou moci volit i v kole druhém.
Ředitelka ČLS pí. Ponocná současně doporučuje výboru ČUS předložit ke schválení upravené
Stanovy ČUS i z důvodu, že byly schváleny r. 2013 a následně v r. 2015 byly přijaty úpravy
Stanov ČLS JEP. Výbor ČUS odsouhlasil, že změnu stanov ČUS bude řešit nově zvolený výbor.
V bulletinu bude uveřejněn seznam kandidátů pro 2. kolo voleb, které začíná 26. 8. 2019 a
končí 26. 9. 2019.
Výbor diskutuje propagaci kandidátů, kteří postoupí do 2. kola voleb. Prof. Babjuk v úvodníku
bulletinu vyzve kandidáty, aby si připravili materiál, ve kterém by představili vizi, kam by podle
jejich názoru měla urologie a ČUS v budoucím období směřovat.

Různé:


Noví členové (Črepová) (08_22_Noví členové)

Výbor ČUS jednohlasně schválil přijetí těchto nových členů:
- MUDr. Petra Nováková (Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice)
- MUDr. Jiřina Marešová (Urologické oddělení Oblastní nemocnice Kladno)
- MUDr. Natália Poničanová (Urologické oddělení Nemocnice Břeclav)
- MUDr. Patrik Stegmann (Urologické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati, a.s.)
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Aktualizace stanov ČUS – možnosti být volen u čestných členů/nositelů medaile
prof. Hradce

Diskutováno v bodu „Průběh voleb do výboru a revizní komise ČUS“.


Vzorky preparátu Oxybutynin HCl (Zachoval)

Doc. Zachoval hovoří o situaci týkající se preparátu Oxybutynin HCl. Preparát u nás není
registrován, ale je registrován v EU, může být tedy aplikován bez dalších administrativních
průtahů, k jeho podání se nevztahuje nějaká zvláštní žádost. Tato informace bude publikována
na webových stránkách ČUS.


Registrační systém pro vzdělávací akce ČUS (Petřík, Črepová) (09_22_Zadávací
specifikace registračního systému ČUS)

Mgr. Črepová a as. Petřík prezentují zadávací specifikaci pro vývoj registračního systému, který
by fungoval v rámci webových stránek ČUS a jehož prostřednictvím by bylo možné
administrovat registraci na všechny vzdělávací akce pořádané ČUS – od regionálních seminářů
po výroční konferenci ČUS (včetně volby ubytování, hrazení registračních poplatků, zasílání a
následný export abstrakt, mailovou komunikaci s přihlášenými účastníky, atd.). Vývoj
registrace IT společnost ohodnotila na 140.000 Kč.
Výbor ČUS jednohlasně schválil investici do vývoje registračního systému pro vzdělávací akce
ČUS.


Projekt se společností KRKA (10_22_ Spolupráce ČUS ČLS JEP a společnosti Krka)

Prof. Babjuk připomíná výboru nabídku společnosti KRKA na spolupráci při studii na téma
compliance s EAU guidelines pro léčbu BHP, močové inkontinence nebo erektilní dysfunkce s
ohledem na věk jednotlivých urologů v ČR. Prof. Babjuk navrhuje postavit studii tak, aby se její
výsledky daly prezentovat na poli EAU, např. pod hlavičkou guidelines office. Prof. Babjuk tuto
představu nejprve prodiskutuje se zástupci EAU. Pokud EAU projekt podpoří, budou
podniknuty další kroky - prof. Babjuk by poté do projektu navrhoval zapojit mladší aktivní
urology.
Výbor s touto aktivitou souhlasí a uděluje prof. Babjukovi mandát k dalšímu jednání.


Žádost Thomayerovy nemocnice – centrum roboticky asistované chirurgie
(11_22_Žádost ředitele Thomayerovy nemocnice)

Prof. Babjuk se vrací k žádosti ředitele Thomayerovy nemocnice o vybudování centra roboticky
asistované chirurgie, tato žádost byla již řešena i per rollam. Po diskuzi se výbor usnesl, že dle
koncepce urologické péče a také s ohledem na to, že je robotická chirurgie nedílnou součástí
moderní urologické péče, bude stanovisko výboru ČUS kladné.


Žádost o udělení záštity 31. Výroční setkání dětských urologů (12_21_Žádost o
udělení záštity)
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Prof. Babjuk předkládá výboru žádost MUDr. Ivo Nováka, Ph.D. o udělení záštity 31. výročnímu
setkání dětských urologů, které se uskuteční 17. – 18. 4. 2020 v hotelu Studánka v Rychnově
nad Kněžnou. Protože jde o oficiální akci jedné ze sekcí ČUS, tedy o akci ve skutečnosti ČUS
organizovanou, není potřeba výbor o záštitu žádat ani jí nijak uvádět.


Termíny schůzí výboru ČUS (18. 9. 2019)

První schůze výboru ČUS po letních prázdninách bude 18. 9. 2019 v Praze na Ladronce.


Nový zákon o zdravotnických prostředcích (Zachoval)

Doc. Zachoval informuje výbor o chybě v zákoně o nových zdravotnických prostředcích.
V textu zákona se díky iniciativě sdružení CZEPA objevilo, že preskripci cévek není nutné
schvalovat revizním lékařem, přecházejí tedy do jiného režimu úhrady. Reálně proto od 1. 12.
2019 hrozí, že cévky nebudou z finančních důvodů předepisovány, protože prostředky na
čerpání by byly z budgetu ZULP.
Doc. Zachoval bude mít ohledně této situace 17. 6. jednání na VZP. O výsledku jednání a
dalším vývoji bude výbor informovat.



Reforma primární péče (Janský)

MUDr. Janský prezentuje výboru aktivity týkající se reformy primární péče. Bezprostředně jde
o problém, který se týká zejména ambulantních specialistů.
První jednání mezi MZ ČR a Sdružením všeobecných lékařů proběhlo už v roce 2018.
Ambulantní sféru k jednání nikdo nepřizval, ani nedošlo k podání informací o přípravách
reformy ze strany MZ ČR nebo SVL.
Pracovní skupina pro reformu primární péče, která působí na MZ ČR, vytvořila materiál
k reformě primární péče. Zástupci Svazu ambulantních specialistů (SAS) chtěli jednat
s ministrem, nakonec došlo na jednání s náměstkem MZ ČR prof. Prymulou.
Hlavní body reformy jsou následující – posílení a rozšíření kompetencí praktických lékařů
(management chronických onemocnění, diagnostické výkony, screeningové výkony…-vše by
řídili praktičtí lékaři). Dále vymezení kompetencí vůči ambulantním specialistům, preskripční
omezení, standardizace vybavení ordinací, sdružené praxe atd. Hlavním cílem reformy se zdá
být změna financování – posílení výkonové složky při fixované kapitaci.
Svaz ambulantních specialistů proti materiálu podal řadu námitek – chybí analýza současného
stavu, nejsou stanoveny cíle a cesty k nim a dopady na ambulance.
MUDr. Janský uvádí odkaz na webové stránky www.reformaprimarnipece.cz, kde jsou všechny
argumenty a námitky SAS. MUDr. Janský žádá výbor ČUS o reakci na tuto situaci. Už se vyjádřily
i některé ostatní odbornosti – viz webové stránky. Výbor vyjadřuje krokům SAS podporu.
Projednáno v termínu 12. 4. 2019 – 12. 6. 2019:


Připomínkové řízení - návrh novely vyhlášky č. 99/2012 Sb., o personálním
zabezpečení zdravotních služeb – za ČUS bez připomínek – 6. 5. 2019
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Odsouhlaseno znění odpovědi na žádost MUDr. Matyse o podporu při jednání s VZP –
10. 5. 2019
Odsouhlasena odpověď pro MZ ČR ohledně dalšího postupu u rezidenčních míst
v oboru urologie – 14. 5. 2019
Odsouhlasen výběr rezidentů účastnících se výroční konference SUS 2019 – 22. 5.
2019
Připomínkové řízení k návrhu Zákona o zdravotnických prostředcích – za ČUS bez
připomínek – 5. 6. 2019
Schválení nominace doc. Doležela jako zástupce ČUS při výběrovém řízení
Jihomoravského kraje pro žadatele MUDr. Eva Poláčková, které se uskuteční 19. 6.
2019 – 11. 6. 2019.
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