Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 12. 6.
2007 v Plzni
Přítomni: dr. Anděl, doc. Babjuk, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím, doc.
Kočvara, dr. Rosenberg, doc. Záťura
Za RK: prof. Pacík, dr. Petřík
Omluven: doc. Fiala
Hosté: doc. Hora, Mgr. Ludvíková (za EuroVerlag), prim. Pavlík, dr. Heráček, dr. Sobotka
1. Výroční konference ČUS Plzeň 2007 10.-12.10. 2007
Před zasedáním výboru proběhlo zasedání vědeckého výboru konference.
Doporučeno zajistit program pro Pracovní snídani pro rezidenty( doc,.Kočvara).
2. Kontrola zápisu (doc. Jarolím)
Ad 6. Sdílení kódů
Splněno
Ad 5. Sazebník
Současně s tímto podal dr. Petřík informaci o dosavadních jednáních o laparoskopických
výkonech, které se projednávaly v r. 2005 a jsou přiděleny mezi chirurgické výkony. Tehdy
se jednání zúčastnil doc. Študent a prim. Všetička. Principiálně výbor souhlasí se
skládankovým způsobem hrazení a je si vědom, že dosavadní úhrada laparoskopických
výkonů je vcelku přijatelná. Stále však zůstává nedořešeno omezení urologických
laparoskopických výkonů jen na odbornost 706, 707. Výbor toto považuje za zásadní, i ve
světle většinou zamítavých stanovisek k žádostem o sdílení kódů jinou společností. Pověřil
proto pracovní skupinu ve složení doc. Študent, prim. Všetička, doc. Kočvara a dr. Petřík, aby
vstoupili v jednánís příslušnou sekcí chirurgů.
U laparoskopických výkonů si musíme stanovit a definovat výkony, které má dělat jen
urolog.
Ad 9. Volby do výboru ČUS. Návrh event. úprav připraví a podněty od ostatních členů
výboru a členů ČUS bude sumarizovat dr. Petřík.
Úkol trvá.
Ad 11. Furantoin
V současné době není žádná naděje, že by byla obnovena výroba Furantoinu.
3. Popromoční vzdělávání v urologii
Výbor ČUS obdržel ze sekretariátu ČLS JEP návrh vládního nařízení se seznamem oborů pro
novelizaci zákona č. 95 Sb z r. 2004. V návrhu není zmínka o nástavbových oborech, na to
jsme upozornili dopisem Ing. Fišarovou ze sekretariátu ČLS JEP. V návrhu byly uvedeny
pouze základní obory. Ukázalo se, že úvodní informace nebyla dostatečná, na následném
setkání na IPVZ bylo Mgr. Proškovou upřesněno, že se s nějakou formou nástavbových
atestací se počítá; tyto obory by měly být dané vyhláškou MZ a ne zákonem. Uvažuje se i o
zákonném zřízení institutu certifikovaného kurzu, v současné době jsou v zákoně pouze
obory; funkční specializace ČLK nemají dle MZ dostatečnou oporu v zákonu. Je též snaha
znovu rozdělit specializační vzdělávání do dvou stupňů, stanovit „předěl“ ve vzdělávání.
Zejména z důvodu, aby po určité době školení získal školenec jasně vymezenou odpovědnost
a také vyšší ohodnocení.
Uvažuje se též o společném popromočním dvouletém kmenu, pak teprve vlastní vzdělávací

program dle oboru. Druhou alternativou je stávající způsob zařazení do vzdělávacího
programu hned od počátku. Bude předmětem diskuse.
Bude snaha maximálně umožnit lékařům s atestací I. stupně dosáhnout specializované
způsobilosti.
Je snaha maximálně usnadnit vznik akreditovaných pracovišť – tj. vytvořit několik typů
akreditovaných pracovišť. Možnost změn úvazků z jednoho na jiné pracoviště, včetně
odpovídajícího pojištění, by měla řešit i novelizace zákona. Akreditovaná pracoviště budou
získávat akreditaci nejen na výuku urologie (část či celý program), ale také na odbornou stáž
pro lékaře ve vzdělávacím programu jiného oboru, který má tuto stáž ve svém programu jako
povinnou doplňkovou (např. chirurgie, gynekologie, dětská chirurgie).
Všechny navrhované změny by se měly promítnout do novelizace vzdělávacích programů,
jejich redakce by měla proběhnout na podzim t.r. Původní revizi programů z února 2006 bude
tedy nutné dále upravit.
Dle sdělení doc. Záťury připravuje ČLK vlastní návrh novelizace zákona 95 Sb.
4. Andrologie
Dr. Heráček a dr. Sobotka přednesli informaci o průběhu 2. andrologického kongresu ve
Štiříně, poděkovali za finanční podporu ČUS a předložili finanční účet konference.
Abstrakta kongresu byla publikována v novém časopisu European Andrology, který bude dále
vydáván elektronicky. Abstrakta též budou publikována na stránkách ISA (International
Society for Andrology)- ve virtual library. Je snaha získat pro časopis podporu ISA.
Předložili plán mezinárodní aktivity andrologické sekce ČUS. Podrobnosti na webových
stránkách andrologické sekce ČUS www. andrologickasekce.cz. Dr. Sobotka seznámil členy
výboru o přípravě výjezdního zasedání andrologické sekce v New Yorku a požádal předsedu
ČUS o osobní účast na něm.
5. EAU Meets National Delegates. Doc. Jarolím a doc. Záťura přednesli zprávu ze zasedání,
které proběhlo v Istanbulu. Stanovena definice oboru urologie, včetně sexuální dysfunkce.
EU by si měla defininovat rozsah své péče. Masterclass v onkourologii. Urolog by měl být
lídrem v diagnostice, léčbě, dispenzarizaci a prevenci urologických nádorů.
Podpora aktivit EBU a edukace v rámci EBU.
6. Sazebník
Prim. Pavlík předvedl srovnání nákladů a úhrad u urologických operačních výkonů. Poukázal
na situaci, kde všechny tyto výkony jsou silně podhodnoceny, což neumožňuje m.j. zavedení
one-day surgery. Navrhuje provedení auditu, který by byl silným argumentem pro jednání
s pojišťovnou, aby se tato dlouhodobě neřešená situace změnila.
Dr.Petřík informoval o konstrukci nové kalkulace výkonů, srovnatelné s ostatními
chirurgickými obory. T.č. se projednává poslední díl urologie, ostatní chirurgické obory jsou
již hotovy, v červenci bude závěrečná schůze. Pokud budou nové kalkulace přijaty – se
započtením nákladů, režie a úhrady práce - pak je bude ČUS akceptovat. Pokud nová
kalkulace nebude přijata, pak ČUS podporuje provést výše navrhovaný audit na více
pracovištích a pak tento medializovat.
Generace bodu – urologie generuje bod za cca 1.40 Kč. Jiné odbornosti jsou schopny bod
vydělat. Prof. Hanuš požádal ředitele VZP o statistická data.
Proběhne jednání s gynekology stran sdílení kodů. 11.7.2007-zúčastní se dr. Petřík a dr.
Rosenberg.
Žádáme o povolení přední kolpoplastiky a hysterektomie. Diagnostická cystoskopie by měla
být povolena jen pro urologii. Sutura močového měchýře – lze povolit

Flexibilní cystoskopie u žen – urologové by měli vykazovat jen při anatomickém abnormalitě.
V rámci jednání s chirurgy doporučeno povolit operaci rektovezikální píštěle.
Definice specializovaného pracoviště :
Specializované pracoviště je pracoviště dané odbornosti (706 a 707), které je dostatečně
vybaveno personálně (počet lékařů dané odbornosti, jejich kvalifikace požadovaná
registračním listem výkonu pro daný výkon, zajištění trvalé – 24 hodinové péče odborným
lékařem) , technicky (přístroje požadované registračním listem výkonu a obecně požadované
pro oddělení daného typu) a diagnosticky (komplexní přístrojové a personální vybavení pro
stanovení indikace k danému výkonu).
7. Zpráva pokladníka
Dr. Anděl referoval o partnerských smlouvách, o stavu hospodaření ČUS. Zahájena, jako
každoročně, jednání o Partnerských smlouvách na rok 2007. Získán příspěvek na podporu
účasti českých urologů na letošním CEM v Zagrebu. Provedena každoroční platba za
členství ČUS v EBU (1.800.-Euro). Provedena úhrada první splátky za kolektivní členství
členů ČUS v EAU (28.995 Euro).Ukončena jednání s agenturou Euroverlag ohledně smlouvy
a rozpočtu letošní výroční konference. Smlouva připravena k podpisu na ČLS JEP. Stav
fondu: 4.995.980,99.-Kč, stav účtu: -1.450.731,31.-Kč
8. Výbor ČUS souhlasí s příspěvkem 100 tis. Kč. pro zajištění společenského programu pro
lektory EUREPu 2007.
9. Časopis Česká urologie - Časopis ČUS
Výbor přijal rezignaci doc. Zátury Prof. Hanuš vyjádřil poděkování za desetiletou činnost
šefredaktora a také za nezastupitelný podíl doc. Záťury při založení časopisu.
Výbor současně vítá nabídku doc. Záťury zajistit kongresové číslo časopisu v tomto roce.
Navrhovanou nominaci přijali dva kandidáti.
Výbor zvolil v tajném hlasování novým šefredaktorem časopisu Česká urologie doc.
Horu.
Doc. Záťura upozornil na současné nedostatečné zajištění redakční práce dosavadní
agenturou.
Zatím je zakotvena struktura vydávání, elektronická verze zajištěna – je již na webu, t.č. 6
rukopisů je připraveno k vydání, zpracovány návody pro autory.
Výbor doporučuje, aby Solen neprodleně odstranil reklamu a odkazy na firmu Solen
z webové stránky časopisu www.czechurol.cz. Zajistí prof. Hanuš.
10. Koncepce urologie (dětské urologie)
Prof. T.Hanuš předložil komplexní materiál, vycházející z koncepčního materiálu,
schváleného v březnu 2005, ze setkání představitelů ČUS se zástupci MZ a VZP v lednu
2006, z elektronické diskuse mezi členy výboru ČUS v průběhu roku 2006 ke koncepci
urologie, z dosavadního průběhu udělování akreditací a z požadavků na akreditované
pracoviště pro popromoční výuku urologie. Materiál byl sumarizován na pracovní schůzce
v květnu 2007, které se zúčastnili – prof.Hanuš, doc. Záťura, dr. Petřík a doc. Kočvara.
Materiál byl prodiskutován, včetně upravené navrhované sítě lůžkových pracovišť – tato
restrukturalizace by měla probíhat ve dvou etapách. Doc. M. Hanuš ještě doplní text
k ambulantní složce po diskusi v SAU.
Vyčkáme na statistická data z VZP od ředitele Horáka. Doc. Babjuk doporučil připravit
epidemiologická data urologických onemocnění podle metodiky onkologů.
Po získání dat bude možné se vyjádřit k nároku na jednotlivá lůžková oddělení stran

minimálního počtu výkonů, které je třeba provádět, aby byla zajištěna kvalita – to by mělo
být i v zájmu pojišťovny, která by pak zacílila úhradu odpovídajícím pracovištím pro
specializované výkony. Výstupy těchto kalkulací by se měly také stát výchozím materiálem
pro stanovení požadavků na akreditované pracoviště a jejich případnou specifikaci na
pracoviště I. a II.typu.
11. Zprávy z kategorizační komise
Výbor doporučil požádat o rozšíření indikačního preskripčního omezení u Mitomycinu i na
odbornost URN.
MUDr. Rosenberg oznámil, že vymizela částečná úhrada prostaglandinu po schválení RL
a je třeba zahájit jednání u vyjmenovaných skupin (diabetes mellitus I.typu, transverzální léze
míšní, trauma malé pánve). Doc. Jarolím připraví žádost na KK.
12. Různé
Sekretariát ČLS JEP nabízí bezplatné ohodnocení akcí certifikáty ČLK pro kontinuální
vzdělávání.
Doc. Jarolím komentoval přerušení úhrady ubytování některým účastníkům na
postgraduálním kurzu v Kaprunu, které bylo v souvislosti s jejich absencí na odborném
programu.
13. Konkurz na agenturu na pořádání výročních konferencí ČUS v letech 2007-2009.
Přihlásily se 3 firmy:I-deal, Nucleus HK a JS Partner
Dr. Anděl, Doc. Babjuk a prof. Hanuš připraví materiál pro jednání výboru
Noví členové ČUS:
MUDr. Chmelenský Tomáš
MUDr. Dolan Igor
MUDr. Tůma Marek
MUDr. Alhaifi Abdulkader
Další zasedání výboru se bude konat 18.9.2007 ve 14 hodin v Praze.
Zapsal Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
Vidi Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

