Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 13. 5.
2008 v Praze
Přítomni:, Dr. Anděl, doc. Babjuk, doc.Hanuš M., Prof. Hanuš T., doc. Jarolím, Dr.
Rosenberg, doc. Záťura,
Za RK: Dr. Petřík, Dr. Zmeškal
Omluven: doc. Babjuk, doc. Fiala, doc. Kočvara, Prof. Pacík za RK
1. Kontrola zápisu ze schůze výboru dne 11. 3 .2007 (doc. Jarolím)
Ad prezence omluven Dr. Zmeškal
Ad 4 úkol trvá
Ad 10 odloženo
2. Žádost MUDr. Štěpána Veselého, PhD.
Dr. Veselý žádá výbor o vyjádření ČUS ke své žádosti MZ ČR k uznání doby praxe ve
Švédsku. Výbor souhlasí.
3. Zpráva pokladníka
Dr. Anděl předložil zprávu pokladníka. Stav FONDu k 31.3.2008: 5 408 918.-Kč
4. Smlouva ČUS Galén – časopis Česká Urologie
Ředitel Galénu zaslal upravenou verzi smlouvy, kde byly akceptovány připomínky pracovní
skupiny (Anděl, Babjuk, Hora, Petřík). Pracovní skupina provede kontrolu textu.
5. Podpora účasti českých urologů na 2nd Annual European Perspectives in Urologic
Oncology
Výbor ČUS vypíše 10 sponzorovaných míst na účast. Výbor proplatí účastníkům fee.
Přihlášky k rukám Dr. Anděla, Kritéria: publikace, přednášky s onkologickou tematikou,
aktivní účast na činnosti ČUS. V odůvodněných případech nevylučuje výbor poskytnutí
příspěvku na ubytování a cestovné
6. Partnerské smlouvy oslovení firem
Výbor souhlasí s oslovením firem dopisem vyzývajícím ke spolupráci. Dr. Petřík předkládá
návrh na omezení vystavování na kongresu pouze pro partnery ČUS. V ceně 250 tis Kč by
bylo zahrnuto 5 m2 výstavní plochy. Doc. Záťura argumentuje, že toto je pro přístrojové
firmy neakceptovatelné.
7. Volební komise
Dr. Čavojec, oznámil výboru ČUS,že se jednání volební komise dne 14 5 nemůže zúčastnit.
Výbor jej z důvodů jeho časového zaneprázdnění po proběhlém hlasování odvolal a následně
jednomyslně zvolil Dr. M Matouškovou do volební komise.
8. Cena předsednictva ČLS JEP
Výbor ČUS navrhuje práci Dr. Kolomba a spoluautorů Infekce močových cest.
9. Žádost Dr. Břicháčka zvýšení úhrady přípravku Nebido
Doc. Jarolím odpoví Prof. Pacíkovi a požádá andrologickou sekci o zpracování podkladů na
základě EBM.

10. Informace ČLK
Doc. Záťura informoval o stavu komunikace předsednictva ČLK k OKU. Výbor konstatuje,
že materiály přicházející z ČLK mají spíše charakter politických proklamací.
11. Revize sazebníku
Dr. Petřík reagoval na diskuzi na 8.jarním sympoziu stran aktivity výboru ČUS při revizi
sazebníku výkonu.
Od května do června 2007 proběhlo celkem 5 jednání 2 pracovní skupiny dohodovacího
řízení, kde byly projednány změny v registračních listech oborů 706 a 707, čímž byl završen
proces práce na nich trvající od května roku 2003.
Postupně ČUS zpracované registrační listy celkem 157 výkonů, byly 2. PS DŘ (2. pracovní
skupina dohodovacího řízení) předloženy v roce 2003 (otevřená operativa) a 2005
(endoskopie).
V roce 2006 na žádost 2. PS DŘ proběhly úpravy všech listů, přičemž v rámci ČUS proběhla
vnitřní oponentura (prim. Pavlík- otevřená operativa, prim. Koehler - endoskopie). V roce
2004–5 proběhla jednání v rámci jednotných laparoskopických kódů, kde se zúčastnili doc.
Študent a prim Všetička.
Na jednáních 2.PS DŘ v roce 2007 ČUS zastupoval Dr. Petřík a dále se jednání zúčastnili
prim. Koehler, doc. Študent a Dr. Doležal (dětská urologie). Mimo to se jednání zúčastnil Dr.
Rosenberg, nikoliv však jako zástupce ČUS, ale zástupce ambulantních specialistů (SAU).
Jednání probíhala vcelku věcně, samozřejmě ze strany VZP s cílem o snížení nákladů u často
frekventních výkonů. Přesto jsme však u nejvíce problematického výkonu, což byla
cirkumcize, dosáhli zreálnění operačního času.
Již od počátku došlo k problému stran definování specializovaného pracoviště. Pracoviště po
diskuzi na Výboru ČUS a po připomínkách na 2. PS DŘ bylo definováno následně.
Specializované urologické pracoviště odbornosti (706 a 707) je dostatečně vybaveno
personálně (počet lékařů dané odbornosti, jejich kvalifikace požadovaná registračním listem
výkonu pro daný výkon, zajištění trvalé – 24 hodinové komplexní péče lékařem s odborností
706 nebo 707), u jednodenní chirurgie po dobu přítomnosti urologického pacienta, 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).
Dalším, velmi problematickým bodem bylo omezení sdílení výkonu 76531 cysto-uretroskopie
pro odbornost 603 tj. gynekologie. Zde bylo uzavřeno se závěrem nutnosti mezioborového
projednání na poli ČLK, které proběhlo 11. června 2007 za účasti Dr. Petříka. Zde došlo ke
konsensu, že výkon bude sdílen i pro odbornost 603, ale pouze za podmínek určených ČUS.
Návrh pro specifikaci podmínek byl předložen Výboru ČUS k projednání.
Problematická byla i jednání stran laserové ablace tkáně prostaty (pokrývající jak KTP tak i
holmium ablaci), kde nakonec VZP náš návrh akceptovala.
Úspěchem je i dohoda o záměně Mesocain gelu za Instilagell Almed ve všech registračních
listech výkonu v analogickém počtu balení.
Vlastní jednání Dohodovacího řízení dne 18. července 2007 proběhlo již bez připomínek a
registrační listy výkonů byly projednány jako jeden celek s výsledkem hlasování všichni pro,
vyjma zdržení se zástupců plátců péče (pojišťoven), výsledek je tedy „NESHODA“. Toto je
však výsledek stejný jako u všech ostatní odborností, který jsme od prvopočátku i očekávali.
Dne 19. 12. 2007 pak proběhlo historicky poslední jednání Dohodovacího řízení, kde ČUS
předložila změnu v životnosti endoskopů u 28 výkonů, výsledek jednání je „SHODA“,
výkony jsou předloženy MZ k dalšímu projednání a zařazení do Sazebníku.
Celý osud upravených registračních listů výkonů všech chirurgických oborů je značně
nejasný. Jedinou jednoznačnou skutečností je, že konečně napříč všemi chirurgickými

odbornostmi došlo k porovnatelnému a reálnému vyčíslení nákladů na výkon. Je to možná
málo, ale i tak je to krok vpřed.
12. Doporučené postupy uro- onkologie
SROBF poděkovala za zaslání doporučených postupů.
13. Blahopřání k čestnému členství v EAU
Výbor ČUS gratuluje Prof. Dvořáčkovi k ocenění čestným členstvím v EAU.
14. Nová členství
Fajnor Igor- Kyjov, Hušek Petr -Hradec Králové, Zaplatílek Jan- Třebíč, Skoumal RenéBrno.
15. EBU Informace
Prof. Hanuš a Dr. Petřík informovali o zasedání EBU v Kodani ve dnech 2.-3. května 2008.
Jednoznačným trendem je akreditace pracovišť dle EBU, je možnost akreditovat jen část
vzdělávacího programu. Novou snahou EBU je vytvoření evropského urologického
„curricula“, které bude vytvořeno na základě analýzy existujících (Německo, Velká Británie).
Manpower Committee připravuje průzkum lůžkových oddělení. Prof. T. Hanuš ukončil dle
plánu tříleté funkční období ve funkci sekretáře EBU.
16. Konference ČUS Hradec Králové
Doc. Jarolím navrhuje doplnit vyzvané přednášející o Prof. Rudera Novak ze Zagrebu,
přednáška bude upřesněna, výbor souhlasí.
Doc. Morávek informoval o stavu příprav. Z pozvaných přednášejících pozvání k účasti
nepřijali Soloway, Marberger, Wirth a Romics. Účast potvrdili Tolley, Habbib, Radmayr.
Probíhá příprava kursu ESU.
Výbor pověřuje Dr. Petříka k jednání s Dr. Skopcem k provedení analýzy příjmu a výdajů
konference. Zpráva bude zaslána členům výboru mailem.
17. Termín dalšího zasedání
Termín zasedání vědeckého výboru konference 19. 06. 2008 10.00 Hradec Králové
Termín zasedání výboru ČUS 13. 09. 2008 14.00 České Budějovice
Termín zasedání výboru ČUS 08. 10. 2008 9.00 Hradec Králové
zapsal MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.
vidi Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

