Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 18. 9.
2007 v Praze
Přítomni: dr. Anděl, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím, doc. Kočvara, dr.
Rosenberg, doc. Záťura
Za RK:, prof. Pacík,dr. Petřík, dr. Zmeškal
Omluven: doc. Babjuk, doc. Fiala
Hosté: doc. Hora, Mgr. Ludvíková (za EuroVerlag)
1. Kontrola zápisu (doc. Jarolím)
Ad 2/9. Volby do výboru ČUS. Návrh event. úprav připraví a podněty od ostatních členů
výboru a členů ČUS bude sumarizovat dr. Petřík.
Bude připraveno vedení volební kampaně na webových stránkách ČUS, znění bude schváleno
na příštím výboru, též bude zvážena forma voleb. V rámci textu budou uveřejněny i stanovy
ČLS JEP k volbám do odborných společností.
Úkol trvá.
Ad 2/11. Furantoin
Dle sdělení doc. Jarolíma je od srpna k dispozici Nitrofurantoin místo Furantoinu.
Ad 5. EAU Meets National Delegates – úprava minulého zápisu: Doc. Jarolím a doc.
Záťura přednesli zprávu ze zasedání, které proběhlo v Istanbulu. Stanovena definice oboru
urologie, včetně sexuální dysfunkce. EAU by si měla prosadit definici rozsahu urologické
péče vůči ostatním odbornostem. Jednou z cest je Masterclass v onkourologii. Urolog by měl
být lídrem v diagnostice, léčbě, dispenzarizaci a prevenci urologických nádorů.
Podpora aktivit EBU a edukace v rámci EBU.
Ad 9. Časopis Česká urologie - Časopis ČUS
Výbor doporučuje, aby Solen neprodleně odstranil reklamu a odkazy na firmu Solen
z webové stránky časopisu www.czechurol.cz. Zajistí prof. Hanuš.
Ad 11. Zprávy z kategorizační komise
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 požádal andrologickou a onkologickou sekci ČUS o
přípravu odborné argumentace.
2. Zpráva pokladníka
Písemně byli vyzvání všichni sponzoři ČUS k úhradě první poloviny smluvních částek pro
rok 2007.
Konečné vyúčtování postgraduálního kurzu v Alpáchpo zaplacení všech pohledávek skončilo
ziskem 596 920.-Kč (před zdaněním), který bude použit k úhradě části poplatku za kolektivní
členství v EAU.
Provedena část splátky za členství českých urologů v EAU (28.995 Euro, tj. 895.604,62.-Kč).
Další bude provedena v říjnu. Výbor se musí do konce letošního roku rozhodnout, zda bude
pokračovat v platbách za své členy i v r.2008, protože pokud není do konce roku podána
výpověď smlouvy s EAU, je invoice zasílán automaticky i v dalších letech.

Z rozpočtu partnerských smluv ČUS poskytnut příspěvek andrologické sekci 105 tis.Kč
(setkání ve Štiříně) a urodynamické sekci 130 tis.Kč (setkání v Motole)
Stav fondu a stav běžného účtu na konci prvního pololetí 2007: FOND: 4.935.470,99.-Kč,
Stav účtu: -1.873.727,27.-Kč, Příjmy z partnerských smluv: 1.050.000.-Kč
3. Zpráva z komise ČLS JEP pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv (doc. Jarolím)
K 1.1. 2008 bude současný stav úhrad z prostředků veřejného zdravotního pojištění převeden
do nového systému vycházejícího z novely zákona 48/1997 Sb. Výši úhrad se napříště
stanoví ve správním řízení, jehož účastníky jsou výrobce, SÚKL a zdravotní pojišťovny.
Odborné společnosti prostřednictvím ČLS JEP budou požádány o odborné posudky, nejsou
účastníkem správního řízení.
Správní řízení musí být ukončeno ze zákona do 75 dnů. Odborné společnosti mohou podávat
prostřednictvím ČLS JEP podněty, přičemž SÚKL nemá zákonnou povinnost na podnět
reagovat.
Prvním krokem v zavádění nového systému bylo zařazení přípravků do tzv. referenčních
skupin, což jsou skupiny léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obdobnou,
nebo blízkou účinností a bezpečností a obdobným klinickým využitím.
Z urologických přípravků byly rozděleny G04C na alfablokátory, hormonální přípravky a
fytopreparáty. G04 B bude jedna skupina s vnitřní diferenciací podle míry vedlejších účinků.
Duloxetin bude zvlášť.
V další etapě se bude jednat o event. bonifikaci uvnitř skupin a o tzv. druhých úhradách. První
úhrada je bez preskripčního omezení, druhá pro stavy definované preskripčním omezením.
Bude možno podávat návrhy na úpravu preskripčního omezení.
Ohledně dostupnosti LHRH analog bude zahájeno jednání s ředitelkou odboru léčiv VZP.
Další podněty týkající se prostaglandinu, antibiotik, antimykotik, epirubicinu a mitomycinu
budou na základě odborných posudků vypracovaných zejména sekcemi ČUS postoupeny
Komisi ČLS JEP pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv.
Výše úhrad se zatím nemění, zůstane až do případného změnového řízení.
4. Výroční konference ČUS Plzeň 10.-12.10.2007.
Zprávu o přípravě konference podal doc.Hora, přítomna i Mgr. Ludvíková za agenturu.
Abstrakta předána do tisku do kongresového čísla České urologie.
Výbor upozorňuje přednášející, že čas prezentace bude přísně omezen podle programu a
technika bude vypínána za 30 s po ukončení určeného času!!!
5. Časopis Česká urologie.
Doc. Hora navrhl nový systém práce redakční rady České urologie, představy o budoucím
financování časopisu o náplni časopisu. Návrhy byly diskutovány a přijaty výborem.
Abstrakta konference napříště budou publikována jen v České urologii.
Diskutován název časopisu.
Exkluzivita pro inzerci v časopisu sporná, doporučena varianta kombinující platinového
sponzora a placených reklam.
Výbor připraví vyhlášení výběrového řízení na nakladatele České urologie.
Po dosavadním zhodnocení současného vydávání časopisu výbor pověřil nového šefredaktora
připravit materiály pro audit plnění smlouvy s nynějším nakladatelem, změna nakladatele
nejspíše bude nutná – bude proveden právní audit.
6. Výběrové řízení na agenturu pro pořádání výročních konferencí. Výbor projednal tři
předložené nabídky. Doporučil firmu NUKLEUS HK se sídlem v Hradci Králové na dobu
jednoho roku s opcí na další dva roky.

7. Korporátní členství v EAU. Výbor doporučuje dále pokračovat v korporátním členství dle
finančních možností, nejspíše ale s časopisem v elektronické podobě. Bude záležet na
korespondenci s EAU, která přes deklarovaný příslib požaduje nyní zpětně vyšší úhradu. Prof
Hanuš (a doc. Kočvara) připraví dopis EAU.
8. Zpráva o jednání z dohodovacího řízení (Dr. Petřík).
8A. Úprava registračních listů výkonů dle skládankové kalkulace. Viz příloha.
8B. Proběhlo jednání s gynekologickou společností týkající se sdílení kodu 76531 u
odbornosti 603, kdy ČUS stanoví podmínky pro sdílení. Sdílení ostatních výkonů,
požadovaných společnostmi 706 a 603 bude řešeno komplexně v rámci sdílení výkonů všech
chirurgických oborů. Výbor vzal zprávu o jednání se zástupci gynekologické společnosti na
vědomí, odsouhlasil závěry jednání a doporučil připravit edukační program pro provádění
výkonu 76531 pro odbornost 603.
9. Hanuš T. a Pacík zorganizovali tiskovou konferenci k Evropskému dni prostaty
6.9.2007.
10. Připomínky SAU k sazebníku:
V reakci na dopis prim.Hiblbauera výbor projednal odpověď připravenou dr. Petříkem a
s jejím zněním souhlasí. ***
11. Ultrazvukové přístroje. Doc. Záťura referoval o návrhu radiologické společnosti týkající
se kategorizace ultrazvukových přístrojů – cena, životnost, povinnost ročních kontrol.
Doporučeno, aby doc. Záťura prosazoval na zítřejším cenu přístroje I. kategorie do ceny 1
mil. Kč.
V rámci diskuse navrženo požádat o sdílení výkonu dopplerovského vyšetření.
12. Výbor obdržel oznámení, že v měsíci říjnu a následujícím období se bude konat několik
jednání komisí výběrových řízení na poskytování ústavní péče dle zák.48/1997
Sb . Konkrétní dopisy s žádostmi o nominaci zástupce ČUS do výběrové komise obdržíme po
zpracování podkladů k výběrovým řízením.
3.10.07- Středočeský kraj, 10.10.07 - Olomoucký kraj, 23+24.10.07 kraj, 14.11.07 - Pardubický kraj

Moravskoslezský

13. Proběhla diskuse k materiálu koncepce urologie, který byl předložen a prodiskutován na
minulé schůzi. Jde o koncepční materiál, který je perspektivou dalšího rozvoje urologie v ČR.
Nyní byly prodiskutovány připomínky ambulantních urologů.
V rámci zachování rovného postavení nemocničních ambulancí a smluvních nelůžkových
urologických ambulancí je třeba, aby nemocniční ambulance splňovaly stejné podmínky, jaké
jsou kladeny na ambulance nelůžkové, tj. personální, přístrojové a prostorové.
Systém nemocničních ambulancí umožňuje zajistit komplexní urologickou péči. To je
důležitá podmínka pro výuku lékařů. Recipročním cílem ambulantních nelůžkových urologů
je legislativní nárok na možnost operativy inicializovaný pracovně právně formálním
miniúvazkem. Miniúvazek kryje právní odpovědnost a může být po dohodě i nehonorovaný.
Alespoň tak je kompenzována legislativní možnost lůžkových urologů pracovat na ambulanci
či si otevírat paralelní praxe. Výbor nárok nelůžkových ambulantních urologů považuje za
oprávněný a podporuje jej.
Návrh dvoustupňového zeštíhlení lůžkové urologické péče vychází z historicky navršené
nadměrné lůžkové péče obecně, která bude muset být redukována systémově v rámci

regionů. V současné době k těmto změnám nejsou kraje připraveny, jak je patrné z průběhů
jednání komisí výběrových řízení na poskytování ústavní péče dle zák.48/1997 Sb.
Předkládaná koncepce upravuje rozsah potřeby lůžkové urologické péče (již dříve
diskutovaný na MZ.) Výbor bude hledat cesty k získání konkrétních dat poskytované péče,
aby zvýšil účinnost své argumentace při jednání se zdravotní správou.
Prof. Hanuš odešle na MZ stávající materiál, prodiskutovaný na minulé schůzi, doplněný o
závěry nynější diskuse.Bude vyvoláno nové jednání s MZ za účelem realizace koncepčních
změn.
14. Doc. M. Hanuš připomíná platformu EUNI pro další vzdělávání urologů. Diskutována
varianta povinného absolvování kurzů pro členy ČUSu. T.č. neschváleno, ale doporučeno
rozšířit počet témat pro urologii a dále spolupracovat na tématech pro praktické lékaře. V
rámci korporátního členství v EAU výbor doporučuje účast v evropském systému
kontinuálního vzdělávání EBU (ACME).
15. Noví členové ČUS:
MUDr. Štursa Miroslav
MUDr. Holub Lukáš
MUDr. Kobzanová Radka
MUDr. Broďák Miloš
MUDr. Nencka Petr
MUDr. Balík Michal
Další zasedání výboru se bude konat 10. 10. 2007 v 8.00 hodin v Plzni.
Zapsal Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
Vidi Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

***
Kombinace kódů urologických výkonů

Nelze provádět flex.cystoskopii u ženy(76511)
Není pravdou, že se jedná o stanovisko výboru. Jde zřejmě o stanovisko hlavního revizního
lékaře VZP pro urologii. Oponováno nyní Výborem a v novém sazebníku je možnost
zdravotní indikace (odmítnutí spočívá v tom,že někteří amb. lékaři vykazují jen flexi
cystoskopie)
Nelze kombinovat výkony 76531 (cystoskopie) s 76533 (TUR-P), 76559 (TUR-T),
76571 (OUT):
VZP má pravdu , výkon zde začíná cystoskopií, přístroj je v ceně včetně 2 optik (295 tis Kč)
Kombinovat výkony 76527 (URS) a cystoskopie 76531:
Zde je plné oprávnění k vykázání cystoskopie

Lze vykázat výkon 76217 (výplach měchýře) v den operace (TUR-P, TUR-T):
Není důvod k zamítnutí, výkon je omezen pouze frekvencí 2 x za den , jinak omezení nemá.
Dr.Petřík,Ph.D.

