Zápis z mimořádného zasedání výboru ČUS
dne 27. 12. 2007 v Praze
Přítomni: doc. Babjuk, prof. Hanuš T., doc. Kočvara, dr. Rosenberg
Za RK:dr. Petřík, dr. Zmeškal
Hosté: Prim. Pavlík
1. Personální a technické vybavení urologických pracovišť
Dr. Petřík předložil k diskusi návrh, materiál projednán a upraven podle připomínek.
Dr. Petřík materiál rozešle všem členů výboru k elektronickému připomínkování.
Termín pro připomínky do 7.1. na adresu dr. Petříka. Definitivní verze bude
zpracována do 9.1.2008.
2. Dr. Petřík informoval o jednání 2. Pracovní skupiny DŘ dne 13.12. 2007 a
dohodovacího řízení dne 19.12.2007, kde byla projednána úprava životnosti
endoskopického instrumentaria.
Institut dohodovacího řízení je ukončen 31.12. 2007, dále o změnách sazebníku bude
rozhodovat MZ ČR na jednání vystoupil dr. Kaplan z MZ ČR, jehož snahou je
sazebník užívat spíše jen pro sledování výkonnosti. Vlastní úhradu by pak měla být na
základě jednání pláce a poskytovatele.
3. Prim. Pavlík informoval o odmítání úhrady kombinace výkonů cystoureteroskopie
76531 a ureteroskopie 76527 Krajskou pobočkou VZP Praha, dopis Dr Sedlákové
přiložen. Výbor pověřil dr. Petříka přípravou stanoviska výboru ČUS ke kombinaci
těcto výkonů. Odpověď bude zaslána Dr. Pokornému na VZP.
4. Prim. Pavlík vystoupil s otázkou, jaká bude další strategie ČUS pokud nebude
v dohledné době realizována revize registračních listů výkonů.(Výsledek DŘ Otevřená
operativa dne 18.7.2007 neshoda, Endoskopie 18.12.2007 shoda- zde ale není ještě
potvrzeno písemně). Po diskusi stanoven další postup následně
a. Prof .Hanuš a doc. Kočvara na jednání dne 11.1 2008 u dr. Hellerové zmíní
problematiku sazebníku a otáží se na další postup MZ ČR
b. Dr. Petřík získá zápis z DŘ a zjistí další postup MZ stran endoskopie.
c. Výbor ČUS začne pracovat na konstrukci úhrad za výkon „balíčková cena“,
neboť tento způsob úhrady se zdá být velmi pravděpodobný. Paralelně bude
provedena analýza aktuálního nastavení vah DRH urologických výkonů.
5. Prof. Hanuš informoval o článku Prof .Rysky v Medical Tribune dne 17 prosince 2007
o neutěšeném stavu financování chirurgické péče. ČUS se připojí k této aktivitě
dopisem
Termín 7.1.2008 prof. Hanuš.
6. Doc. Kočvara informoval o požadavku ZP MV na spolupráci Výboru ČUS ČLS JEP
na stanovení objemů minimální péče.
Výbor pořádá ZP MV o data o objemu péče za rok 2006 a pozve zástupce MVČR a
příští jednání výboru.
Termín 7 1 2008 doc. Kočvara
7. Dr. Petřík připraví koncept dopisu Ing .Kantůrkovi, předsedovi dozorčí rady VZP se
žádostí o frekvenční analýzu výkonů odbornosti 706 a 707
Termín 7.1.2008
Zapsal: Dr. Aleš Petřík

Vidi: Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

