Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 11. 4. 2013, Praha, U Lípy

Přítomni:
Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík,
doc. Zachoval (z pracovních důvodů omluven z projednávání bodu - „různé“ na konci
zasedání), prof. Hanuš, MUDr. Rosenberg
Členové revizní komise: as. MUDr. Matoušková, doc. Kočvara, doc. Doležel
Sekretariát: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Hosté: prim. MUDr. Jandejsek, MUDr. Fehérová
Program: (10_01_Program schůze výboru ČUS 11_4_13)
Kontrola zápisu z minulé schůze (Hora)
(10_02_Zapis_ze_zasedani_vyboru_CUS_ze_dne_21_2_2013_def)
Prof. Hora kontroluje zápis z minulé schůze výboru (ze dne 21.2. 2013). V zápisu z minulé
schůze jsou červeně vyznačeny nesplněné úkoly a doplnění.
•

Dotazníky ambulantní složka (Zachoval, Rosenberg)
(10_03_Vyhodnocení_dotazníky_pro_ambulance – nemocnice)
(10_03_b_Výstupy dotazníků_ambulantní_složka)
MUDr. Rosenberg informuje o výstupech z dotazníkové akce v ambulantní složce:
Prezentuje základní demografická data: nejvíce ambulantních lékařů je ve věku 55-60 let,
nejčastěji má ambulance 1,5 úvazku, přes 65 % ambulancí vykazuje 400-600 ošetření za
měsíc, 85% ambulancí má vybavení podle vyhlášky, 18 % ambulancí zajišťuje pohotovostní
službu, téměř 75% ambulantních lékařů operuje i na lůžkovém pracovišti.
Výbor diskutuje otázku „detašovaných pracovišť“, která nejsou vždy dostatečně vybavena,
vybavení je však obvykle k dispozici na „základním pracovišti“. Tato pracoviště zlepšují
dostupnost péče v některých regionech.
Doporučení MUDr. Rosenberga pro jednání s pojišťovnou: výbor ČUS by měl trvat na
dodržení základních požadavků vyplývajících z personální vyhlášky a vyhlášky o technickém
vybavení, respektive na některých dalších základních požadavcích: kvalifikace urologa u
samostatného ambulantního zařízení, pevně stanovená ordinační doba, provádění kompletní
škály výkonů, počet pacientů za měsíc by měl dosahovat min. 25% průměru, služba na
pohotovosti a operativa ambulantních lékařů by měla být přizpůsobena lokálním podmínkám.
•

Doc. Zachoval referuje o výstupu z nemocniční složky: celkem se vrátilo 54 dotazníků z 56
obeslaných pracovišť (2 pracoviště nebyla ochotna data sdělit).
Pro potřeby zpracování byly nemocnice rozděleny do třech kategorií – „okresní“, „krajské“ a
„fakultní“.
Okresní nemocnice mají průměrně 1,6 úvazku na ambulanci a průměrně 814 ošetření za
měsíc, krajské nemocnice mají průměrně 2,37 úvazku na ambulanci a průměrně 1369 ošetření
za měsíc, fakultní nemocnice mají průměrně 4,38 úvazku na ambulanci a průměrně 1939
ošetření za měsíc.
Všechna pracoviště splňují vybavení podle vyhlášky. Téměř všechna zařízení mají
pohotovost a možnost operativy v rámci zařízení. Problémy, se kterými se potýkají pracoviště
nejčastěji: narůstající počet vyšetření, přetíženost ambulancí, ne zcela ideální spolupráce
s ambulantními urology v některých oblastech.
Prof. Babjuk informuje o jednání s MUDr. Šustkovou z VZP. Jedním z bodů bylo, jakým
způsobem bude probíhat jednání VZP s ambulantními lékaři o prodlužování stávajících

smluv. VZP nepředpokládá zásadní změny rozsahu sítě v příštím roce, budou stanovena
kritéria pro jednání, ale zatím definována nebyla. Rozšiřování ambulantní sítě není v příštím
roce pravděpodobné.
Úkoly:
Do příští schůze výboru je nutné sjednotit výstupy z dotazníků obou složek – ambulantní a
nemocniční a vyhodnotit základní populační data, které využije ČUS pro další jednání s VZP
a MZ (dr. Rosenberg, doc. Zachoval).
Je nutné připravit a formulovat nepodkročitelná kritéria urologické ambulance (v souladu s
vyhláškami o personálním a přístrojovém vybavení) pro jednání s VZP (dr. Rosenberg, doc.
Zachoval, dr. Matoušková). Výbor je v rámci jednání připraven věnovat ambulantním
urologům maximální podporu.
O výsledcích i o své další strategii bude výbor informovat předsedu SAU, další kroky budou
se SAU koordinovány.
Materiály budou použity k vytvoření koncepce ambulantní urologické péče v ČR.
• Kontrola Sazebníku (Petřík, Zachoval)
As. Petřík informuje o jednání Pracovní skupiny na MZ: výkony v rámci skládačky byly
schváleny prakticky bez připomínek (do sazebníku byly převedeny výkony projednané a
schválené v roce 2007 bez změn). Jde o 14 nových, 15 vyřazených a 124 změněných výkonů.
Byly akceptovány připomínky ČUS stran amortizace endoskopů. Zbývající výkony byly
pracovní skupinou ČUS zkontrolovány a nebyly měněny. Lze očekávat připomínky
anonymního experta.
Současně, vzhledem ke změně dodavatele, byla ČUS koordinována i změna cen
laparoskopických výkonů (přímé dodávání firmou Surgical Intuitive snížilo ceny oproti
Hospimed o 25%) a došlo k přepracování číselníků.
Po aktualizaci číleníků na MZ ČZ budou registrační listy vytištěny a odeslány na MZ.
• DRG (Broďák) (10_04_duben_výbor ČUS DRG.ppt)
Doc. Broďák referuje o aktualitách z DRG. Snaha MZ je sjednotit počet výkonů (pro rok
2013 je referenční rok 2011).
Pro rok 2013: 1681 kritických výkonů, 1046 DRG skupin.
Výhled pro rok 2013: pro větší nemocnice je riziko, že dojde k poklesu bodové hodnoty
výkonů. Plánují se kontroly DRG vykazování. Dále budou zavedeny tzv. up-cody a sankce
za ně. Hrozí ekonomické ztráty.
Doc. Broďák specifikuje, které kódy vykazovat a které naopak nelze použít. Doc. Broďák
připraví do měsíce dokument s touto informací do bulletinu a na web.
As. Petřík připomíná, že je třeba připravit seznam podhodnocených výkonů a také těch, u
kterých chybí kritické kódy. Seznam musí být připraven k připomínkování do konce května,
připraví doc. Broďák. Poté bude připraven dopis na NRC.
• Jednání PS SZV MZ (Kočvara) (10_05_Zapis PS k SZV MZ_28 3 2013.doc)
Doc. Kočvara se zúčastnil jednání na PS SZV MZ v souvislosti s dopisem připraveným
v souladu se závěrem minulé schůze - vyjádřen zásadní nesouhlas se snížením času na výkon
dětského urologického vyšetření, které nelze ve zkráceném čase kvalitně provést.
Situace je řešena novým kódem 09555 (100 bodů), který se přidává k dětskému výkonu u
pac. do 6 let.
Doc. Kočvara připraví informaci do bulletinu a na web.
Definice Spojeného lůžkového fondu (Zachoval, Hora, Babjuk)
(10_06_Seznam výkonů SLF na web.pdf)
(10_06a_Seznam_vykonu_pro_Spojeny_luzkovy_fond)
Prof. Babjuk jednal s MUDr. Šustkovou (VZP) o zakládání SLF na různých pracovištích.
MUDr. Šustková sdělila, že tlak na vznik SLF je ze strany nemocnic, nikoliv ze strany VZP.
•

Prof. Babjuk zdůraznil názor výboru, že SLF mohou tvořit pouze minimální část sítě
urologických zařízení. VZP neplánuje stávající počet SLF navyšovat. Každou případnou
novou žádost na vznik SLF bude VZP konzultovat s výborem ČUS.
Prof. Hora apeluje na vytvoření materiálu, který bude jednoznačně definovat kritéria pro SLF
na základě personální (vyhláška 99) a vyhlášky o technickém vybavení (vyhláška 92).
Materiál, který připraví doc. Zachoval, prof. Hora a prof. Babjuk, bude konzultován
s pojišťovnou a vyvěšen na web ČUS.
• Seznam výkonů v režimu JLP a ZS, úhrady (Zachoval, Petřík, Babjuk)
Prof Babjuk informoval o jednání s VZP ohledně seznamu výkonů pro jednodenní lůžkovou
péči (JLP). VZP požaduje, aby do této kategorie byly zařazeny pouze výkony z kategorie H,
konkrétně ty, které vyžadují krátkou anestesii a které je možno provést během krátké
hospitalizace. VZP proto nesouhlasí se seznamem připraveným výborem ČUS, ale pracuje
s historickým seznamem. Prof. Babjuk upozornil na nebezpečí některých výkonů v tomto
seznamu z medicínského hlediska (ileofemorální lymfadenektomie apod.).
Prof. Babjuk a doc. Zachoval provedou revizi seznamu a budou jednat s pojišťovnou o
kultivaci seznamu a o ceně za balíček.
Prof. Babjuk jednal s VZP i ohledně balíčkových cen výkonů na zákrokovém sálku (včetně
kodu pro biopsii prostaty), jejichž kódy se objevily od počátku roku v externím číselníku. Dle
informace VZP byl kód od roku 2008 v interním číselníku a bylo jej možné nasmlouvat.
Důvod jeho uvedení v externím číselníku je snaha VZP nabídnout jej i dalším pojišťovnám.
Kód bylo a je možné nasmlouvat na základě žádosti na regionální pobočku. Žádost je
postoupena komisi na ústředí, která zohledňuje dostupnost a další faktory a učiní rozhodnutí,
zda bude v konkrétním místě kód nasmlouván. Podmínkou je, že zařízení musí mít zákrokový
sálek.
Koncepce oboru urologie (Babjuk, Hora, Zachoval)
(10_07_Koncepce urologie - ČUS 2013 - verze 2 1 2013)
Prof. Hora apeluje na přípravu koncepce ambulantní péče – na kolik obyvatel má být jeden
urolog, jaká by měla být dostupnost...atp. Budou definována kritéria. Návrh koncepce
ambulantní péče připraví na základě dotazníků MUDr. Rosenberg, Doc. Zachoval a MUDr.
Matoušková.
•

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík)
(10_08_K Vary koncept programu 10.4.2013)
Profesor Hora informuje o přípravách konference v Karlových Varech.
Společnost GSK projevila zájem o satelitní symposium, cena odpovídá úrovni sponzorství –
tedy sleva 50 % = 75 tis. Kč.
Program konference:
Středa: program edukačních kurzů dosud nedodal za andrologickou sekci prim. Zámečník, za
dětskou sekci doc. Kočvara, za onkourologickou sekci as. Matoušková (místo prim. Duška
bude vybrán náhradní spolukoordinátor).
Ve čtvrtek ráno proběhne pouze zahájení, ceny ČUS a čestná členství budou předána během
společenského večera.
Přenosy z operačních sálů:
Proběhne přímý přenos z operačního sálu z Brna – (sponzor zaplatí 25.000 – polovinu
nákladů), druhé pracoviště bude VFN nebo FTN (dva výkony na dvou sálech na jednom
pracovišti).
Filmový večer – MFF KV zapůjčí festivalové filmové znělky, prof. Babjuk projedná s Hanzo
postup při výběru filmu pro filmový večer.
Na příštím výboru As. Petřík předloží návrh rozpočtu konference.
•

• Konference 2014 (Petřík, Doležel)
Výbor ČUS rozhodl, že místem konání konference ČUS v roce 2014 bude Brno, hotel
Voroněž. Prezidentem konference bude doc. Doležel. Termín bude určen na příští schůzi
výboru.
Zájemci o pořádání konference v roce 2015 se mohou přihlásit do konce září 2013. Informace
bude zmíněna v bulletinu ČUS a v časopise Česká urologie.
• Webové stránky ČUS (Broďák, Črepová) (10_09_Prezentace web.ppt)
Mgr. Črepová informuje o aktualitách na webu ČUS:
- Návrh na optimalizaci webu ČUS. Jak bylo zmíněno v zápise z minulé schůze výboru, spol.
PHC připravila kalkulaci ve výši 40.000,- Kč.
Výbor ČUS tuto investici po diskusi jednohlasně odsouhlasil.
- Výsledek dotazníkové akce na spokojenost s používáním webu, která proběhla v měsíci
březnu, je pozitivní. Většina těch, kteří odpověděli, jsou s užíváním webu spokojeni.
Současně přišlo i několik tipů, co na webové stránky přidat nebo co změnit a tyto nápady a
tipy budou na webové stránky zapracovány.
- Zpoplatněná databáze firem – návrh na zařazení databáze farmaceutických firem do registru
ČUS se základními kontakty, portfoliem firmy, odkazy na jejich weby, obchodní
zástupce...atp. Databáze by byla pod heslem, pouze pro členy ČUS. Partneři ČUS by umístění
měli zdarma. Ostatní farmaceutické společnosti budou kontaktováni s nabídkou umístění do
databáze za danou roční částku. S přípravou databáze budou spojeny náklady ve výši cca
5000,- Kč
Výbor ČUS vytvoření databáze i s náklady s ní spojené odsouhlasil.
Prof. Babjuk zdůraznil prioritní postavení partnerů ČUS, které se musí projevit i v databázi.
Mgr. Črepová připraví konkrétní návrh.
• Zpráva pokladníka (Petřík), Partnerství spol. Sotio
As. Petřík informuje o konečném vyúčtování hospodaření ČUS za minulý rok:
Příjmy“ z členských poplatků a dary 335 000 Kč, partnerské smlouvy 3 355 000 Kč.
Náklady na provoz ČUS 2 150 500 Kč, náklady na kongres 385 000 Kč.
Výsledkem je výnos ve výši 952 000 Kč.
Výnosy z členských příspěvků za minulý rok činily 283.000,- Kč. As. Petřík upozorňuje, že
členové (i když jsou stále pracovně aktivní) od dosažení 60 resp. 62 let platí členský
příspěvek pouze 10 Kč. As. Petřík proto navrhuje, aby po dosažení důchodového věku a po
ukončení praxe, každý člen požádal o zlevnění členského příspěvku. Rezidenti do 30 let platí
250 Kč. Ostatní členové platí plnou cenu.
Výbor jednomyslně schválil návrh As. Petříka. As Petřík zkontroluje aktuální znění stanov
ČUS a připraví návrh změny. Návrh bude připraven a předložen členské základně na plenární
schůzi na konferenci ČUS v Karlových Varech.
Prof. Babjuk informuje o jednání se společností Sotio, která má zájem se stát oficiálním
partnerem ČUS. Výbor souhlasí.
• EBU In Service assessment
Dále As Petřík referuje o EBU – In Service assessment 2013, který absolvovalo 25 rezidentů.
Průměrný výsledek českých residentů je v dolním rozmezí evropského průměru (ČR průměr
52,5%). Jsou patrné lepší výsledky rezidentů z akademických pracovišť (55,8%) oproti
krajským (52,3%) a okresním (49,7%).
Výbor doporučuje, aby se In Service test stal rutinní součástí kontroly vědomostí rezidentů a
apeluje tak na školitele.
Prof. Hanuš informuje o jednání na MZ s náměstkem Polákem v loňském roce, kde žádal o
finanční podporu získání a překladu písemných testů EBU do češtiny – testy by byly využity

jako rutinní součást atestační zkoušky. Prof. Hanuš a Doc. Kočvara připraví opětovnou žádost
na MZ, výbor žádost podpoří.
• CEM – aktuální stav příprav (Babjuk) (10_10_EAU 13th CEM Prague 30 4.docx)
Prof. Babjuk informuje o aktuálním stavu příprav konference CEM, která se bude konat
začátkem října v Praze.
Výbor jednohlasně navrhuje, aby přednášku mladého urologa do 41 let v rámci „country
competition“ přednesl MUDr. Štěpán Veselý z FN Motol.
Prof. Babjuk informuje o stavu příprav odborného programu i o vyzvaných přednáškách pro
členy ČUS.
Lokální organizátor je povinen zajistit a finančně pokrýt oběd 5.10., „gala dinner“ 5.10.
(pravděpodobně Strahovský klášter), coffee breaks a „faculty dinner“ 6.10. Náklady by měla
pokrýt výstava komerčních společností. Prof. Babjuk ve spolupráci s Prof. Djavanem a EAU
rozeslal potenciálním sponzorům (na místní i nadnárodní úrovni) dopis s výzvou k účasti.
Prof. Babjuk apeluje na všechny členy ČUS k aktivní účasti. ČUS podpoří aktivní účast
formou odměny. Návrh na odměnu – výbor ČUS proplatí aktivním účastníkům 3.000,-Kč po
doložení potvrzení o aktivní účasti po skončení konference.
• PR v roce 2013: inkontinence (Zachoval, Babjuk, Bartlová)
Letošní rok je rokem inkontinence:
Květnové Lékařské listy budou věnované problematice inkontinence (cekem pět článků,
koordinuje doc. Zachoval).
Medializace akcí: workshop SUNU – domluvil doc. Krhut, CEM – ZN, Medical tribune.
Existuje projekt Incofórum, kde je multidisciplinární zastoupení – za urologii prof. Hanuš,
prof. Pacík, doc. Zachoval. V rámci tohoto projektu bude v termínu „Týdnu kontinence“ také
zajištěna PR.
PR vztahující se ke konferenci ČUS bude hrazeno ze sponzorského příspěvku spol. Astellas
(prostředky jsou alokovány v rámci sponzorské smlouvy).
Odborné materiály a podklady zajistí SUNU, konkrétní realizaci bude koordinovat sekretariát.
Různé:
- Výbor ČUS vítá paní doktorku Fehérovou jako kandidátku na zástupkyni
rezidentů. Volby do vedení sekce rezidentů proběhnou v blízké době.
- Výbor ČUS schválil finanční podporu národních delegátů EBU (as. Petříka a
prof. Hory) pro uhrazení nákladů spojených s jednáním EBU.
- As. Matoušková se zúčastní výběrového	
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- Předseda společnosti ČUS a předseda akreditační komise by měli požádat MZ o
vyjádření k stavu žádosti o zřízení certifikovaného kurzu „Onkourologie“,
která je projednáváma v rámci novely specializačního vzdělávání na MZ ČR.
Doc. Kočvara připraví dopis pro JUDr. Jandu z MZ.
- Noví členové (Bartlová)
Výbor ČUS jednohlasně schválil přijetí následujících členů:
MUDr. Michaela Motolová, FN Brno
MUDr. Michaela Šafářová, Nemocnice Přerov
MUDr. Jiří Špaček, FN Hradec Králové
MUDr. Jan Tomášek, FN Hradec Králové
MUDr. Slavomír Vachata, FN Hradec Králové
- Podpora účasti 10 rezidentů na konferenci SUS v Trnavě (Bartlová)
Žádost o podporu účasti na 20. výroční konferenci SUS v Trnavě si podalo celkem 14
rezidentů, jeden se posléze omluvil. Výbor ČUS rozhodl, že podpoří účast všech 13 zájemců
(10 rezidentů bude hosty SUS a 3 podpoří ČUS z vlastních zdrojů).
•

- Záštita ČUS/ČAU:
„Fórum pro inkontinenci/I“ pořádané spol. SCA v Trnavě 25.6. 2013 – žádost nevyhovuje
podmínkám ČUS. Přepracování žádosti zajistí doc. Krhut, který je odborným garantem akce.
(10_12_SCA_žádost_záštita_ČUS.docx)
Polabské dny , Český Šternberk, 24.5. 2013 získaly záštitu ČUS i ČAU.
(10_13_žádost o záštitu 10.4.13.pdf)
- Udělení čestných členství za rok 2013
Prof. Babjuk navrhuje profesora Dvořáčka 8 hlasů pro, nikdo proti. Doc. Študent dopisem
navrhl doc. Báňu – 8 hlasů pro, nikdo proti. As. Matoušková navrhuje prim. Matrase – 8
hlasů pro, nikdo proti.
Sekretariát ČUS s prof. Babjukem vyrozumí zmíněné kandidáty o nominaci a zajistí jejich
účast na konferenci, kde budou čestná členství předána.
- Návrh podpory jednání ambulantní složky (Babjuk)
Prof. Babjuk na základě žádosti doc. M. Hanuše a na základě rozpravy na minulé schůzi
navrhuje finančně podpořit jednání ambulantních urologů – navrhuje akci provést ve
spolupráci ČUS a SAU, součástí programu bude edukační přednáška ČAU. ČUS uhradí část
poplatků spojených s vlastní konferencí – např. pronájem sálu, projekční techniky apod.
Výbor souhlasí. Prof. Babjuk bude informovat doc. Hanuše a domluví s ním konkrétní
realizaci. Dle dohody výbor projedná výši příspěvku.
- Návrh vytvoření databáze pracovišť provádějících klinické studie (Babjuk)
Vzhledem k tomu, že se studie onkologických preparátů posouvají do ranějších stádií,
navrhuje prof. Babjuk vytvořit seznam urologických pracovišť schopných provádět klinické
studie a postoupit jej firmám, které studie realizují. Výbor toto téma odložil na později.
- Podpora konference v Olomouci v roce 2014 u příležitosti 50 let založení
kliniky (dopis doc. Študent) (10_16_Podpora_konference_Olomouc.pdf)
Výbor souhlasí s podporou akce. Předseda ČUS akci podpoří osobní účastí, bude-li to
v souladu s představou organizátorů. ČUS počítá s udělením záštity ČUS a ČAU po
předložení odborného programu. Odpověď pro doc. Študenta připraví prof. Babjuk.
- Registr pacientů Abirateron (10_17_Žádost o spolupráci při přípravě registru
pacientů.pdf)
Na základě žádosti spol. Janssen byl jmenován doc. Jarolím jako zástupce ČUS, který se
zúčastní jako zástupce ČUS jednání při přípravě protokolu povinného Registru pacientů, kteří
budou výhledově léčeni přípravkem Zytiga.
- „klinická onkologie“ – polemika o názvu oboru „klinická onkologie“ – dopis
prof. Rysky z ČCHS a prof. Vorlíčka z ČOS, chirurgická společnost navrhla
změnu názvu na „interní onkologie“, onkologická společnost nesouhlasí,
odeslány podněty ministrovi zdravotnictví, výbor tuto otázku nepovažuje za
prioritní. (10_18a_Klinická_onkologie_ČCHS.pdf)
(10_18b_Klinická_onkologie_ČOS.pdf)
- Stanovisko výboru ČCHS k minutové režii
(10_19_Stanovisko Výboru ČCHS k minutové režii.doc)
As. Petřík informuje o stanovisku ČCHS, která žádá, aby asistenti a instrumentáři byli vyňati
z ohodnocení za výkon a doporučuje se přidat ke stanovisku ČCHS. Prof. Babjuk napíše
vyjádření pro MZ, ve kterém se ČUS připojuje ke stanovisku ČCHS (připraví předlohu as.
Petřík).
Projednáno elektronicky v termínu 21.2. 2012 – 11.4. 2013:
- Odsouhlaseno udělení záštity ČUS/ČAU: Onkourologie I., Brno
Staškovy dny, 15.4., Praha
- Na prezentaci přednášky mladého urologa do 35 let za ČUS na konferenci SUS v Trnavě byl
nominován MUDr. Milan Král, Ph.D.. Původně navržený MUDr, Minárik nesplňoval
věkovou hranici pro účast.
- Podpory členství v EAU pro rezidenty
Výbor ČUS schválil podporu členství v EAU celkem 28 žadatelům z řad rezidentů.

