Zápis z plenární schůze ČUS ČLS JEP ze dne 23. 10. 2015 v rámci 61. výroční konference ČUS, Hotel Clarion,
Olomouc
Předsedající: prof. Babjuk
Členové výboru: doc. Broďák, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Jarolím, doc. Krhut, As. Petřík, MUDr. Rosenberg, doc.
Zachoval
Členové revizní komise: doc. Doležel, doc. Kočvara, as. Matoušková
Sekretariát ČUS: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Počet přítomných posluchačů v plénu: 160
Profesor Babjuk prezentuje a moderuje zprávu o činnosti výboru za minulé volební období (jednotlivé body jsou
prezentovány příslušnými členy výboru)
informace o stavu členské základny (prof. Babjuk)
Prof. Babjuk zahajuje informací o stavu členské základny, která má k 10/2015 celkem 757 členů oproti 728 v roce
2014, 721 v roce 2013, 692 v roce 2012 a 681 v roce 2011. Počet rezidentů se zvýšil z 81 v roce 2011 na 153 v
současné době. Následuje vzpomínka na naše členy, kteří nás opustili v tomto roce.
Výbor ČUS udělil za své funkční období cenu E. Hradce prof. MUDr. Michalu Horňákovi, DrSc. v roce 2014 a doc.
MUDr. Milanu Krolupperovi, CSc. v roce 2015.
Čestné členství společnosti bylo uděleno následujícím urologům:
v roce 2012 prof. Per-Anders Abrahamsson, prim. MUDr. Pavla Toufarová, CSc., prim. MUDr. Mikulíček
v roce 2013 prof. MUDr. Janu Dvořáčkovi, DrSc., doc. MUDr. Jan Báňa, CSc., prim. MUDr. Bohumil Matras.
v roce 2014 prof. Zbigniew Wolski, doc. MUDr. František Záťura, Ph.D., prim. MUDr. Radoslav Beránek
v roce 2015 prof. MUDr. Ján Švihra, Ph.D., MUDr. Václav Heřman, MUDr. Karel Kočí, CSc.
Prof. Babjuk gratuluje všem, kteří se habilitovali či byli jmenováni profesory v posledních čtyřech letech.
Výbor považoval za velmi důležité podporovat mladé urology a rezidenty v urologii. Cílem bylo pomoci
rezidentům v efektivním absolvování specializační přípravy, stimulovat prezentační a publikační aktivity mladých
urologů atd. Výbor celkově podpořil základní edukační aktivity rezidentů částkou téměř 2 mil Kč.
Výbor věnoval velkou pozornost podpoře PR aktivit a propagaci oboru urologie mezi laickou i odbornou veřejností.
Každoročně byly připraveny dvě PR kampaně s četnými výstupy v médiích. V roce 2015 se jednalo o tato témata
– „Záněty dolních močových cest“ a „Nádory ledvin“.
Webové stránky ČUS (doc. Broďák)
Doc. Broďák hovoří o rozvoji webových stránek ČUS.
Současné webové stránky České urologické společnosti (www.cus.cz), byly spuštěny 2. 11. 2012. Stránky jsou
rozděleny na část pro odborníky a pro pacienty.
Za dobu existence webových stránek téměř každý měsíc stoupá počet unikátních účastníků a také zobrazení
stránek – z počátečních 1688 unikátních návštěv až na maximálních 13051 unikátních návštěv a 29142 zobrazení
stránek v únoru 2015. Více než 80 % návštěv tvoří návštěvy na pacientských stránkách
Na přípravě podkladů na pacientské stránky se podílí zejména rezidenti a mladí lékaři z řad členů ČUS (viz zpráva
o činnosti výboru), za což jim výbor děkuje.
Plány a vize do budoucna:






mobilní verze webu pro chytré telefony a tablety
pravidelná SEO optimalizace stránek
další e-learningové kurzy (např. andrologický)
výstupy ze seminářů a výroční konference (abstrakta, postery, fotogalerie, atd.)
on-line přihláška ke členství v ČUS
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další rozšíření informací pro pacienty
propojení se sociálními sítěmi: Facebook, Twitter

Aktivity ČAU (doc. Krhut)
Doc. Krhut hovoří o vzdělávacích aktivitách ČAU:
Česká akademie urologie byla založena v r. 2012 jako nástroj České urologické společnosti ČLS JEP (ČUS)
ke zkvalitnění postgraduálního vzdělávání v oboru urologie. Hlavním cílem a úkolem ČAU je organizace
edukačních kurzů v rámci postgraduálního specializačního a celoživotního vzdělávání. Za uplynulé období
poskytla ČAU záštitu řadě edukačních kurzů a vzdělávacích akcí edukačních regionálního i celostátního významu.
Na řadě akcí se podílela ČAU přímo organizačním zabezpečením.
V posledních 2 letech podporuje ČAU pořádání praktických kurzů pro atestované urology, kde se mohou seznámit
s problematikou dílčích subspecializací urologie ( praktické kurzy andrologie).
V dalším období se bude chtít ČAU zaměřit právě na tyto kurzy, které umožňují rychlou a efektivní edukaci a
výměnu zkušeností. Další oblastí je podpora regionálních vzdělávacích akcí, při jejichž přípravě je nutno lépe
propagovat připravenost ČAU poskytnout kvalitní lektory z řad poradního sboru lektorů ČAU.
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Přehled počtu akcí, jimž byla v předchozím funkčním období udělena záštita ČAU
Česká urologie, aktivity SOR (prof. Hora)
Česká urologie
Česká urologie je projektem ČUS, veškeré finance jdou tedy přes ČUS. Šéfredaktor je jmenován a odvoláván
výborem ČUS.
Ostatní urologické časopisy v ČR jsou komerční projekty mimo ČUS, proto jejich podpora (zasílání článků, účast v
redakční radě atd.) není zcela v souladu se zájmy ČUS mj. i finančními.
Snaha o sloučení urologických časopisů v ČR a SR se zatím nedaří.
Od roku 2015 je novým nakladatelem České urologie Solen, časopis vychází pouze v elektronické podobě. ČUS
zakoupil digitální redakční systém Actavia. Nově je vydávána i videosekce.
Bylo dosaženo indexace/excerpce jen ve Scholar Google, indexace v nejprestižnějších databázích (Web of Science,
SCOPUS, PubMed) není reálná, byť se o ni opakovaně pokoušíme a budeme v budoucnu znovu pokoušet
Existuje možnost si stahovat citace v elektronické podobě (a pracovat s nimi v programech typu EndNote,
EndNote Web, RefWorks apod.), byl založen twitterový účet @CzechUrology.
Aktivity SOR
•
•
•
•
•

7 členů - z každé fakulty jeden, předseda se mění každý rok: 2014 Hora, 2015 doc. Študent
Ústní zkoušky – atestace 3. LF UK Praha, 10. a 11.12. 2014 – uspělo 8 přihlášených (100% úspěšnost)
- atestace 2. LF UK a FN Motol, 18.6. 2015 - uspělo 5 přihlášených (100% úspěšnost)
Písemný test - 29.5.2015, LF MU Brno, 100% úspěšnost (nutno 60% a více)
Kurzy pro specializační vzdělávání jsou vypsány vždy koncem kalendářního roku
Aktivity pro rok 2016 - dá na vědomí doc. Študent
Doporučení SOR z 10/2014

•

Atestační práce - článek má být spíše originální vědecká práce, atestační práce review a pokud možno na
odlišné téma
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•

Předsedou atestační komise nikdy nebude vedoucí pracoviště zkoušeného a pokud možno nebude ani
řadovým členem atestační komise. Umožní-li to složení komisí, nebude v komisi ani nikdo další z téhož
pracoviště jako zkoušený.
• Problematika akceptování článků pouze přijatých do tisku (míněno článků jako součást přihlášky k atestaci).
Budou akceptovány pouze články přijaté do tisku přiložené ve finální podobě, tedy v PDF formátu byť bez finální
citace. Článek v PDF formátu musí být už součástí podávané přihlášky k atestaci, jinak nebude přihláška
akceptována
Akreditační komise (prof. Hora, doc. Kočvara)
Prof. Hora informuje o akreditační komisi pro urologii MZd ČR a o onkouroologii.
Ve Sbírce zákonů ze dne 17.9.2013 byla změněna vyhláška č. 185/2009 Sb o oborech specializačního vzdělávání
lékařů - nově byl zařazen certifikovaný kurz z onkourologie. Vzdělávací program byl uveřejněn ve Věstníku v roce
2015. Cílem kurzu je rozšířit možnosti urologů v oblasti medikamentózní léčby a podpořit jejich úlohu v
multioborových týmech. Nedojde tedy k omezení pravomocí urologů.
Byla zřízena akreditační subkomise pro Onkourologii a subkatedra Onkourologie IPVZ (vedoucí prof. Babjuk),
které budou zahájení činnosti kurzu organizovat.
Další kroky k realizaci :
• Jmenování atestačních komisařů - musí provést ministr zdravotnictví
• Složení zkoušky „otci zakladateli“
• Organizace kurzů v rámci CK onkourologie
• Akreditace pracovišť v onkourologii
Doc. Kočvara a hovoří o záležitostech akreditační komise – hlavních problémech, složení a povinnostech komise
a vzdělávacím programu.
V ČR je 30 pracovišť s akreditací I. typu a 13 s akreditací II. typu, 6 pracovišť je akreditovaných pro dětskou urologii.
Je stále 7 akreditovaných pracovišť I. typu, které ale nemají mají akreditaci na vzdělávací program z r.2011, tedy
s urologickým kmenem. Tato pracoviště defacto nemohou nyní dovést školence k atestaci, protože u nich nezíská
urologický kmen, praxe se školenci počítá.
Kritéria pro udělení akreditace (od 1.1.2013):
• Počty výkonů
• Technické vybavení pracoviště
• Publikační činnost
Hlavní problémy řešené během funkčního období akreditační komise
1) Podařilo se prosadit znovu urologický kmen
1) Nedostatek školitelů (I. Typ - 3; II. Typ - 4) - řešeno dle připomínek GPPU
zkrácena praxe školitele z 5 na 3 roky po získání specializované způsobilosti
podán návrh na snížení povinného úvazku školitele na 0,8
2) Publikační činnost za poslední 3 roky...některá pracoviště s tím mají potíže
- Akreditace na kmen……………0
- Akreditace I. typu…..1 publikace, 6 abstr.
- Akreditace II. typu….6 publikací, 9 abstr.
Tyto požadavky vycházejí z těchto skutečností:
- školitel – musí vykázat svoji způsobilost, vč.diplomu CŽV
- školenec- musí být prvním autorem článku (předpoklad pro atestaci)
- vedle základní erudice, je lékaře povinen se vzdělávat, umět pracovat se zdroji, je povinen předávat a
srovnávat svoje zkušenosti
3) Změna požadavků na akreditované pracoviště------dle platné úpravy vzdělávacího programu z r. 2015
provedené MZ
Školitel min. 0,5 úvazku, min. praxe 5 let po získání specializované způsobilosti
2 lékaři (min 1,0 úvazku) - AP I.typu
3 lékaři (min 1,0 úvazku) - AP II.typu
alespoň 3 roky praxe po získání specializované způsobilosti
Zatím nebyla jmenovaná nová akreditační komise v urologii
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MZ připravuje aktualizaci vzdělávacího systému (již odesláno do legislativní rady vlády):
V plánu je novela zákona, dle současného návrhu bude akreditace udělována na:
• základní kmen,
• vlastní specializovaný výcvik,
• část vzdělávacího programu uskutečňovanou v rámci specializované ambulantní péče (dále jen „část
vzdělávacího programu“) X není jasné, jak bude možné zachovat dosavadní systém I. a II.typu
• obor specializačního vzdělávání
• doplňující odbornou praxi
• nástavbový obor nebo
• teoretickou část vzdělávacího programu
Dle návrhu bude složení akreditační komise následující: 1/3 nominuje LF, 1/3 ČLK a 1/3 MZ (dle návrhu odborných
společností). Funkci člena akreditační komise je možno vykonávat opakovaně.
Akreditační komise (dle návrhu novely zákona) posuzuje žádosti o akreditaci s výjimkou kmene a návrhy na
odejmutí akreditace, připravuje podklady pro vzdělávací programy právní předpis a pro stanovení činností
školenců, stanoví obsah atestační zkoušky.
Dle návrhu novely zákona
• Dojde k redukci základních oborů na 33 (zatím), bude uvedeno v zákoně (x nyní ve vyhlášce). Urologie
zůstává jedním ze základních oborů
• Atestační zkoušky se bude vždy účastnit školitel uchazeče, neúčastní-li se atestační zkoušky školitel
uchazeče, účastní se jí garant oboru.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podstatné navrhované změny z pohledu urologů:
Nový pojem odborný dozor (nad absolventem bez kmene)
Předefinování pojmu odborný dohled (nad absolventem s kmenem)
16 základních kmenů, mezi nimi urologický - pozor! Stále snahy o další redukci na pouze chirurgický kmen!
Zjednodušení akreditačního řízení pro základní kmen; rozšíření vzdělávání do menších nemocnic
Nové akreditační komise - ¼ ČLK, ¼ ČUS, ¼ LF, ¼ + člen z návrhu MZ ČR
budou hrát i roli znaleckých komisí
Rada akreditačních komisí - bude řešit mezioborové spory
Celoživotní vzdělávání
Zvýšení úlohy odborných společností
Zapracování sankčního systému
Zkouška po kmeni v dikci LF, bude vytvořen typ certifikátu, oboje urologie už

Pediatrická sekce
Doc Kočvara hovoří o 26. konferenci ESPU, která se konala v první polovině října 2015 v Praze.(10 přijatých
prezentací z České republiky,z nichž vyzvané pouze 3). Výbor ČUS podpořil účast!
Pediatrická sekce zorganizovala dvě výroční setkání dětských urologů v r. 2013 - Deštné (prim. Novák), 2014 Kurdějov (prim. Zerhau). Abstrakta prezentována v České urologii a na web. stránkách ČUS.
Pravidelně pediatrické sekce a pediatrickourologické edukační kurzy v rámci konference ČUS.
Příští výroční konference dětských urologů se bude konat společně s dětskými nefrology v Olomouci 19.21.5.2016.

Organizační záležitosti – vyhlášky, organizace lůžkové péče, úhradové záležitosti (doc. Zachoval)
Personální vyhláška
V roce 2012 vstoupila v platnost nová „personální vyhláška“ – nové požadavky na zajištění personálního obsazení
všech pozic – oddělení, JIP, ambulance, operačních sálů, pohotovostních služeb.
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Výbor ČUS nebyl k účasti na tvorbě této vyhlášky osloven, proto o tomto kroku MZd členskou základnu pouze
informoval.
Organizace urologické lůžkové péče:
V roce 2012-13 probíhala z rozhodnutí MZd ve všech oborech restrukturalizace lůžkové péče s cílem zkvalitnění
péče a zlepšení ekonomické efektivity při provádění výkonů.
V rámci oboru urologie se podařilo v podstatě zachovat alespoň stávající strukturu. Lůžková pracoviště byla
rozdělena do několika skupin:
-

Urologická pracoviště superspecializovaná, která provádí jak běžné urologické tak „klíčové“ výkony
(radikální cystektomie, radikální prostatektomie a nefrektomie)
Jedná se o pracoviště s akreditací 2. typu, ale i 1. typu (pracoviště, která v minulosti prováděla definovaný
počet „klíčových výkonů“)

-

Urologická oddělení, která provádí jak běžné urologické výkony
V podstatě se jedná o pracoviště s akreditací 1. typu nebo akreditace pro urologický kmen. Dle údajů VZP se
ze 7 pracovišť staly SLF, ale tento údaj nekoreluje vždy s realitou.

-

Sdružený lůžkový fond, kde se provádí:
 výkony (jedná se o většinu endoskopických výkonů a jednodušší otevřené výkony):
o pro jednoho urologa s asistentem
o seznam dalších vybraných výkonů
 pro prováděné výkony musí splňovat technické a personální vybavení:
o personální:
 vedoucí urolog : 0,8 úvazku
 přítomnost každý všední den v rozsahu potřebném k ošetření hospitalizovaných
pacientů
 zajištěna trvale dostupnost urologa s určenou dojezdovou dobou
 smluvní zajištění návaznosti na urologické pracoviště vyššího typu

-

Jednodenní Péče na Lůžku (JPL) = jednodenní chirurgie
Jedná se o pracoviště, které provádí definované výkony za definovaných podmínek během 24 hodinové
hospitalizace
 není shoda se VZP a SZP na úhradě, jednání pokračují

-

Zákrokové sálky (ZS)
Jedná se o pracoviště ambulantní, které provádí definované výkony za definovaných podmínek s
několikahodinovým pooperačním sledováním
 není shoda se VZP a SZP na úhradě, jednání pokračují

- Urologické ordinariáty v rámci chirurgických oddělení
Jedná se o velmi heterogenní spektrum pracovišť, které není zmapované.
Uzavírání nových smluv proběhlo a probíhá v letošním roce z důvodu ukončení platnosti smluv starých.
Výbor ČUS byl přizván k jednání s VZP a SZP v roce 2013:
- VZP+SZP: deklarovala Obecná kritéria, která jsou jednotná pro všechny ambulantní segmenty
 Geografická dostupnost péče (plnění nařízení vlády o místní a časové dostupnosti)
 Plnění věcného, technického vybavení a personálního zajištění
 Maximální souběh úvazků 1,2
 Elektronická komunikace s VZP
 Klinicko-ekonomické parametry jsou vybrané klinické a ekonomické ukazatele zaměřené na produkci
poskytovatele, které slouží pro porovnání efektivity poskytovatelů.
 Časové zajištění ambulance - současná preference rozložení pracovní doby do 5 dnů v týdnu, včetně rozložení
ordinačních hodin do dopoledních a odpoledních hodin;
 Zavedení systému interního hodnocení kvality a bezpečí
 Hodnocení materiálů o racionální preskripci
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 Využití pozitivních lékových listů při preskripci
Výborem ČUS bylo navrženo rozložení pracovní doby do 4 dnů s možností vytvoření „klinického
dne“ ambulantního urologa na lůžkovém pracovišti.
Komunikace s MZd na téma novelizace zákonů
V letech 2014 – 15 probíhala mezi výborem ČUS a MZd čilá komunikace na téma tvorby novelizace zákonů č.
48/1997 Sb Zákon o veřejném zdravotním pojištění a č. 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
a č. 268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích. Výbor ČUS v jednáních vždy ve smyslu udržení a rozšíření
možností poskytování lůžkové i ambulantní urologické péče a zajištění kvalitních a cenově dostupných
zdravotnických prostředků pro urologické pacienty. Některá jednání dále pokračují, v současné době je aktuální
především zákon o zdravotnických prostředcích.
Jednání s MZd ohledně vzniku superspecializovaných komplexních onkologických center
Z iniciativy MZd bylo v roce 2014 zahájeno jednání se všemi odbornými společnostmi na téma vzniku
superspecializovaných KOC pro onkologicky vzácnější diagnózy. Na základě těchto jednání výboru ČUS a MZd
nebyl v závěrečném dokumentu doporučen vznik takových center pro urologii.
Jednání s ostatními odbornými společnostmi
a. Česká radiologická společnost - podařilo se nasdílet kódy pro Dopplerovská vyšetření
b. Česká chirurgická společnost - byla zamítnuta žádost o nasdílení některých urologických výkonů,
např. biopsie prostaty apod.
c. Česká gynekologicko-porodnická společnost - probíhají jednání o recipročním nasdílení některých
gynekologických výkonů užívaných v urologii (interoitální ultrazvukové vyšetření, vaginální
elektrostimulace, operace pánevních prolapsů apod.
Začlenění urologických onemocnění do Akčních plánů ČR v rámci EU
V roce 2014 se podařilo některá urologická onemocnění, zejména onkologická, inkorporovat do Akčních plánů
MZd pro následující roky. Smyslem těchto projektů je finanční podpora projektů prevence, časného záchytu,
diagnostiky a léčby uroonkologických onemocnění z prostředků nejen ČR ale i EU.
V rámci soudního znalectví podání žádosti o zařazení urologie jako samostatného oboru
V rámci novelizace zákona o soudním znalectví byla podána žádost o zařazení urologie jako samostatného oboru,
nikoli jako oboru uvedeného pod oborem chirurgie jak je tomu v současnosti. Tím by měla být eliminována
skutečnost, že některé znalecké posudky týkající se urologické odbornosti provádějí znalci v oboru chirurgie, což
formálně i odborně odporuje současnému stavu vysoce specializované lékařské péče v ČR.
Individuální podpora urologických pracovišť při jednání s plátci a regulátory o oprávněných požadavcích:



lůžková: Písek, Městec Králové, Mariánské Lázně, Uherské hradiště
ambulantní: řada pracovišť v Praze, Zlínském kraji, Plzeňském kraji

Úhradové záležitosti
Sazebník zdravotních výkonů
V roce 2012 byla v rámci výboru ČUS vytvořena Pracovní skupina pro Sazebník zdravotních výkonů (Broďák,
Matoušková, Petřík, Rosenberg, Zachoval).
V rámci SZV byla provedena práce ve dvou rovinách:
1) vytvoření nového sazebníku tzv. skládačky, která se týká především operačních výkonů. V minulých letech
byly přepracovány registrační listy všech operačních a ambulantních výkonů a aktualizovány tak, aby
odpovídaly realitě. MZd přijetí zatím odložilo.
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2) kultivace aktuálního sazebníku – MZd byla nařízená aktualizace cen materiálu a přístrojů v jednotlivých
registračních listech. Nebyl však brán ohled na protesty, že je nutné současně aktualizovat i cenu energií,
práce, režie...
- důsledkem je pokles průměrné bodové hodnoty urologických výkonů v průměru o 1 %, což je ve srovnání
s ostatními odbornostmi velmi dobrý výsledek
3) podařilo se po jednání s Českou radiologickou společností nasdílet dva výkony Dopplerovského vyšetření pro
vyšetření urologických orgánů. Od počátku roku 2015 je možné žádat o nasmlouvání výkonu jednotlivé
pojišťovny.
4) připravují se Registrační listy nových urologických výkonů
- Urologické funkční vyšetření u pacientů s neurologickým onemocněním
- Perkutánní tibiální neurostimulace
- Videourodynamické vyšetření
- Fotoselektivní valorizace prostaty
- Fúzní biopsie prostaty
DRG
V roce 2012 byla v rámci výboru ČUS vytvořena Pracovní skupina pro DRG (Broďák, Jandejsek, Kočvara, Petřík,
Zachoval)
Proplácení lůžkové péče bylo dříve stanovováno Národním referenčním centrem, do kterého nemohly státní
orgány účinně zasahovat. NRC začalo v roce 2013 s výborem ČUS komunikovat a poté se podařilo se narovnat
některé špatně hodnocené výkony:: laparoskopická radikální prostatektomie, flexibilní ureterorenoskopie, LERV.
Od roku 2015 převzalo správu DRG ÚZIS a MZd a komunikace se výrazně zlepšila.
ÚZIS zahájil projekt DRG Restart, jehož cílem je během 4 let zcela rekonstruovat celý systém DRG. Proto byla
vytvořena interní pracovní skupina zastoupená jednotlivými obory (Zachoval), aby byla při vytváření nového
systému zpětná vazba.
Kategorizace Zdravotnických prostředků
Při MZd pracuje Pracovní skupina MZd ČR pro kategorizaci zdravotnických prostředků. ČUS zastupují dr.
Rosenberg a doc. Zachoval.
Průběžně probíhají jednání, urologické tématiky se týkají především:
- Inkontinenční pomůcky
- Absorpční pomůcky
- Penilní svorky
- Jednorázové katétry
- Stomické pomůcky
- Prostředky na hojení ran
Zástupci výboru ČUS na základě odborných analýz a medicíny založené na důkazech obhajují spektrum
používaných zdravotnických prostředků, jejich kvalitu a adekvátnost úhrady pro různé skupiny urologických
pacientů.
Komunikace s GPPU a SAU, dotazníková akce ČUS (doc. Zachoval)
Členové výboru se pravidelně aktivně účastní všech setkání Sdružení ambulantních urologů a Grémia primářů a
přednostů urologie, kde podávají informace o dění za uplynulé období v dané oblasti.
V průběhu let 2012 a 2013 byl výborem ČUS proveden průzkum v oblasti ambulantní urologické péče v ČR. Byla
získána validní data z lůžkových i terénních ambulantních pracovišť a ta byla prezentována na setkáních SAU a
GPPU, a dále na webu. Získané výsledky jsou důležitými podklady při obhajování rozsahu a kvality poskytované
urologické péče při jednáních s plátci a regulátory zdravotní péče v ČR.
SAU (As. Matoušková)
As. Matoušková hovoří o aktivitách SAU:
 SAU je organizace s právní subjektivitou
 každoroční setkání v Brně v podzimním termínu
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aktivity





 smluvní
 odborné
účast na smírčích řízeních – vysoká úspěšnost
námitka proti úhradové vyhlášce na rok 2015
aktuální úkol jednání se ZP – nasmlouvání endoskopických vyšetření ZPMV a VoZP

Příští konference SAU se bude konat v Brně 27. – 28.11.2015
Aktivity sekce SUNU - Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii (doc. Zachoval)
Edukační aktivity
Jedná se především o pravidelné každoroční organizace tématických workshopů. V letech 2011 – 2015 byly pod
záštitou ČAU (České akademie urologie) uspořádány tyto workshopy akreditované Českou lékařskou komorou:
a. 2012
„Pokroky v urogynekologii“ - Kyjov
b. 2013
„Ostravské neurourologické sympozium“ - Ostrava
c. 2014
„Mezioborová spolupráce urologů a neurologů
při diagnostice a léčbě pacientů s
roztroušenou sklerózou“ – Počátky
d. 2015
„Pokroky v urogynekologii“ – Kyjov
e. 2015
„Současné aspekty léčby botulinumtoxinem v urologii“ - Praha
Dále se členové SUNU podílejí na vytváření obsahu a jeho prezentaci v rámci povinných kurzů
„Urodynamika“ v rámci specializačního vzdělávání.
Provádění statisticky relevantních průzkumů
V letech 2014 – 2015 uspořádala SUNU ve spolupráci se Slovenskou urologickou společností statisticky relevantní
průzkum situace zaměřený na veškeré základní aspekty provádění intermitentní katetrizace jak z pohledu
odborného, tak ze subjektivního pohledu pacientů.
Komplexní výsledky tohoto průzkumu se nyní zpracovávají a budou prezentovány v roce 2016.
Výsledky tohoto průzkumu u pacientů se spinální lézí zaměřené na hodnocení QALY (QALY je komplexní ukazatel
efektivnosti terapeutické metody, 1QALY = rok získaného života o plné kvalitě v plném zdraví) při používání
jednorázových katétrů k provádění intermitentní katetrizace byly již vyhodnoceny a výsledky nedávno
prezentovány a publikovány na mezinárodních konferencích. Bylo zjištěno, že se QALY u této skupiny pacientů
po zahájení intermitentní katetrizace jednorázovými katétry téměř dvojnásobně zvýšila. Výsledky tohoto
průzkumu jsou proto důležitými podklady pro jednání s plátci zdravotní péče.
Jednání s regulačními orgány na témata spojená s náplní programu sekce
I. Členové SUNU jsou členové pracovních skupin Ministerstva zdravotnictví:
Pracovní skupina pro Zdravotnické prostředky (Zachoval, Rosenberg)
V uplynulém období se projednávaly a z odborného hlediska obhajovaly především:
i. absorpční prostředky
ii. jiné prostředky pro léčbu inkontinence
iii. jednorázové katétry
iv. stomie
v. prostředky na hojení ran
Pracovní skupina pro Sazebník zdravotních výkonů (Zachoval, Petřík)
V uplynulém období se připravili Registrační listy nových urologických výkonů:
i. Urologické funkční vyšetření u pacientů s neurogenními poruchami
ii. Perkutánní tibiální neurostimulace
iii. Videourodynamické vyšetření
iv. Fotoselektivní vaporizace prostaty
II. Členové SUNU jednali s VZP, a to především na témata:
b. Vypracování metodiky stanovení závažnosti inkontinence
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c.
d.

Snaha o vytvoření center pro aplikaci botulinumtoxinu
Regulace VZP uplatňované na preskripci anticholinergik v letech 2013-2015 v urologických
ambulancích v ČR

III. Členové SUNU jednali se SUKL, a to především na témata:
e. Stanovení indikace pro aplikaci botulinumtoxinu
f. Stanovení úhrady:
i. Mirabegron
ii. Botox
Aktivity Onkologické sekce (As. Matoušková)







Onkosekce zorganizovala každoročně jednu vzdělávací akci zaměřenou na aktuální témata v onkourologii
Další edukační aktivity: jarní workshopy, letos kurz ve spolupráci s ČLK, edukační kurzy na konferencích ČUS,
edukační kurz na BOD, semináře mCRPC.
Pravidelně je aktualizovaná „Modrá kniha“
Na základě iniciativy onkosekce vznikl ve spolupráci s IBA registr nádorů močového měchýře, léčených
cystektomií a další následnou léčbou (CyRUS).
Spolupráce v rámci lékové komise u uroonkologických přípravků
Řešení problému s nedostupností BCG vakcíny
Aktualizace Doporučených postupů v uroonkologii

Komise pro lékovou politiku (doc. Jarolím)
Doc. Jarolím hovoří o záležitostech komise pro lékovou politiku:
Komise pro lékovou politiku ČUS spolupracuje s Komisí ČLS JEP pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv. Hlavní
činnost KLPK České urologické společnosti spočívá ve sledování návrhů SÚKL na hodnocení jednotlivých léčiv i
skupin léčiv pro stanovení výše a podmínek úhrady, vyjadřuje se k hodnotícím zprávám a dále ke všem návrhům
zákonů a dalších právních norem, které ČLS JEP v oblasti lékové politiky dostává k vyjádření.
Odborné společnosti ČLS JEP vydávají zhruba 500 stanovisek za rok, ČUS vypracovala za poslední funkční období
celkem 96 stanovisek a odborných vyjádření, z toho v letošním roce 50.
Časové termíny pro vypracování stanovisek jsou nepříjemné,10-14 dní, v některých případech může komise
avizovat, že své vyjádření podá s uvedením předpokládaného termínu a SUKL může na vyjádření OS počkat.
Pro příští období lze využít plán hloubkových revizí dostupný na stránkách SÚKL (např.
http://www.sukl.cz/leciva/hloubkova-revize-systemu-uhrad-2-ctvrtleti-2015) a pracovat na stanovisku pro
skupiny léčiv, kde podmínky úhrady nejsou stanoveny optimálně, ještě před započetím revizního řízení.
Mezinárodní spolupráce výboru ČUS (prof. Babjuk)
ČUS si udržuje stabilní pozici v rámci EAU, což se projevuje účastí předních představitelů na výročních
konferencích. Dva členové ČUS byli v letech 2011-15 členy komisí EAU (prof. Hanuš, prof. Babjuk), dva se účastnili
práce ve skupinách pro doporučené postupy (prof. Hora, prof. Babjuk), řada dalších se skupinami spolupracuje
jako "associates" (V. Soukup, O. Čapoun, P. Macek). V ČR se každoročně koná EUREP (od roku 2015 prof. Hora
jako přednášející + 3 lektoři praktických kurzů - as. Schmidt, as. Veselý, as. Eret)
V roce 2013 se v ČR konal CEM EAU, v roce 2014 konference ESOU, v roce 2015 konference ESPU.
Trvá nadstandardní spolupráce se SUS, PUA (Polish urological association), HAU (Maďarská urologická
společnost).
Konference ČUS 2016 (As. Petřík)
As. Petřík zve členskou základnu na příští výroční konferenci, která se bude konat v Českých Budějovicích 19.21.10. 2016.
Hospodaření (As. Petřík)
Zpráva o hospodaření ČUS ČLS JEP 2014
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V roce 2014 ČUS ČLS JEP hospodařila s celkovým výsledkem po zdanění 1 233 473,35 Kč. Fond narostl od 31. 12.
2014 z 8 361 592,95 Kč na 9 536 809,00Kč k 1. 1. 2015. Tato zpráva o hospodaření byla předložena Revizní
komisi a Výboru ČUS dne 07. 04. 2015 a schválena.
Předběžná zpráva o hospodaření ČUS ČLS JEP 2015 (do 30 09 2015 - IIIQ předběžné výsledky)
Od 1. 1. 2015 ČUS ČLS JEP hospodaří s celkovým výsledkem před zdaněním 1 549 419,31Kč. Fond narostl od 1.
1. 2015 z 9 536 809,00 Kč na 11 148 040,51Kč (k 30. 09. 2015).
Do konce roku zle očekávat příjmy ve výši 550 000 Kč a náklady ve výši 1 260 000 Kč.

Partnerské smlouvy 2015
Partner

Částka

Astellas

1 000 000 Kč

GSK

664 000 Kč

Hartmann-Rico

350 000 Kč

Berlin Chemie

250 000 Kč

Amgen

125 000 Kč

B Braun

125 000 Kč

Eli Lilly ČR s.r.o.

125 000 Kč

Intuitive Surgical

125 000 Kč

Ipsen

125 000 Kč

Olympus

125 000 Kč

SCA

125 000 Kč

Celkem

3 139 000 Kč

Členská základna hospodaření odsouhlasila, 159 členů bylo pro, nikdo nebyl proti, as. Petřík se zdržel hlasování.
Informace o hospodaření ČUS ČLS JEP 2012-2015
Hospodaření je hodnoceno od 1.1.2012, to je od dne kdy byl tímto výborem zpracován rozpočet. Ke dni 1 1 2011
byla stav fondu 6 582 883 Kč. Níže uvedená tabulka uvádí příjmy a výdaje za jednotlivé roky, je potřeba však
konstatovat, že v jak příjmové, tak nákladové položky (partnerské smlouvy, vyúčtování vzdělávacích akcí) nejsou
vždy zaúčtována v roce, kdy proběhly. Vyučování za rok 2015 je předběžné (ne všechny proběhlé transakce jsou
ČLS zaúčtovány), s uzavřením k 30. 9. 2015. Příjmy se dařilo v celém období udržet na hodnotě cca 4 miliony Kč.
Pozitivní skutečností je navýšení objemu příjmu z partnerských smluv, mezi další příjmy patří positivní finanční
výsledek Výročné konference a nově i pořádání edukačních kurzů. Náklady, i před profesionalizaci sekretariátu,
rostly menším tempem, a tak každoročně bylo dosaženo pozitivního finančního výsledku. K 30. 9. 2015 je stav
fondu ČUS ČLS JEP 11 148 041 Kč, celkový tedy došlo k navýšení o 4 565 158 Kč.
Přehled hospodaření
Rok
Příjmy
Partnerské
Výdaje
Výsledek
Fond celkově
Celkem
smlouvy
hospodaření
2012
3 690 722 Kč
3 355 000 Kč
2 145 469 Kč
952 704 Kč
7 468 418 Kč
2013

4 482 828 Kč

3 425 000 Kč

3 166 932 Kč

1 315 896 Kč

8 361 593 Kč

2014

4 301 513 Kč

3 475 000 Kč

1 806 767 Kč

1 233 473 Kč

9 536 809 Kč

2015

4 005 716 Kč

3 139 000 Kč

2 331 297 Kč

1 549 419 Kč

11 148 041 Kč

Výsledky roku 2015 jen předběžné do 30. 9. 2015
Porovnání s minulým funkčním obdobím Výboru ČUS ČLS JEP- průměrný roční výsledek
Rok
Příjmy
Partnerské smlouvy
Výdaje
Výsledek
Celkem
hospodaření
2009-2011
2 705 650 Kč
2 397 964 Kč
1 953 225 Kč
747 559 Kč
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2012-2015

4 120 195 Kč

3 348 500 Kč

2 362 616 Kč

1 262 873 Kč

Rozdíl

52,28%

39,64%

20,96%

68,93%

Volby (prof. Babjuk, MUDr. Janský)
Prof. Babjuk shrnuje průběh voleb ČUS:
• Příprava voleb proběhla dle podmínek daných stanovami ČUS.
• Volební komise pracovala ve složení: MUDr. Janský (předseda) MUDr. Pernička, prim. Toufarová
• V I. kole získalo hlasy do výboru 172 členů, do revizní komise 103 členů
• Ve II. kole celkem předáno 271 obálek, v termínu odesláno 269 obálek, další 2 obálky podány po termínu
voleb, 264 volebních lístků bylo platných pro volby do výboru ČUS, 263 pro volby do revizní komise ČUS
• Za členy výboru byli ve II. kole zvoleni:
Marek Babjuk, Miloš Broďák, Tomáš Hanuš, Milan Hora, Jan Krhut, Michaela Matoušková, Aleš Petřík,
Vladimír Študent, Roman Zachoval.
• Za členy revizní komise byli ve II. kole zvoleni:
Jan Doležel, Radim Kočvara, Míťa Rosenberg
Předseda volební komise, MUDr. Janský potvrzuje, že volby proběhly podle stanov ČUS ČLS JEP a ČLS JEP a
informuje, že novým předsedou byl na první schůzi nového výboru zvolen prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Dále informuje o doporučení volební komise: Vzhledem k poněkud nejasnému výkladu termínů volební kampaně
doporučuje volební komise tyto termíny zpřesnit a podle toho následně upravit stanovy ČUS. Rozklad
k navrhovaným úpravám předá novému výboru na jeho prvním zasedání předseda volební komise.
Prof. Babjuk informuje o návrhu obnovení funkce sekretáře společnosti.
Plenární schůze hlasuje o návrhu - jeden člen se zdržel hlasování, zbytek hlasuje pro.
Zpráva revizní komise ČUS ČLS JEP (As. Matoušková)
As. Matoušková podává zprávu revizní komise:
• členové RK se pravidelně účastnili zasedání výboru ČUS
• revizní komise pod vedením předsedkyně zkontrolovala účetnictví a účetní knihy ČUS a shledala, že jsou v
pořádku a vedeny podle příslušných předpisů
• revizní komise konstatuje, že průběh voleb byl v souladu se stanovami ČUS a doporučila úpravu stanov
• schůze výboru probíhaly v duchu stanov ČUS.
Diskuse:
Doc. MUDr. Radko Petřík blahopřeje nově zvolenému výboru.
Prof. Babjuk informuje o plánech nového výboru: bude připraveno programové prohlášení, výbor si váží všech
podnětů z řad členské základny a nadále bude rozvíjet diskusi v rámci společnosti. I v dalším volebním období
bude podporovat rezidenty, řešit umožnění přístupu k novým technologiím, včetně vzdělávání v daném směru,
jednání o úhradách daných výkonů …atp.
Prof. Hora podotýká, že ve společnosti stoupá množství žen a je potřeba řešit otázku usnadnění rovnováhy
mezi pracovními a např. mateřskými povinnostmi.
Usnesení konference:
Plenární schůze schvaluje činnost výboru v uplynulém funkčním období, tak jak je obsažena v zápisech
výborových schůzí. Plenární schůze ukládá novému výboru připravit programové prohlášení a pokračovat v
činnosti a rozpracovaných úkolech výboru předchozího.
Členská základna usnesení bez výjimky odsouhlasila.
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