Zápis ze schůze výboru ČUS – videokonference 6. 5. 2020
Přítomni: prof. Babjuk, prim. Belej, prof. Broďák, MUDr. Broul, doc. Doležel, prof. Hora, doc.
Krhut, as. Matoušková, as. Petřík, prof. Zachoval, prim. Zámečník
Omluveni: doc. Doležel, doc. Veselý,
Host: doc. MUDr. Ivan Minčík, Ph.D., předseda SUS
Za sekretariát ČUS: Bc. Čápová, Mgr. Črepová
Prof. Zachoval zahajuje šestou distanční schůzi výboru ČUS.
V úvodu vítá doc. Minčíka, který informuje výbor ČUS o aktuální situaci na Slovensku. Stejně
jako v ČR byly všechny plánované jarní vzdělávací akce zrušeny. Výroční konference SUS se
uskuteční 22. – 24. 11. 2020 v Košicích. Bude spojena s Onkourologickým sympóziem, které
se také mělo uskutečnit na jaře tohoto roku v Donovalech. Pozvánka na 27. výroční konferenci
SUS bude distribuována členům ČUS, jakmile jí budeme mít od doc. Minčíka k dispozici. Prof.
Zachoval děkuje doc. Minčíkovi za dosavadní spolupráci a jménem výboru zve všechny
slovenské kolegy na 66. výroční konferenci ČUS, jejíž termín je beze změn.
Členové výboru a revizní komise diskutují následující body:
Vzdělávání:
o Specializační vzdělávání – atestační zkoušky
- prof. Hora informuje o aktuální zprávě z MZČR: prof. Prymula vzhledem ke zlepšené
epidemiologické situaci doporučuje provedení praktických zkoušek, které dle dřívějších
doporučení provádět nutné nebylo.
Ambulantní urologie:
o Dopplerovské vyšetření – nasmlouvání kódů
- výbor se vrací k žádosti ambulantních urologů o pomoc s nasmlouváním kódů u
Dopplerovského vyšetření.
- komunikací s VZP byla pověřena MUDr. Matoušková a prof. Zachoval. Při jednání budeme
odkazovat na koncepci oboru, ve které je Dopplerovské vyšetření zařazeno mezi základní
diagnostické metody každého atestovaného urologa a je nutné ho v ambulancích u akutních
stavů skróta a dutiny břišní provádět, aby byl dodržen postup lege artis.
Léková politika:
Hloubková revize systému úhrad - Správní řízení SUKL o změně výše a podmínek
úhrady referenční skupiny č. 45/2 – léčiva k terapii hyperaktivního močového
měchýře
- prof. Zachoval informuje o probíhající hloubkové revizi systému úhrad, v rámci které SUKL
vydal finální hodnotící zprávu k referenční skupině č. 45/2 – močová spasmolytika a
anticholinergika. Na základě tohoto rozhodnutí by došlo k uvolnění preskripce pro praktické
lékaře a také došlo ke snížení úhrady u této skupiny léků. To vše přes nedávno oficiálně
zaslané jednoznačně negativní stanovisko výboru ČUS k uvolnění preskripce pro praktické
lékaře. Nyní bylo rozhodnuté SÚKL opět zasláno výboru ČUS k dalšímu připomínkování.
- as. Matoušková a prof. Zachoval připravili za ČUS další negativní stanovisko, které bylo
odesláno na SÚKL
o
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Hloubková revize systému úhrad - Správní řízení SUKL o změně výše a podmínek
úhrady referenční skupiny č. 46/1 – léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty,
antagonisté alfa adrenergních receptorů, p. o.
- prof. Zachoval informuje o obdobné situaci týkající se revize systému úhrad u alfa-blokátorů
– zde také bylo vydáno závěrečné stanovisko o rozvolnění úhrady pro praktické lékaře a
dochází ke snížení úhrady. Opět přes předchozí jednoznačně negativní stanovisko výboru
ČUS.
- nové negativní stanovisko ČUS k finální hodnotící zprávě připraví as. Matoušková, doc.
Krhut a prof. Zachoval do konce tohoto týdne
- veškerá dokumentace bude zaslána členům výboru a RK
o

Různé:
o Aktuální chod urologických lůžkových pracovišť
- prof. Zachoval komunikoval s primáři urologických oddělení, dle jejich informací se situace
na všech pracovištích stabilizuje a postupně se navrací k běžnému provozu
o Komunikační platforma
- prof. Zachoval informuje o finálních pracích na komunikační platformě pro výbor a RK, jejíž
přípravou byl pověřen doc. Veselý. Portál je již připraven, nyní se upravují technické detaily a
manuál pro uživatele.
o Firma Quickseal: ambulantní analýza PSA
- as. Matoušková připraví oficiální žádost o stanovisko k vhodnosti provádění rychlé
ambulantní analýzy PSA adresované výboru České společnosti klinické. Jakmile bude
stanovisko k dispozici, bude s ním výbor obeznámen.
o Noví členové
- výbor ČUS jednohlasně schválil přijetí nového člena ČUS - MUDr. Terezy Zdobinské z
Urologické kliniky FN Motol
o Přihláška ke členství v ČUS, stav členské základny
- výbor ČUS schválil, aby žadatelé o členství v ČUS zasílali společně s přihláškou i svojí
fotografii. Informace o nově přijatých členech i s jejich fotografií by následně byla publikována
v bulletinu ČUS. Fotografie by byla uveřejněna až na základě souhlasu dotyčného člena dle
pravidel GDPR.
- prof. Zachoval informuje, že o zrušení členství v ČLS JEP požádal ze zdravotních důvodů
emeritní primář urologického pracoviště v Českých Budějovicích MUDr. Břetislav Shon, který
je i čestným členem ČUS. Sekretariát připraví dopis, ve kterém bude prim. Shona informovat,
že je i nadále členem ČUS bez finančních závazků vůči ČUS.
Příští on-line setkání výboru ČUS proběhne ve středu 20. 5. od 16 hod. Organizátor as. Petřík.
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