Program zasedání výboru ČUS dne 16. 9. 2020 od 15:00, Jihlavská 78, Praha 4
Přítomni: prof. Babjuk, prim. Belej, prof. Broďák, prof. Hora, doc. Krhut, as. Matoušková, as. Petřík,
doc. Veselý, prof. Zachoval, prim. Zámečník
Zástupci sekce rezidentů: MUDr. Příman, MUDr. Veselá
Omluveni: MUDr. Broul, doc. Doležel
Za sekretariát ČUS: Bc. Čápová, Mgr. Črepová

Kontrola zápisu z poslední schůze (Hora):
- ad Kompetence lékařů po ukončení urologického kmene – MZČR se po několika letech věnuje této
problematice a oslovilo nás s tím, jaké by měly být kompetence lékařů po ukončení urologického
kmene. ČUS nadále zastává stanovisko, které bylo připraveno před několika lety. Tedy, že kompetence
kmenových lékařů by měly být rozšířeny.
- ad Výsledky hospodaření za rok 2019 - as. Petřík zaslal revizní komisi kompletní Zprávu o hospodaření
ČUS za rok 2019 tento týden. Revizní komise není schopna usnášení, schválí Zprávu per rollam či na
dalším zasedání.
- ad Koncepce dětské urologie - prim. Zámečník na poslední schůzi výboru prezentoval aktualizovanou
koncepci dětské urologie, kterou připravilo vedení dětské sekce. Koncepce byla na žádost výboru
zkrácena na 5 stran. Za výbor ČUS dokument připomínkoval prof. Hora a prim. Zámečník. V závěru je
ještě potřeba doplnit jména autorů textu. Prim. Zámečník rozešle koncepci členům výboru – úkol trvá
Ekonomické aspekty činnosti ČUS:
o Zpráva pokladníka (Petřík)
- as. Petřík prezentuje zprávu pokladníka za rok 2019. Celkové výdaje byly 4.908.860 Kč, celkové příjmy
4.445.900 Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činí -462.959 Kč, celkový výsledek hospodaření
společnosti po zdanění je -875.715 Kč. Finanční prostředky ČUS ve fondu JEP k 31. 12. 2019 činily
10.074.769 Kč.
- as. Petřík předkládá výsledky hospodaření za uplynulá období, je třeba zkontrolovat prezentovaný
výsledek hospodaření za období 2016 – 2019. Obratem byla provedena kontrola, prezentovaná data
byla správná.
Výroční konference a vzdělávací aktivity:
o Výroční konference ČUS (Krhut, Petřík)
- as. Petřík a doc. Krhut prezentují stav příprav letošní online výroční konference ČUS. Průběžně jsou
plněny všechny úkoly dle časového harmonogramu.
- 15. září byly spuštěny webové stránky konference spolu s registračním formulářem
- as. Petřík sestavil rozpočet konference, předběžně je předpoklad zisku ve výši cca 300.000 Kč. Prof.
Zachoval děkuje pořádající agentuře za příkladnou komunikaci s partnery konference.
- chybí téměř 1/3 e-posterů, které nebyly dodány v požadovaném termínu. Agentura zašle zástupcům
vědeckého výboru seznam autorů chybějících e-posterů. Termín dodání bude prodloužen do 20. 9.
- doc. Krhut informuje o scénáři vysílání 14. a 15. 10. Během živého vysílání je nutné dodržovat
stanovené časové dotace. Za ČUS a pořádající agenturu budou na vysílání dohlížet as. Petřík, doc. Krhut
a Mgr. Črepová.
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- prof. Babjuk společně s MUDr. Brisudou připraví náhradní program pro případ, že by došlo k výpadku
spojení během EAU lecture prof. Stenzla
- sekretariát zajistí pozvání doc. Minčíka, předsedy SUS. Bude se účastnit panelové diskuze v rámci EAU
lecture.
- členská schůze proběhne 15. 10. od 18:40. Členové výboru připraví do společné prezentace max. 3
snímky, termín dodání 30. 9.
o Specializační vzdělávání v urologii v roce 2021 (Veselý)
- doc. Veselý rozeslal členům výboru termíny kurzů specializačního vzdělávání, kmenových a
atestačních zkoušek v roce 2021. Informace bude distribuována mezi rezidenty (mailing, web, bulletin).
- je diskutován lednový souhrnný kurz Novinky v urologii – bylo navrženo snížení počtu přednášejících
a témat. Po diskuzi to nebylo shledáno vhodným a kurz bude ponechán v původním formátu.
- specializační kurz Dětská urologie – existuje poptávka ze strany rezidentů na konání kurzu na podzim
tohoto roku. Prof. Broďák ve spolupráci s MUDr. I. Novákem z FNHK budou do konce září informovat,
zda se kurz uskuteční.
o Setkání Dětské sekce v roce 2021
- zástupci Dětské sekce ČUS prostřednictvím sekretariátu informují o plánovaném výročním setkání
sekce, které se uskuteční 21. – 22. 5. 2021 v hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou
- as. Petřík žádá, aby vedení Dětské sekce dodalo do konce listopadu žádost o zařazení setkání do
rozpočtovaných vzdělávacích akcí ČUS. Sekretariát předá požadavek vedení Dětské sekce.
Koncepce oboru urologie:
o Robotické výkony v urologii (Zachoval, Hora, Babjuk)
- prof. Hora prezentuje seznamem stávajících a potenciálních výkonů robotické operativy v urologii
- prof. Hora vytvoří pracovní skupiny z řad členů výboru a revizní komise, které připraví stanoviska
podporující zavedení robotických výkonů do praxe.
- prof. Broďák byl pověřený připravit registrační list pro robotickou intrakorporální derivaci
- as. Petřík informuje, že robotická lymfadenektomie bude od 1. 10. 2020 hrazena VZP
- as. Petřík provede do příští schůze výboru vyhodnocení nákladů hospitalizace pacienta po RARC pro
jednání s plátci
o Strategie a rozvoj onkourologie (Babjuk, Zachoval)
- Česká onkologická společnost v 1. polovině letošního roku rozeslala na vedení nemocnic, etické
komise, zdravotní pojišťovny a MZČR dva dopisy – jeden týkající se léčby, druhý studií. Deklarují v nich,
že pouze onkolog může provádět systémovou léčbu a klinické studie týkající se onkologických
subspesializací. ČUS a další dotčené odborné společnosti s obsahem dopisů nesouhlasí. Společně
vyslovily zásadní námitku a připravili stanovisko adresované všem institucím (MZČR, zdravotní
pojišťovny, managementy nemocnic a etické komise).
o Pregraduální vzdělávání v urologii (Veselý)
- výbor ČUS pověřil doc. Veselého, aby zmapoval situaci v pregraduální výuce urologie na jednotlivých
lékařských fakultách. Cílem je sjednotit výuku a zatraktivnit obor urologie již na úrovni mediků.
- řada fakult nyní převádí výuku do hybridní nebo distanční podoby, proto nyní úkol nemůže být
zrealizován

Jednání s administrativou:
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o Úhrady výkonů pro robotickou operativu v urologii (Zachoval, Babjuk)
- prof. Zachoval informuje o jednáních na VZP s náměstkem Šmehlíkem. As. Petřík byl pověřen
přípravou kalkulace RARC.
o Preskripce hormonální terapie (ARTA preparáty) při léčbě karcinomu prostaty (Zachoval, Babjuk)
- prof. Zachoval dodá písemné stanovisko z jednání na VZP a MZ ČR. Onkourologická centra by následně
v souvislosti s preskripcí hormonální terapie měla zahájit komunikaci s managementem nemocnic a
vedením KOC.
o Intravezikální terapie u nádorů močového měchýře (Zachoval, Babjuk)
- prof. Zachoval informuje o dvou výkonech, které budou v Sazebníku od roku 2021:
1. Hypertermická intravezikální chemoterapie
2. Radiofrekvenčně indukovaná termochemoterapie
- po dohodě s VZP bude u výkonu hypertermická intravezikální chemoterapie hrazena péče pro cca 200
pac./rok v 10 onkourologických centrech. Je třeba, aby o tom onkourologická centra začala jednat
s managementem nemocnic a léčba tak byla od roku 2021 možná. Bližší informace poskytne prof.
Zachoval během měsíce října.
- Babjuk, Matoušková pro výkon intravezikální chemoterapie připraví podrobný protokol, aby se ve
všech onkourologických centrech postupovalo podle guidelines.
o Mitomycin C, BCG vakcína (Matoušková)
- MUDr. Matoušková informuje, že jednáme o zajištění dovozu přípravku mitomycin C na český trh.
Reálný výhled je cca polovina roku 2021.
- - MUDr. Matoušková informuje, že BCG vakcína je nyní dostupná. Při schvalování úhrady platí dohoda
ČUS a VZP ČR z roku 2016. Při ceně do 3000 Kč je použití bez žádosti, při vyšší ceně se musí žádat na
§16. Distributorem je firma Medac, cena se liší v závislosti od lékárny, nicméně t.č. je kolem 5.000 Kč
na 1 dávku.
o

Hloubková revize systému úhrad SÚKL (Zachoval, Matoušková, Krhut)
- anticholinergika a beta3mimetika
- alfablokátory
- 5-ARI
- od 1. 8. došlo k rozvolnění preskripce pro praktické lékaře a ke snížení úhrad u těchto lékových skupin
- Česká urologická společnost k výsledkům revize opakovaně podávala námitky, které nebyly
zohledněny, nicméně oficiální jednání na MZČR dále pokračují
- prof. Zachoval po dohodě s předsedou Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP doc. Býmou a VZP
a MZ navrhují společný konsensus – diagnózu stanoví urolog, 1x ročně proběhne kontrola pacienta
urologem a preskripce v meziobdobí může být delegována praktickým lékařům

Ambulantní urologie:
o Dopplerovské vyšetření – nasmlouvání kódů pro ambulantní urology (Matoušková, Zachoval)
- prof. Zachoval informuje, že na VZP stále probíhají jednání, která by měla vést k řešení. O dalším vývoji
bude výbor informovat.

Různé:
o

Komunikační portál pro výbor ČUS (Veselý)
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- doc. Veselý informuje o spuštění testovací verze komunikačního portálu. Testování bude probíhat cca
měsíc, v průběhu bude možné systém upravovat. Případné dotazy doc. Veselý zodpoví.
- po testovacím období bude probíhat komunikace výboru pouze prostřednictvím portálu
o

Nabídka spolupráce S.A.B. Impex (Zachoval)
- jednorázový flexibilní ureterorenoskop
- metalické stenty
- prof. Zachoval informuje o žádosti společnosti S.A.B. Impex o spolupráci při uvedení dvou nových
výrobků na český trh. Výbor ČUS bude očekávat konkrétní nabídku ze strany S.A.B. Impex, tu následně
projedná a zváží možnost spolupráce.
o Nabídka společnosti Kettex Development s.r.o. - Videořetězec EVision
- společnost Kettex Development s.r.o. oslovila ČUS s poptávkou na prezentaci zvýhodněné cenové
nabídky na Videořetězec EVision. Distribuce podobných obchodních sdělení členům ČUS je umožněna
pouze partnerům společnosti.
- sekretariát ČUS bude zástupce společnosti Kettex kontaktovat ohledně nabídky partnerství ČUS nebo
účasti na letošní výroční konferenci ČUS.
o Nabídka spolupráce s Onapharm
– prof. Zachoval informuje o jednání se společností Onapharm, mají zájem o dlouhodobou spolupráci
(min. po dobu dvou let, s možností prodloužení).
- sekretariát je s jednatelem společnosti již v kontaktu, byla mu prezentována nabídka pro partnery
o Publikace prof. Hanuše Česká urologie na přelomu tisíciletí
- prof. Hanuš připravuje k vydání novou publikaci věnovanou české urologii. Prostřednictvím prof.
Zachovala si dovoluje požádat výbor ČUS o podporu této aktivity a také informovat o financování
publikace, na kterou z části přispěli i někteří partneři ČUS. Výbor ČUS s vydáním publikace a způsobem
financování souhlasí.
- prim. Zámečník přinesl rukopis publikace členům výboru k nahlédnutí
o Spolupráce se Společností všeobecného lékařství
- viz bod Hloubková revize systému úhrad SÚKL
o

Žádost České společnosti nukleární medicíny o podporu Specifického léčebného programu pro
diagnostiku karcinomu prostaty pomocí PET s 68Ga-PSMA
- doc. Veselý informuje o žádosti České společnosti pro nukleární medicínu, která se na výbor obrací
ohledně podpory Specifického léčebného programu pro diagnostiku karcinomu prostaty pomocí PET s
68Ga-PSMA (SLP). ČUS již dříve tento SLP podpořila. Na základě nových odborných publikací, chce
Česká společnost nukleární medicíny rozšířit žádost vedle indikace biochemického relapsu i o primární
staging u pacientů vysokého rizika dle EAU.
- výbor ČUS odsouhlasil podporu aktualizované žádosti SLP
o CEM 2021
- prof. Babjuk informuje o přesunutí konání CEM na začátek června 2021, přesný termín zatím nebyl
stanoven.
o Urologické kroky ke zdraví (Matoušková)
- vzhledem k současné epidemiologické situaci nemůže akce proběhnout standardním způsobem.
MUDr. Matoušková navrhuje digitální formát, který podpoří edukací pacientů o nejčastějších tématech
v urologii, podpoří ambulantní urology při účtování výkonu, současně bude i komunikační platformou
vůči praktickým lékařům.
4

o Evaluace mikčního deníku
- prof. Zachoval informuje o tom, že sekce SUNU vypracovala návrh nového registračního listu – mikční
deník. Návrh bude zaslán všem členům výboru s žádostí o připomínkování.

Projednáno v termínu 17. 6. – 16. 9. 2020:
 Odsouhlasen materiál „Kompetence rezidentů urologie – souhrn“ – 23. 6. 2020
 Připomínkování materiálu „Koncepce domácí péče – za ČUS bez připomínek – 26. 6. 2020
 Schváleno čestné členství pro MUDr. Rosenberga – 29. 6. 2020
 Odsouhlasen mailing na členskou základnu s informacemi o studii: “The impact of the COVID-19
pandemic on the mental health of workers in health services: The COVID-19 HEalth caRe wOrkErS
(HEROES) study” – 30. 6. 2020
 Odsouhlaseno „Stanovisko České urologické společnosti ČLS JEP k návrhu na změnu úhradové
skupiny 02.01.01.01 (vložky, kapsy, intravaginální tampony, vložné pleny, fixační kalhotky) a
02.01.01.02 (podložky) – 10. 7. 2020
 Odsouhlaseno stanovisko reagující na Finální hodnotící zprávu SÚKL k degarelixu – 13. 7. 2020
 Odsouhlasen mailing s pozvánkou na sympózium TRENDY V ONKOLOGII Nádory plic a ledvin – 20.
7. 2020
 Odsouhlaseno vypořádání připomínek VZP a SZP ČR k novému výkonu 76713 ROBOTICKY
ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ CYSTEKTOMIE – 24. 7. 2020
 Odsouhlasena nominace MUDr. Matouškové na výběrovém řízení Středočeského kraje pro území
okresu Nymburk – 29. 7. 2020
 Odsouhlaseny připomínky ČUS k připomínkovému řízení k novelizovanému znění Vyhlášky č. 702012 Sb., o preventivních prohlídkách – 6. 8. 2020
 Připomínkování materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR "Návrh vyhlášky o znalečném" – za ČUS
bez připomínek – 7. 8. 2020
 Odsouhlaseno znění odpovědi výboru ČUS na připomínku Asociace českých a moravských
nemocnic k návrhu na stanovení kompetencí lékařů po úspěšném absolvování kmenové zkoušky
v urologii – 13. 8. 2020
 Připomínkování návrhu vyhlášky, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých
znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami
a specializační studia pro obory – za ČUS bez připomínek – 31. 8. 2020
 Odsouhlaseni noví členové ČUS:
- MUDr. Alžběta Kantorová, Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2
- MUDr. Marek Jurok, Urologické oddělení ÚVN, Praha 6
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