Zápis z distančního zasedání výboru ČUS dne 15. 10. 2020 od 10:00
Přítomni: prof. Babjuk, prim. Belej, prof. Broďák, MUDr. Broul, prof. Hora, doc. Krhut,
as. Matoušková, as. Petřík, doc. Veselý, prof. Zachoval, prim. Zámečník
Omluveni: doc. Doležel
Za sekretariát ČUS: Bc. Čápová, Mgr. Črepová

Kontrola zápisu z poslední schůze (Hora)

Ekonomické aspekty činnosti ČUS:
 Zpráva o hospodaření ČUS
- as. Petřík prezentuje zprávu pokladníka, která se sestává ze zprávy za rok 2019,
schválené na minulém zasedání výboru ČUS , předběžné zprávy za rok 2020 (leden až
září) a vysvětluje jednotlivé položky příjmů a výdajů
- zpráva pokladníka je odsouhlasena RK
- as. Petřík předkládá přehled partnerských smluv – v této oblasti je stabilní situace
- očekávané nové partnerské firmy nejnižší kategorie vzhledem k situaci s COVID
smlouvu letos neuzavřely, jednání jsou otevřená
- Vzhledem k nástupu nové tajemnice ČLS JEP a současné ekonomické situaci prof.
Zachoval navrhuje jednání společně s as. Petříkem stran finančních perspektiv
Výroční konference a vzdělávací aktivity:
 organizace Výroční konference ČUS
- doc. Krhut informuje o přípravě konference – odborný program je připraven
- as. Petřík informuje o finančních aspektech, očekává se přibližný zisk 400 000,- Kč


změny plánu akcí z důvodu COVID
- prof. Zachoval informuje: semináře Marcus odloženy na začátek roku 2021
- je nutné nyní začít jednat o realizaci seminářích Astellas (Mgr. Črepová)
- doc. Krhut informuje: o pravděpodobném zrušení všech podzimních seminářů ŠFU,
nové termíny budou operativně stanoveny podle COVID situace



atestace a zkoušky po kmeni
- prof. Broďák informuje:
o kmenová zkouška, termín 30. 10. 2020:
 1 přihlášený lékař
 organizátoři počítají s realizací, distančně lze pravděpodobně dle MZ
uskutečnit
o písemný atestační test:
 16 zájemců
 organizátoři počítají s realizací, pravděpodobně lze provést distančně,
zjišťují se další detaily ohledně pravidel uskutečnění, členové SORu
jsou informováni, výbor bude prof. Broďák průběžně informovat

o atestační zkoušky: 10. - 11. 12. 2020:
 organizátoři počítají s realizací
 je nutné vyjasnit možnosti realizace praktické zkoušky (prof. Broďák,
prof. Hora)

Jednání s administrativou:
 úhrady výkonů pro robotickou operativu v urologii
o probíhají jednání o cenách RARC (prof. Zachoval, as. Petřík, prof. Broďák)
o bude vytvořen návrh implementace dalších výkonů do systému úhrad na základě
EBM spolu s realizovatelným časovým harmonogramem (prof. Hora)


probíhají jednání o vytvoření center a úhrad pro preskripci hormonální léčby v rámci
onkourologických center (prof. Zachoval, prof. Babjuk)



probíhají jednání o vytvoření center a úhrad pro realizace intravezikální
termochemoterapie v rámci onkourologických center (prof. Zachoval, prof. Babjuk)



bude připraven systém edukace pro onkourology v onkourologických centrech pro
preskripci hormonální léčby a intravezikální termochemoterapie (prof. Babjuk,
as. Matoušková)



je připravováno stanovisko ČUS jako reakce na stanoviska ČOS týkající se podávání
onkologické systémové terapie a provádění klinických studií v onkologii, která mají za
účel nezákonně omezit kompetence ostatních oborů

Ambulantní urologie:
 Dopplerovské vyšetření – nasmlouvání kódů pro ambulantní urology (as. Matoušková,
prof. Zachoval)
- jednání probíhají

Různé:
 komunikační portál pro výbor ČUS
o doc. Veselý informuje o tom, že nebyly vzneseny další připomínky a od 1. 11.
bude provoz portálu zahájen

Projednáno v termínu 16. 9. – 15. 10. 2020:
 odsouhlasen návrh nového registračního listu „Mikční deník“ – 18. 9. 2020
 připomínkování návrhu vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb
a regulačních omezení pro rok 2021 – odsouhlasena zásadní námitka proti tomu, aby
hodnota bodu v roce 2021 poklesla z 1,07 na 1,05 oproti letošnímu roku – 25. 9. 2020
 odsouhlaseno zveřejnění inzerátu na prodej ambulance UROLOGICKÁ PRAXE s.r.o. na
webových stránkách ČUS – 1. 10. 2020
 odsouhlaseno znění stanoviska ČUS k nasmlouvání výkonů pro dětskou urologii na
Urologickém oddělení Orlickoústecké nemocnice – 1. 10. 2020
 odsouhlasena nominace MUDr. Matouškové na výběrovém řízení pro území
Karlovarského kraje 8. 10. 2020 – 2. 10. 2020
 odsouhlasena nominace prim. Staňka na výběrovém řízení pro území Moravskoslezského
kraje 13. 10. 2020 – 8. 10. 2020
 odsouhlaseni noví členové ČUS – 13. 10. 2020:
- MUDr. Ester Bartl (Urologická klinika FN Motol)
- MUDr. Marek Hanák (Úrazová nemocnice Brno)
- MUDr. Adam Novák (urologická klinika FN Motol)

