Zápis z distančního zasedání výboru ČUS dne 10. 2. 2021 od 15:00
Přítomní členové výboru a revizní komise: prof. Babjuk, prim. Belej, prof. Broďák,
MUDr. Broul, doc. Doležel, prof. Hora, doc. Krhut, as. Matoušková, as. Petřík, doc. Veselý,
prof. Zachoval, prim. Zámečník
Zástupci sekce rezidentů: MUDr. Příman, MUDr. Veselá
Sekretariát ČUS: Bc. Čápová, Mgr. Črepová
Kontrola zápisu z poslední schůze (prof. Hora)
- plánované setkání prof. Zachovala a as. Petříka s novou tajemnicí ČLS JEP vzhledem
k epidemiologické situaci odloženo
- ostatní body splněny nebo budou projednány na této schůzi
Ekonomické aspekty činnosti ČUS:
 Zpráva pokladníka
- as. Petřík informuje o stavu hospodaření k 31. 1. 2021
- podle předběžných výsledků před zdaněním je zřejmý přebytkový výsledek
hospodaření za rok 2020
- bylo uzavřeno 5 nových partnerských firem pro rok 2021 (Beckman Coulter,
Surgicare, Heaton, Pierre Fabre, Onapharm)
- podepsán dodatek ke sponzorské smlouvě s firmou Astellas, protože vzhledem
k epidemiologické situaci bylo nutné provést změny v obsahu plnění ze strany ČUS
- analýza ekonomického přínosu publikace z výroční konference: „ Co zaznělo na 66.
výroční konferenci ČUS“ - pozitivní výsledek
- as. Petřík s firmou AV media dohodl na letošní výroční konferenci snížení ceny
o 25 %, záznamy konferencí budou k dispozici během celého následujícího roku

Výroční konference a vzdělávací aktivity:
 Organizace Výroční konference ČUS 2021
- as. Petřík informuje o 67. výroční konferenci ČUS v roce 2021 – připravena podle
původního plánu na rok 2020 (Olomouc, hotel Clarion)
- web konference bude spuštěn 1. 4. 2021
- prof. Krhut informuje, že odborný program je připraven
- přenos z operačního sálu - bude vybrán vhodný výkon pro případné přenesení do
on-line verze
- ESU kurz: témata přesunuta z roku 2020 - moderní technologie
- sesterská sekce – proběhne v rámci Aesculap akademie
- do 31. 7. 2021 výbor rozhodne, zda konference proběhne v prezenční či distanční
formě

1








JEUS 2021
- as. Petřík prezentuje průběh příprav na JEUS, který se bude konat 15. 4. 2021 online
- prof. Zachoval informuje o jednotlivých částech odborného programu - do 28. 2.
bude vypracována finální verze a rozeslány informace členům
- v rámci JEUS proběhne Workshop pro onkourology na téma Inovativní hormonální
léčba karcinomu prostaty (zajistí prof. Zachoval)
- v rámci JEUS proběhne Workshop pro onkourology na téma Intravezikální
termochemoterapii (zajistí prof. Babjuk)
plán edukačních aktivit ČUS pro první pololetí 2021: zatím se počítá s uspořádáním akcí:
KNOU, FUN a setkání dětské sekce
ŠFU pozastavena vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci
EBU v roce 2021 – In service exam: je přihlášeno 50 lékařů
EBU Oral Exam byl přesunutý na podzim 2021
Výroční konference ČUS 2022
- as. Petřík potvrzuje odsouhlasené místo a termín konání: 12. - 14. 10. 2022 Brno

Koncepce oboru urologie:
 Robotické výkony v urologii
- prof. Hora informuje a navrhuje postup: příprava registračních listů všech
odsouhlasených výkonů, které by měly být pro robotická centra dostupná
(nefroureterektomie, reimplantace močovodu, uzávěr vezikoganinálí píštěle,
divertikulektomie močového měchýře a další) (realizace as. Petřík, garant prof.
Hora), prof. Zachoval projedná možnost úhrad se zástupci plátců
 Provádění onkourologických studií
- prof. Zachoval informuje o tom, že byla odeslána reakce ČUS na dokument ČOS,
který se týkal provádění onkourologických klinické studií. V reakci je uvedeno, že
po jednání s ČOS se budou klinické studie provádět v obdobném režimu jako před
vydáním dokumentu ČOS, a to po domluvě multidisciplinárního týmu. Reakce bylaa
rozeslána na MZ, plátce, etické komise, AIFP a sdružení CRO. Reakce bude
zveřejněna na webu ČUS.
Jednání s administrativou:
 Úhradová vyhláška
- prof. Zachoval informuje o změnách v úhradové vyhlášce pro hospitalizační péči
v roce 2021. Od roku 2021 jsou zásadní změny v úhradách, pro obor urologie
většinou pozitivní, ale vždy závisí na základní sazbě zdravotnického zařízení. Byla
snížena úhrada u flexibilní ureteroskopie – proti tomu byly vzneseny námitky
(garant as. Petřík)
 ARTA preparáty:
- prof. Zachoval informuje o nové možnosti preskripce preparátů ARTA pro onkourology
v rámci onkourocenter
- Intravezikální termochemoterapie – prof. Zachoval informuje o dohodě úhrady katetrů
v rámci ZUM s VZP. VZP přislíbila úhradu těchto katétrů i nad rámec paušálu daného
zdravotnického zařízení - pokud tento paušál bude překročen.
- as. Matoušková informuje o Mitomycinu – bude dodáván firmou Accord, praktická
dostupnost od poloviny června 2021. Na trhu není aktuálně Trimetoprim, byl dodáván
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v rámci SLP. V této chvíli se jedná o novém dodavateli. Současná firma neakceptuje
vyšší úhrady
Spolupráce s EAU:
 EAU Meets National Societies Webinar - k účasti nominováni prof. Zachoval a as. Petřík
 EAU projekt SISE – jedná se o nový edukační projekt pro rezidenty (praktické tréninky
rezidentů a výchova „tutorů“, který probíhá v rámci programu Erasmus+ (partnerským
subjektem v rámci ČR je Univerzita Karlova) – ČUS projekt podporuje a bude po organizační
stránce podporovat jeho implementaci v ČR. Dále budou vedena jednání s EAU i UK o
konkrétní realizaci. Za program je zodpovědný MUDr. Vojtěch Novák, spolupráci
s výborem garantuje prof. Babjuk

Ambulantní urologie:
 Dopplerovské vyšetření
- as. Matoušková informuje, že jednání o nasmlouvání kódů pro ambulantní urology
dále trvá
Sekce rezidentů ČUS:
• zapojení rezidentů do aktivit ČUS
- MUDr. Příman prezentuje návrhy na zapojení rezidentů do aktivit ČUS:
o spolupráce na vzdělávacích akcích pro odbornou i laickou veřejnost
o zapojení do tvorby pacientské části webu ČUS
o rezidentská sekce na konferenci ČUS – konkrétní návrh bude zástupci
rezidentů prezentován na příští schůzi

Různé:
-

-

komunikační portál pro výbor ČUS – funguje, dále bude upraveno pořadí příspěvků
od nejnovějšího k nejstaršímu a kategorizace témat (garant doc. Veselý)
členské poplatky ČLS JEP u čestných členů ČUS – platbu čestného členství v ČLS
uhradí ČUS
stížnost pacienta - prof. Zachoval informuje o stížnosti a navrhuje vyhovět
pacientovi v tom, aby se mohl obrátit na MZ s žádostí o přezkoumání svého
zdravotního stavu - členové výboru souhlasí
atestační zkoušky - doc. Veselý znovu zdůrazňuje, že nově platí lhůta 60 dnů pro
splnění všech povinností před atestační zkouškou. Upozorňuje na jediný termín
testu v tomto roce, proběhne on-line v pátek 23. 4. 2021.

Projednáno v termínu 2. 12. 2020 – 10. 2. 2021:



ČUS bude v EAU Patient Information Working Group zastupovat MUDr. Barbora
Žemličková z FN Motol – 17. 12. 2020
založení nové organizační složky ČLS JEP - Společnost reprodukční medicíny, embryologie
a reprodukční genetiky – za ČUS bez připomínek – 22. 12. 2020
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odsouhlaseno konání sympózia JEUS 2021 v on-line formátu – 11. 1. 2021
odsouhlasen mailing na členy ČUS v rámci dotazníkového šetření „Limity COVID-19:
Plaveme nebo se topíme?“ – 14. 1. 2021
schválena nominace MUDr. Michala Fedorka, Ph.D., FEBU jako zástupce ČUS ve
Výběrovém řízení Jihomoravského 20. 1. 2021 (žadatel: Urologie Campus Brno) – 15. 1.
2021
schválena podpora účasti na ESOU 2021 6 žadatelům z řad členů ČUS – 18. 1. 2021
schváleno umístění loga ČUS na produkt partnerské společnosti Onapharm – 201. 1. 2021
schválena podpora EBU In-Service Assessment 2021 pro 52 rezidentů ČUS – 26. 1. 2021
odsouhlaseny připomínky ČUS k seznamu znaleckých odvětví oboru zdravotnictví – 28. 1.
2021
připomínkové řízení k návrhu zákona o zdravotnických prostředcích – za ČUS bez
připomínek – 2. 2. 2021
odsouhlasena záštita KNOU 2021 – 3. 2. 2021
odsouhlaseni zástupci výboru ČUS na EAU Meets National Societies Webinar (prof.
Zachoval, MUDr. Petřík) – 9. 2. 2021
odsouhlaseno stanovisko ČUS k Finální hodnotící zprávě SUKL k přípravku Firmagon – 9. 2.
2021
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