Zápis z distančního zasedání výboru ČUS dne 21. 4. 2021 od 15:00
Přítomní členové výboru a revizní komise: prof. Babjuk, prim. Belej, prof. Broďák,
MUDr. Broul, prof. Hora, prof. Krhut, as. Matoušková, as. Petřík, prof. Zachoval,
prim. Zámečník
Omluveni: doc. Doležel, doc. Veselý
Zástupci sekce rezidentů: MUDr. Příman, MUDr. Bartoš 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 je vzhledem
k epidemiologické situaci nadále odloženo
 as. Matoušková informuje o situaci s Mitomycinem, jsou podnikány veškeré kroky pro
to, aby byl preparát cca od poloviny června opět dostupný
 stále trvá nedostupnost přípravku Trimetoprim, as. Matoušková podala za ČUS
námitky prostřednictvím Lékové komise ČLS JEP
 ostatní body byly splněny nebo budou projednány na dnešní schůzi
Ekonomické aspekty činnosti ČUS:
 Zpráva pokladníka
 as. Petřík informuje, že výsledky hospodaření za rok 2020 ještě nejsou k dispozici,
předloží je na příští schůzi
 budou uzavřeny další dvě partnerské smlouvy pro rok 2021 (firmy Amgen a Bayer)
 proběhla jednání s firmou Astellas ohledně další spolupráce, příspěvek bude na úrovni
zlatého partnera. Onkologická divize Astellas dále nabízí podporu vzdělávacích akcí
pořádaných ČUS.
 as. Petřík informuje, že firma Astellas změní v letošním roce podmínky podpory účasti
lékařů na vzdělávacích akcích. Nebude existovat přímá podpora lékařů, ale
zdravotnické organizace budou žádat o podporu formou grantu.
 as. Petřík informuje o komunikaci s vydavatelstvím Solen ohledně navýšení ceny služeb
za vyhotovení časopisu Česká urologie. Podle smlouvy je částka každoročně
valorizována, as. Petřík bude informovat o výsledku jednání.
 Spolupráce se společností S.A.B Impex
 prof. Zachoval shrnuje komunikaci, která probíhala se zástupci společnosti
v posledních třech letech
 aktuálně byla řešena situace týkající se radiofrekvenčně indukované hypertermie, přes
předchozí domluvu o společném postupu s ČUS firma neakceptuje výsledky jednání
s VZP
 Moravské urologické sympózium 2021 – žádost o podporu
 prof. Študent žádá 20. 4. 2021 výbor ČUS o příspěvek na podporu konání 23. ročníku
Moravského urologického sympózia, které se uskuteční v září
 žádost formálně nesplňuje kritéria stanovená výborem ČUS – žádosti o finanční
podporu by měly být podány v předcházejícím kalendářním roce; odborná společnost
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by měla participovat na přípravě programu akce; akce by měla mít záštitu ČUS. Výbor
ČUS na tyto nedostatky organizátory opakovaně řadu předchozích let upozorňoval.
 o udělení podpory budou členové výboru hlasovat na komunikačním portálu
Výroční konference a vzdělávací aktivity:
 Organizace Výroční konference ČUS 2021
 prof. Krhut a as. Petřík informují, že v návaznosti na smluvní podmínky v hotelu Clarion,
spuštění registrace a příjem abstrakt, musí být rozhodnutí o formátu letošní
konference učiněno do 15. května
 vzhledem k nejisté epidemiologické situaci a možným nepříznivým ekonomickým
dopadům výbor ČUS odsouhlasil, že výroční konference proběhne 20. – 21. 10.
v distanční podobě
 v následujících dvou týdnech prof. Krhut a as. Petřík vypracují konkrétní návrh podoby
konference a předloží ho k diskuzi výboru na komunikační portál výboru ČUS
 nejpozději v polovině května bude členská základna informována o formátu
konference, včetně pokynů pro zaslání abstrakt
 Zhodnocení JEUS 2021
 as. Petřík poděkoval organizačnímu týmu a pořádající agentuře za přípravu sympózia a
prezentoval statistiku účasti: 709 registrovaných účastníků, z toho 604 lékařů, 23
zdravotních sester a 82 zástupců partnerů akce. Živé vysílání sledovalo 493 lékařů, 21
zdravotních sester a 76 zástupců partnerských firem. 65 zúčastněných lékařů bylo ze
Slovenska.
 vyúčtování akce bude předloženo na další schůzi výboru
 reakce na sympózium byly pozitivní, stejnou zpětnou vazbu mají i zástupci rezidentů
 do budoucna bude kladen důraz na označení příspěvků, které vznikly za podpory
partnerů akce
 as. Matoušková upozornila na reakci ambulantních urologů, kteří vidí rozpor mezi
evropskými guidelines prezentovanými na akci a realitou ambulantní praxe a
přístupem plátců péče (např. v otázce provádění magnetické rezonance před biopsií
prostaty nebo u vyšetření PSMA PET). Prof. Zachoval požádal zástupce onkourologické
sekce a SAU, aby do příští schůze zkusili navrhnout řešení této situace. Prof. Hora v této
souvislosti zmínil i další zásadní novinku v EAU doporučených postupech, že by měla
být upřednostňována biopsie prostaty transperineální před transrektální
 Pregraduální vzdělávání
 doc. Veselý bude informovat výbor prostřednictvím komunikačního portálu ČUS
 JEUS 2022
 sympózium se za příznivých podmínek uskuteční v hotelu Dvořák v Táboře 22. a 23. 4.
2022
 odbornými garanty akce budou prim. Zámečník a prim. Belej, organizační a finanční
podporu zajistí as. Petřík a prof. Zachoval
 organizační zajištění akce: agentura 4Education s.r.o. ve spolupráci s as. Petříkem
 prof. Krhut avizuje, že se ujme odborné záštity sympózia JEUS 2023, které by mělo
proběhnout v Kroměříži
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Koncepce oboru urologie
 Robotické výkony v urologii
 prof. Hora shrnuje aktuální situaci – cílem je získat úhrady pro všechny již dříve
odsouhlasené méně časté výkony a vysvětlit odborné veřejnosti výhody provádění i
vzácných výkonů za využití roboticky asistované chirurgie
 příprava registračních listů (realizace as. Petřík, garant prof. Hora) – úkol trvá
 8. dubna proběhlo jednání zástupců výboru ČUS na VZP, prof. Hora byl pověřen další
komunikací s ředitelkou MUDr. Sajdlovou
 Vzdělávací program dětská urologie
 prof. Zachoval informuje o vyhlášce MZ ČR o nadstavbových oborech, která vyšla cca
před dvěma měsíci a ve které nebyla uvedena Dětská urologie jako nadstavbový obor
 důvodem byla dle doc. Kočvary a Mgr. Podhrázkého délka programu (18 měsíců oproti
12 měsícům u ostatních oborů) se kterou nesouhlasili zástupci ČLK
 doc. Kočvara komunikuje dále s MZ ve smyslu přijetí vzdělávacího programu ve
stávající podobě
 prof. Krhut informuje, že v minulých dnech byl program publikován na webových
stránkách MZ ČR, nevyšel ale ještě ve Věstníku
 Očkování proti Covid-19
 výbor ČUS komunikoval směrem k členské základně informace o prioritním očkování
rizikových skupin pacientů v urologii
 výbor ČUS obdržel reakce od 9 ambulantních urologů, které řešila MUDr. Matoušková
individuálně
 platnost prioritního očkování je do 30. 4. 2021
Jednání s administrativou
 ČSUM: vyjádření k připomínkám VZP a SZP v jednání o návrhu nových zdravotních
výkonů pro klinickou sonografii
 prof. Zachoval informuje o komunikaci s předsedou České společnosti pro ultrazvuk
v medicíně MUDr. Kociánem ohledně navýšení úhrady za sonografické výkony. O
výsledcích jednání bude prof. Zachoval informovat.
 Nominace experta do Komise pro MKN – 11
 výbor odsouhlasil prof. Horu jako experta za ČUS pro validaci české terminologie nové
verze MKN
 Podněty k novelizaci Vyhlášky č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání
lékařů a zubních lékařů
 bylo projednáno v bodě Vzdělávací program dětská urologie
 Změny v úhradové vyhlášce pro hospitalizační péči v roce 2021
 MUDr. Petřík byl pověřen řešením snížení úhrady u výkonu flexibilní ureteroskopie,
jednání se vyvíjí pozitivním směrem, o dalším průběhu bude referovat
 Úhrady výkonů pro robotickou operativu v urologii
 bylo projednáno v bodě Robotické výkony v urologii
 Preskripce hormonální terapie
 prof. Zachoval informuje o workshopu Inovativní hormonální léčba, který proběhl 14.
dubna v rámci JEUS 2021, zúčastnili se lékaři ze všech onkourologických center v ČR
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 workshop měl velmi vysokou odbornou úroveň, edukační aktivity s cílem prohlubovat
znalosti v preskripci ARTA preparátů budou pokračovat i nadále, např. v rámci Výroční
konference ČUS
 je plánováno pokračování vzdělávacích aktivit od onkourocenter a také edukační
kampaň směřující na ambulantní urology ve smyslu, že samotná androgendeprivační
terapie je u většiny pacientů s generalizovaným karcinomem prostaty nedostatečná
Intravezikální termochemoterapie – organizace a úhrada
 prof. Zachoval informuje, že od května budou v číselníku katetry pro tento výkon
 prof. Zachoval bude kontaktovat všechna onkourologická centra s dotazem, zda mají
výkon nasmlouvaný
 workshop týkající se praktických aspektů výkonu proběhne ve chvíli, kdy budou moci
centra léčbu provádět (garant: prof. Babjuk, MUDr. Brisuda)

Spolupráce s EAU
 EAU Meets National Societies Webinar
 meetingu se jako zástupci výboru ČUS zúčastnili prof. Zachoval a as. Petřík
 v rámci meetingu bylo diskutováno pregraduální vzdělávání v urologii a distanční
formát výroční konference EAU
Ambulantní urologie
 Dopplerovské vyšetření – nasmlouvání kódů pro ambulantní urology
 as. Matoušková pokračuje v jednáních o nasmlouvání kódu pro ambulantní urology
Sekce rezidentů ČUS
 Zapojení rezidentů do aktivit ČUS
 zástupci rezidentů prezentují program rezidentské sekce, která by proběhla v rámci
výroční konference ČUS nebo JEUS
 výbor doporučuje, aby se setkání rezidentů realizovalo jen v případně prezenčního
formátu vzdělávací akce
 návrh rezidentské sekce bude dostupný pro členy výboru na portálu ČUS
Různé
 Doporučení pro antimikrobiální léčbu
 as. Matoušková a MUDr. Zámečník pracují na stanovisku k Doporučení pro
antimikrobiální léčbu, které vypracovala skupina vedená doc. Žemličkovou.
V prezentovaném dokumentu jsou nedostatky, na které je třeba ve shodě s ostatními
zainteresovanými odbornými společnostmi poukázat.
 výbor ČUS doporučuje řídit se i nadále platnými doporučenými postupy EAU
 Stížnost pacienta
 prof. Zachoval informuje o pokračující komunikaci s pacientem, jehož stížnost byla již
opakovaně řešena
 výbor ČUS odsouhlasil reakci ve smyslu podpory stávajícího řešení, tj. převzetí do péče
doc. Kočvarou, který je v České republice předním odborníkem na problematiku, již
pacient požaduje řešit
 Zpráva o dotazníkové akci – preskripce ATB mezi urology
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 výbor ČUS odsouhlasil žádost prim. Zámečníka o mailing na členy společnosti, ve
kterém bude odkaz na dotazník týkající se preskripce ATB
Žádost o podporu VFN jako centra neurostimulace
 prim. Zámečník žádá o podpůrné stanovisko ČUS k činnosti centra neurostimulace ve
VFN, návrh stanoviska bude umístěn na portál ČUS k hlasování členy výboru
Žádost pacienta – pojistné plnění
 prof. Zachoval informuje o žádosti pacienta, který se obrací na ČUS ohledně posouzení
zdravotního stavu v souvislosti s pojistným plněním, podstata jeho onemocnění však
není z oboru urologie
 bude připraven návrh odpovědi, ve které bude pacientovi doporučeno vyhledat
odborníky, kteří budou kompetentní vydat stanovisko v souvislosti s pacientovým
zdravotním stavem a nárokem na pojistné plnění

Projednáno v termínu 10. 2. 2021 – 21. 4. 2021:


Odsouhlasena podpora junior membership EAU na období duben 2021 – březen 2022
sedmdesáti rezidentům ČUS – 9. 3. 2021
 Připomínkován a odsouhlasen obsah Bulletinu ČUS 1/2021 – 9. 3. 2021
 Pracovní skupinou MZ pro SZV byl odsouhlasen nový výkon pro ambulantní péči
připravený sekcí SUNU: 76318 KOMPLETNÍ PROVEDENÍ A ANALÝZA ZÁZNAMŮ PACIENTŮ
SE SYMPTOMY DOLNÍCH CEST MOČOVÝCH – 11. 3. 2021
 Připomínkové řízení k Návrhu vyhlášky č. 39/2012 Sb. o dispenzární péči – za ČUS bez
připomínek – 13. 3. 2021
 Odsouhlasena nominace prof. Broďáka jako zástupce ČUS při řešení stížnosti pacienta na
poskytovatele zdravotních služeb Nemocnice Pelhřimov, p.o. – 14. 3. 2021
 Odsouhlasena podpora vzniku robotického centra v Ostravě – 15. 3. 2021
 Odsouhlasena nominaci prof. Hory jako experta za ČUS pro validaci české terminologie
nové verze MKN – 23. 3. 2021
 Připomínkován návrh doporučení pro antimikrobiální léčbu – přípravou stanoviska za
ČUS pověřena MUDr. Matoušková a MUDr. Zámečník – 20. 3. 2021
 Schválena nominace MUDr. Michaely Matouškové jako zástupce ČUS ve Výběrovém
řízení Plzeňského kraje 31. 3. 2021 (žadatel: URO-LASER s.r.o.) – 23. 3. 2021
 Odsouhlasen text informace pro členy ČUS o prioritním očkování pro rizikové skupiny
pacientů v urologii – 30. 3. 2021
 Odsouhlasena podpora konání periodických kazuistických webinářů jednotlivých sekcí
ČUS – 31. 3. 2021
 Odsouhlasena reakce ČUS na Národní onkologický program – 19. 4. 2021
 Odsouhlaseni noví členové ČUS – 23. 4. 2021
 MUDr. Přemysl Hümer, Urologické oddělení Nemocnice Liberec
 MUDr. Martina Korčáková, Urologické oddělení Nemocnice Hořovice
 MUDr. Josef Malina, Urologické oddělení Nemocnice Teplice
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