Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 8. 9. 2021 od 15:00
Přítomní členové výboru a revizní komise: prof. Babjuk, prim. Belej, prof. Broďák, MUDr. Broul,
doc. Doležel, prof. Hora, prof. Krhut, as. Matoušková, as. Petřík, doc. Veselý, prof. Zachoval,
prim. Zámečník
Zástupce sekce rezidentů: MUDr. Příman
Sekretariát ČUS: Bc. Čápová, Mgr. Črepová
Kontrola zápisu z poslední schůze (Hora):
 proběhla schůzka prof. Zachovala s novou tajemnicí ČLS JEP pí. Monikou Šenderovou.
Diskutována agenda týkající se členské evidence, ze strany ČLS přislíbena náprava
současného stavu. Prof. Zachoval poukázal na nevýhodné daňové podmínky pro
organizační složky ČLS, toto by mohla v budoucnu upravit novelizace příslušného
zákona.
 as. Matoušková informuje o situaci s Mitomycinem, je k dispozici prostřednictvím
společnosti Accord Healthcare. Informace pro členy bude uveřejněna na webu ČUS,
v bulletinu a rozeslána mailem.
 as. Matoušková informuje o přetrvávající situaci s přípravkem Trimetoprim, který stále
není dostupný. V dohledné době pravděpodobně nedojde ke změně.
 jednání s náměstkem Ing. Šmehlíkem z VZP ohledně provádění magnetické rezonance
před biopsií prostaty z důvodu vytíženosti náměstka VZP zatím neproběhlo – úkol trvá
 prezentace firmy Aristo Pharma s.r.o. byla umístěna na portál, jednání o spolupráci
probíhají
 Kurz celoživotního vzdělávání – nabídka MZ ČR – as. Matoušková jednala se zástupci
VZP o uspořádání kurzu na téma dopplerovská sonografie. Stanovisko pojišťovny není
jednoznačné, dalších jednání se zúčastní as. Matoušková a prof. Zachoval. Pracovní
skupina ve složení as. Matoušková, prim. Belej, prof. Hora a prim. Zámečník do příští
schůze výboru připraví koncept kurzu Dopplerovská sonografie. Kurz by mohl být
v budoucnu součástí sympózia JEUS nebo výroční konference ČUS.
 Návrh ČSUM na vytvoření nových funkčních licencí v sonografii – prof. Zachoval
shrnuje aktuální situaci. ČSUM zaslal zainteresovaným subjektům prohlášení, které je
k dispozici na portálu ČUS. Výbor se rozhodl na toto prohlášení zatím nereagovat a
vyčkat vývoje dalších jednání.
 ostatní body byly splněny nebo budou projednány na dnešní schůzi

Ekonomické aspekty činnosti ČUS:




Zpráva pokladníka (Petřík)
 as. Petřík předkládá průběžné výsledky hospodaření v tomto roce. Podrobnou zprávu
za první tři kvartály připraví do zprávy pokladníka publikované v rámci plenární schůze
na výroční konferenci ČUS.
Zpráva o hospodaření za rok 2020 (Petřík)
 as. Petřík prezentuje výsledky hospodaření za loňský rok:
Výsledek hospodaření společnosti: 687 812,91 Kč
Výsledek vzdělávacích akcí: 243 427,19 Kč
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Celkový výsledek hospodaření společnosti za rok 2020: 931 240,10 Kč
Stav fondu k 1. 1. 2021: 10 971 010 Kč
 revizní komise na základě předložených podkladů a účetních knih schválila zprávu
pokladníka a hospodaření ČUS ČLS JEP za rok 2020
Nabídka spolupráce od společnosti Saegeling Medizintechnik, s.r.o. (Zachoval)
 prof. Zachoval informuje o nabídce společnosti Saegeling Medizintechnik, která v ČR
zastupuje společnost Philips Oncology Solutions, výrobce diagnostického systému
určeného pro efektivní analýzu mpMRI
 zástupce společnosti Saegeling Medizintechnik bude pozván na další schůzi výboru

Výroční konference a vzdělávací aktivity:


Výroční konference ČUS 2021 (Krhut, Petřík, Zachoval)
o Organizace:
 prof. Krhut prezentuje program konference
 předsednictvo bloku Prezentace SUS a PTU bude doplněno o prof. Babjuka
 předsednictvo bloku Onkourologie II bude ve složení prof. Babjuk, prof. Hora, prof.
Zachoval
 předsednictvo bloku Onkourologie III bylo doplněno o as. Matouškovou
 připravuje se materiál s instrukcemi pro aktivní účastníky z ČR i ze zahraničí, součástí
budou i termíny pro dodání videí (do 30. 9.), prezentací (do 18. 10.) a apel pro
moderátory týkající se dodržení času jednotlivých sekcí
 příští schůze výboru ČUS proběhne 21. 10. od 9:00 v O2 Universum
 v rámci plenární schůze budou prezentována 2 sdělení – souhrnná zpráva o činnosti
přednesená předsedou ČUS a zpráva pokladníka
 členové výboru dodají podklady do prezentace na plenární schůzi (max. 2 – 3 snímky)
do 30. 9.
 as. Petřík informuje o podpisu smlouvy o pořádání konference mezi agenturou
4Education s.r.o. a ČLS JEP, po podpisu zažádá o akreditaci u ČLK a u České asociace
sester
 cestou GPPU bude rozeslána pozvánka na výroční konferenci pro sestry
 as. Petřík zajistí výrobu peněženek a aktovek s logem ČUS pro nové čestné členy
o






Laudatia nových čestných členů a držitele medaile E. Hradce:
prof. Hora připraví a přednese laudatio prof. Chlosty
prof. Hora připraví a přednese laudatio doc. Goncalvese
prof. Krhut připraví laudatio doc. Minčíka, přednese ho prof. Babjuk
prof. Broďák připraví a přednese laudatio MUDr. Navrátila
as. Matoušková připraví a přednese laudatio MUDr. Brdlíka

o PR kampaň:
 prof. Zachoval představuje paní Pudilovou z PR agentury MaVe
 paní Pudilová prezentuje zaměření agentury na zdravotnický segment a představuje
návrh PR kampaně k výroční konferenci ČUS. Po výběru komunikačních témat agentura
ve spolupráci s nominovanými odborníky připraví tiskovou zprávu, se kterou osloví
novináře.
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 výbor ČUS PR kampaň k výroční konferenci odsouhlasil a vybral tato témata a
odborníky:
Screening karcinomu prostaty – prof. Zachoval, prof. Hora
Léčba benigní hyperplázie prostaty horkou párou – prof. Zachoval, prof. Babjuk
Inkontinence – prof. Krhut, prim. Zámečník
Močové infekce – as. Matoušková + 1 expert
 pí. Pudilová nabízí další PR aktivity ve spojení s kampaní Movember 2021 – jde o
projekt Den otevřených ambulancí. V rámci této akce by muži mohli navštívit vybrané
urologické ambulance a nechat se bez doporučení vyšetřit. Cíle: včasný záchyt
karcinomu prostaty, zviditelnění diagnózy, zviditelnění odborné společnosti a lékařů –
urologů.
 PR kampaň k výroční konferenci a projekt Dny otevřených ambulancí v rámci „disease
awareness“ přislíbila podpořit společnost Astellas (nyní probíhá schvalovací proces)
Organizace JEUS 2022 (Belej, Zámečník, Petřík)
 prim. Belej, prim. Zámečník a zástupce rezidentů po srpnovém setkání připravili návrh
programu sympózia. Navržené tematické okruhy budou zaslány as. Petříkovi a na
sekretariát ČUS.
 Bc. Čápová ve spolupráci s as. Petříkem co nejdříve osloví potenciální partnery, seznam
zájemců o prezentaci předá prim. Belejovi a prim. Zámečníkovi k zapracování do
programu
 všechna komerční sdělení budou v programu označena
 další verze programu bude prezentována na příští schůzi výboru 21. 10.
Plán akcí na 2. pololetí 2021 (Zachoval)
 prof. Zachoval prezentuje plánované vzdělávací akce v 2. pololetí 2021
 během září, října a listopadu proběhne 10 seminářů v rámci cyklu „Proč je u
pokročilého karcinomu prostaty důležitá včasná akce?“
 prof. Krhut informuje o kurzech Školy funkční urologie. Během podzimu osloví garanty
kurzů, v lednu proběhne registrace účastníků, samotné kurzy se uskuteční od února do
června 2022
 prim. Zámečník informuje o termínu Pražského urologického semináře, jehož
organizace se ujme Urologická klinika 1. LF UK a VFN. Seminář tematicky zaměřený na
karcinom prostaty se uskuteční 11. listopadu.
Pregraduální vzdělávání (Veselý)
 doc. Veselý připravil obecné doporučení ČUS, které bude sloužit jako pomůcka
děkanům a garantům oboru na jednotlivých lékařských fakultách. Dopis bude
v nejbližší době odeslán všem děkanům lékařských fakult v ČR.
Specializační vzdělávání v urologii (Veselý)
 doc. Veselý prezentuje plán kurů specializačního vzdělávání v oboru urologie pro rok
2022. Souhrnný lednový kurz Novinky v urologii proběhne opět na 2. LF UK a FN Motol.
 Atestační test proběhne 22. 4. 2022 na LF UK a FN Hradec Králové, atestační zkoušky
proběhnou 9. – 10. 6. 2022 na LF UK a FN Motol a 8. – 9. 12. 2022 na LF OU a FN
Ostrava.
 doc. Veselý předá plán kurzů KOR, po schválení bude prezentován na webu ČUS,
v bulletinu a bude distribuován rezidentům v oboru urologie
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Jednání s administrativou:














Úhrady výkonů pro robotickou operativu v urologii (Hora, Petřík, Zachoval, Broďák)
 koordinátor pracovní skupiny prof. Hora shrnuje aktuální situaci, registrační listy
výkonů pro robotickou operativu v urologii doposud nebyly připraveny. Termín pro
jejich podání na MZ ČR by měl být 1. dubna, ale může dojít ke změně. As.Petřík
registrační listy připraví do konce října.
Preskripce hormonální terapie (Zachoval, Babjuk)
 prof. Zachoval informuje o průběhu implementace preskripce ARTA preparátů ve
stávajících onkourologických centrech
 MZ ČR po novém roce vypíše výzvu pro nová onkourologická centra
Intravezikální termochemoterapie – organizace a úhrada (Zachoval, Babjuk)
 prof. Zachoval sumarizuje současnou situaci v onkourologických centrech. Kromě
Urologické kliniky FTN Praha, Urologické kliniky FN Motol, MOU Brno a Urocentra
Praha se výkon výhledově bude provádět na Urologické klinice VFN Praha, Urologické
klinice FN Plzeň a Urologické klinice FN Ostrava – aktuálně na pracovištích probíhají
výběrová řízení na dodavatele katetrů.
Návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s
bodovými hodnotami (Zachoval)
 prof. Zachoval informuje o novelizaci vyhlášky, zmiňuje nové výkony ostatních
odborných společností jako inspiraci pro obor urologie
 výkony Roboticky asistovaná radikální cystektomie a Analýza mikčního deníku a
dotazníků LUTSjsou součástí nového sazebníku. Dohodovací řízení mezi poskytovateli
zdravotní péče a plátci již skončily dohodou na úhradové vyhlášce pro rok 2022, která
je ale koncipována na základě starého sazebníku. Proto není jasné, kdy nový sazebník
vstoupí v platnost.
 jsou diskutovány paušální vs. případové výkony u robotiky, které je třeba dále
projednat v příštím roce
Národní onkologický program
 prof. Zachoval, který je za ČUS členem Národní rady pro implementaci Národního
onkologického programu, stručně informuje o probíhajících setkáních. Podrobné
výstupy v podobě zápisů z jednání jsou k dispozici na portále ČUS.
Změny v úhradové vyhlášce pro hospitalizační péči v roce 2021 (Petřík)
 prof. Zachoval po komunikaci s RNDr. Pavlíkem z ÚZIS potvrzuje navýšení úhrady u
výkonu flexibilní ureteroskopie o 15 % oproti stávajícímu stavu. Vzhledem
k uvedenému výše v bodě Návrh novely vyhlášky č.134/1998 Sb. však není jasné, odkdy
bude nová výše úhrady v platnosti.
Projekt karcinom prostaty – spolupráce s VoZP (Zachoval)
 prof. Zachoval diskutoval s VoZP detaily projektu a připomínky výboru na základě
domluvy z minulé schůze. Metodika k pilotnímu projektu je dostupná na portále ČUS.
 pilotní studie proběhne v Hradci Králové (odborný garant prof. Broďák) a Českých
Budějovicích (odborný garant as. Petřík)
 start projektu v polovině září, do konce listopadu sběr dat, poté vyhodnocení

Spolupráce s EAU:
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SISE (Příman)
 MUDr. Příman informuje, že v rámci edukačního projektu SISE (program pro rezidenty
v podobě praktických tréninků a výchovy tutorů) během letního období nedošlo k
posunu. O dalším vývoji bude MUDr. Příman referovat na příští schůzi.

Ambulantní urologie:


Dopplerovské vyšetření – nasmlouvání kódů pro ambulantní urology (Matoušková)
 řešeno v rámci kontroly zápisu z červnové schůze výboru ČUS – viz str. 1

Různé:







Projekt „Moderní uroprevence“ – žádost o spolupráci
 prof. Zachoval představuje pana MUDr. Jandu, který pracuje jako urolog
v pardubickém kraji a zastupuje firmu Urolog-online.cz, která vyvinula prototyp
„inteligentního pisoáru“ s cílem komplexního zhodnocení urologického zdraví muže
prostřednictvím uroflowmetrického vyšetření. Muž, u kterého bude po vyhodnocení
mikční křivky identifikován problém, bude nasměrován prostřednictvím webových
stránek projektu k urologovi.
 MUDr. Janda žádá výbor ČUS o podporu projektu v podobě záštity odborné společnosti
 výbor ČUS pověřil MUDr. Matouškovou, aby prostudovala předloženou projektovou
dokumentaci a připravila návrh stanoviska
Udělení záštity ČUS 45. Brněnským onkologickým dnům
 výbor ČUS udělil záštitu této tradiční vzdělávací akci
Nabídka spolupráce Institut medicínské ekonomiky s.r.o.
 sekretariát informuje o nabídce Institutu medicínské ekonomiky s.r.o., výbor nabídku
nevyužije
Stížnost pacienta
– prof. Zachoval informuje o dalším vývoji komunikace s pacientem. Prof. Zachoval předal
dosavadní komunikaci na právní oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice, pacientovi
bude zasláno vyrozumění s podrobným vysvětlením role a postoje odborné společnosti a
doporučením ukončit komunikaci, která by mohla být nadále vnímána jako stalking.

Projednáno v termínu 17. 6. 2021 – 7. 9. 2021:





Odsouhlasena změna pravidel fungování České urologie – možnost navýšení odměny za
komplexní recenzi na 1000 Kč – 4. 7. 2021
Odsouhlaseno stanovisko ČUS k pozměňovacímu návrhu, který se týká léčby poruch
plodnosti v ČR – 12. 7. 2021
Odsouhlasena možnost prezentace potenciálních zájemců o spolupráci s ČUS ČLS JEP na
výborových schůzích – 16. 7. 2021
Odsouhlasena odpověď pro pacienta, který reagoval na stanovisko připravené na základě
žádosti Kraje Vysočina prof. Broďákem - 19. 7. 2021
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Návrh novely vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků – za ČUS bez připomínek – 16. 8. 2021
Odsouhlasena nominace zástupců za ČLS JEP do akreditační komise nástavbového oboru
ONKOUROLOGIE (nominováni byli: prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Zachoval) – 27. 7. 2021
Veřejné připomínkové řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG
verze 4.0 revize 1 – za ČUS bez připomínek – 31. 7. 2021
Odsouhlasena nominace prof. Zachovala jako zástupce ČUS ve výběrovém řízení
Jihomoravského kraje, které proběhne per rollam 18. 8. 2021 – 11. 8. 2021
Výbor obeznámen se zápisy z jednání Pracovní skupiny komplexní onkologické péče za
červen, červenec a srpen. Jednání se za ČUS účastní prof. Zachoval.
Odsouhlasena nominace prof. Zachovala jako zástupce ČUS v Národní radě pro
implementaci Národního onkologického programu – 23. 8. 2021
Odsouhlaseno stanovisko k ZP DEFLUX SUI – 27. 8. 2021
Fakultativní připomínkové řízení – návrh vyhlášky o bližších podmínkách provádění
klinického hodnocení humánních léčivých přípravků – za ČUS bez připomínek – 29. 8. 2021
Vnitřní připomínkové řízení – návrh technické novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se
vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami – za ČUS bez připomínek – 3.
9. 2021
Fakultativní připomínkové řízení – návrh novely vyhlášky č. 376/2011 Sb., zákon o
veřejném zdravotním pojištění – za ČUS bez připomínek – 3. 9. 2021

6

