Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 21. 10. 2021 od 9:30, O2 Universum
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
Sekretariát ČUS: Bc. Čápová, Mgr. Črepová
Kontrola zápisu z poslední schůze (Hora):
 jednání s náměstkem Ing. Šmehlíkem z VZP ohledně provádění magnetické rezonance
před biopsií prostaty se zatím neuskutečnilo – úkol trvá. Pracovní skupina ve složení
MUDr. Matoušková, prof. Hora a prof. Zachoval vypracují harmonogram
implementace MRI do klinických postupů v ČR.
 návrh ČSUM na vytvoření nových funkčních licencí v sonografii – prof. Zachoval shrnuje
aktuální situaci. ČSUM v poslední komunikaci zainteresovaným objektům uvádí, že má
podporu ČUS v případě vytvoření vzdělávacího programu pro klinickou sonografii v ČR
a nových funkčních licencí. Bude připraven dopis, ve kterém se proti tomuto tvrzení
ohradíme.
 kurz Dopplerovská sonografie – koncept kurzu je připraven, probíhá jednání
s pojišťovnou. Snaha výboru uspořádat první kurz na sympóziu JEUS v dubnu.
 nabídka spolupráce od společnosti Saegeling Medizintechnik, s.r.o. – schůzka se
zástupci společnosti se uskuteční na schůzi výboru 8. 12.
 změna termínu Pražského urologického semináře oproti původnímu plánu na 25. 11.
 specializační vzdělávání v urologii - souhrnný lednový kurz Novinky v urologii proběhne
19. – 21. ledna 2022, forma bude upřesněna dle aktuální epidemiologické situace,
pravděpodobně proběhne hybridní formou. Změna termínu atestací na 2. LF UK,
atestace proběhnou 16. – 17. 6. 2022. Přehled všech termínů bude prezentován na
webu ČUS, v bulletinu a bude distribuován rezidentům.
 Změny v úhradové vyhlášce pro hospitalizační péči v roce 2021 – MUDr. Petřík
informuje, že už od roku 2022 dojde k navýšení úhrady u výkonu flexibilní
ureteroskopie. Stávající DRG skupina 11-M05-02 Endoskopická extrakce kamene
horních cest močových u pacientů s CC=0-1 - RV 0,7085 bude nahrazena 2 novými a to:
11-M05-02 Extrakce kamene horních cest močových jiným typem ureterorenoskopu RV 0,6721 a 11-M05-01 Extrakce kamene horních cest močových flexibilním
ureterorenoskopem - RV 0,8341.
 ostatní body byly splněny nebo budou projednány na dnešní schůzi
Výroční konference a vzdělávací aktivity:
Organizace výroční konference ČUS (Krhut, Petřík)
o Organizace:
 MUDr. Petřík a prof. Krhut informují o organizačních záležitostech týkajících se konference.
Vše je připraveno tak, aby akce mohla úspěšně proběhnout. Je zaregistrováno přes 1000
lékařů, sester a zástupců partnerů.
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Laudatia nových členů a držitele medaile E. Hradce:
proběhla kontrola prezentací, připraven scénář předávání ocenění
PR kampaň:
agentura MaVe PR připravila ve spolupráci s pověřenými odborníky tiskové zprávy, na
konferenci budou přítomni zástupci médií. Výstupy budou prezentovány na příští schůzi
výboru, bude diskutováno ev. pokračování spolupráce.
 Prezentace na plenární schůzi
 provedena finální kontrola a úpravy prezentace na plenární schůzi
 Organizace JEUS 2022 (Belej, Zámečník, Petřík)
 rámcový odborný program je již připraven
 po výroční konferenci proběhnou jednání s partnery týkající se aktivní účasti na JEUS, poté
bude sestavena konečná podoba programu – bude dořešeno na příští schůzi výboru
Zpráva pokladníka (Petřík):
 MUDr. Petřík informuje o hospodaření společnosti za 1. – 3. kvartál 2021:
příjmy: 2.746.830,62 Kč
výdaje: 972.580,49 Kč
výsledek hospodaření: 1.774.250,13 Kč
výsledek vzdělávacích akcí: 294.336,38 Kč
Revizní komise provedla kontrolu předložených účetních knih a odsouhlasila předložené
hospodaření.
 podařilo se stabilizovat příjmovou složku prostředků společnosti díky navýšení počtu
partnerských společností
 díky úpravě partnerských smluv se podařilo snížit daňový základ společnosti
 mezi očekávané výdaje pro letošní rok je zařazena tvorba nových webových stránek
www.cus.cz. Na tvorbě nového webu se bude podílet pracovní skupina ve složení Petřík,
Broul, Broďák, Krhut, Črepová.
Jednání s administrativou:
 Úhrady výkonů pro robotickou operativu v urologii (Hora, Petřík, Zachoval, Broďák)
 Skupina pod vedením prof. Hory připraví do konce října registrační listy, následně
proběhnou jednání s pojišťovnou
 Preskripce hormonální terapie (Zachoval, Babjuk)
 prof. Zachoval informuje o jednáních s ČOS, týkala se zejména kompetencí onkourologů,
které jsou součástí Vzdělávacího programu nástavbového oboru Onkourologie.
 Intravezikální termochemoterapie – organizace a úhrada (Zachoval, Babjuk)
 výkon se rozbíhá v dalších centrech, nově např. ve VFN. Je důležité výkon výhledově
implementovat ve všech onkourologických centrech.
 Národní onkologický program
 prof. Zachoval se průběžně účastní probíhajících jednání na MZ ČR, zápisy z nich jsou
publikovány na portálu ČUS
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Změny v úhradové vyhlášce pro hospitalizační péči v roce 2021 (Petřík)
řešeno v rámci kontroly zápisu ze zářijové schůze výboru ČUS – viz str. 1
Projekt karcinom prostaty – spolupráce s VoZP (Zachoval)
pilotní projekt probíhá v Českých Budějovicích a Hradci Králové dle plánu, nyní je ve fázi
sběru dat
 Intermitentní katetrizace (Zachoval)
 v nové vyhlášce nedošlo k plánovanému navýšení počtu katetrů z 5 na 7. Bude připraven
dopis pro pojišťovnu s reakcí na tuto situaci.
Ambulantní urologie:
 Dopplerovské vyšetření – nasmlouvání kódů pro ambulantní urology (Matoušková)
 řešeno v rámci kontroly zápisu ze zářijové schůze výboru ČUS – viz str. 1
Projednáno v termínu 8. 9. – 21. 10. 2021:







Návrh novely vyhlášky 397/2020 – započtení praxe na covidových pracovištích – za ČUS
bez připomínek – 9. 9. 2021
Odsouhlaseno udělení záštity ČUS workshopu Inovativní postupy u karcinomu prostaty a
jejich využití v urologické praxi – 23. 9. 2021
Informace z IPVZ o podpoře dětských nástavbových oborů - odsouhlasena distribuce
členům ČUS – 1. 10. 2021
Odsouhlasena žádost na MZČR o vypsání rezidenčních míst v oboru urologie – 14. 10.
2021
Odsouhlasen Bulletin ČUS 4/2021 – 14. 10. 2021
Odsouhlaseni noví členové ČUS – 20. 10. 2021
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