Zápis ze zasedání schůze výboru ČUS ze dne 26. 4. 2017
Místo konání: Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6
Přítomni: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hora, doc. Kočvara, doc. Krhut, as. Matoušková,
as. Petřík, doc. Študent, doc. Zachoval
Pozdní příchod: MUDr. Rosenberg 15:45
Omluveni: doc. Doležel, prof. Hanuš
Za sekretariát ČUS: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Hosté: Agentura CommLab (Michaela Studená, Jiří Ďurovič, Jan Skalník)
Noví zástupci rezidentů (MUDr. Vojtěch Fiala, MUDr. Vojtěch Novák, MUDr. Antonín
Prouza)
Program: (01_09_Program schůze výboru 26. 4. 2017)
 Kontrola zápisu ze schůze 1. 3. 2017 (Hora) (02_09_Zápis ze schůze výboru 1. 3.
2017)
Prof. Hora kontroluje zápis z minulé schůze výboru, která se konala 1. 3. 2017.
Ad Prezentace doc. Študenta - nové technologie, získávání dat o poskytování péče – doc.
Študent by se měl v rámci agendy výboru zabývat i ostatními novými technologiemi materiál připraví do příští schůze.
Ad úložiště dokumentů, které odchází ze sekretariátu – prof. Hora zmiňuje úložiště, které
používá FN Plzeň. Toto úložiště ale není chráněno heslem. Na google docs, kde jsou
dokumenty dostupné nyní, se dá pro stávající uživatele google přidat další účet a mezi účty
přepínat podle potřeby.
Ad Elektronické hlasování – úkol trvá.
Ad Edukační aktivity firmy Roche – firma Roche by měla zájem o edukaci urologů v oblasti
léčby nádorů močového měchýře. O plánovaných aktivitách bude as. Matoušková
informovat výbor mailem.
Ad Twitter – bude řešeno na dnešní schůzi.
Ad Koncepce dětské urologie bude řešena na GPPU – doc. Zachoval doplnil koncepci dětské
urologie na program setkání GPPU – proběhlo. Členové výboru diskutují dostupnost péče
dětskými urology. Problematika dětské urologie bude řešena na příští schůzi výboru.
Ad Výroční konference - doc. Krhut navrhoval zařadit na letošní výroční konferenci edukační
kurz věnovaný současným možnostem léčby karcinomu prostaty, kde by mohla být
diskutována i protonová terapie – uskuteční se jako edukační kurz České akademie urologie.
Prof. Babjuk požádal o spolupráci při přípravě kurzu doc. Prausovou, předsedkyni České
onkologické společnosti.
Ad BCG vakcína – as. Matoušková informuje, že BCG vakcína už je na trhu. Prostřednictvím
sekretariátu o tom bude informovat členskou základnu.
Ad Stížnost na Protonové centrum Praha – proběhla schůzka prof. Babjuka se zástupcem
Protonového centra. Protonové centrum navrhuje vytvořit databázi pacientů, u kterých se
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po léčbě protonovým zářením objevily komplikace. Urologové by měli do této databáze také
přispívat.
Ad Výroční konference 2017
– prof. Hora požaduje po sekretariátu vyšší aktivitu na sociálních sítích ČUS nejen v období
konference, ale i během roku. PR strategie a další komunikace na soc. sítích a Twitteru bude
řešena na dnešní schůzi.
- Registrace na výroční konferenci bude spuštěna počátkem dubna, tato informace bude
uveřejněna na webu ČUS i agentury Hanzo - proběhlo
- live surgery nebude s as. Petříkem provádět MUDr. Běhounek ale as. Ürge.
- ESU kurz – prof. Hora navrhuje, aby byl kurz ESU příště na sympóziu JEUS, kde by na něj
bylo více prostoru. As. Petřík připraví a odešle žádost pro ESU do 15. května.
Ad JEUS 2017 – bude řešeno na dnešní schůzi
Ad výroční konference 2018 a 2019 – výbor diskutuje výběr agentury pro organizaci příštích
ročníků výroční konference. Toto bude řešeno na příští schůzi.
Ad Onkourologie – prof. Babjuk připraví informaci o plánovaných podzimních povinných
specializačních kurzech v nadstavbovém oboru Onkourologie - úkol trvá
Ad Onkourologická centra – bude řešeno na dnešní schůzi
Ad Akreditační komise – bude řešeno na dnešní schůzi
Ad Strategie rozvoje robotické operativy – bude řešeno na dnešní schůzi
Ad nominace na vyzvané přednášky na výroční konference SUS, PTU a HUA
- informace o přednášejících na výroční konferenci SUS byla předána doc. Minčíkovi
- z PTU pozvali na výroční konferenci prof. Babjuka, ten se pro kolizi termínů nemůže
zúčastnit a ČUS tak bude reprezentovat doc. Študent. Pozvání doc. Študenta proběhlo.
- pozvání ze strany HUA zatím nedorazilo
Ad Čestná členství 2017 – bude řešeno na dnešní schůzi
Ad elektronické volby- bude řešeno na dnešní schůzi.
Ad PR aktivity – bude řešeno na dnešní schůzi
Ad Nominace zástupce do komise výběrového řízení na poskytování akutní lůžkové péče
standardní v oboru urologie pro území okresu Frýdek-Místek, 22. 3. 2017 – doc. Krhut se díky
kolizi termínů nemohl zúčastnit, zastoupila ho as. Matoušková, která z výběrového řízení
poslala zprávu.
 Elektronické volby (Babjuk, Črepová)
Mgr. Črepová informovala výbor o průběhu voleb do sekce rezidentů ČUS, které se konaly v
období od 10. do 17. dubna 2017. Volby probíhaly jednokolově elektronickou formou, do
výboru sekce mohly být voleny max. 3. osoby. Kandidáti z řad rezidentů získali ve volbách
tuto podporu:
MUDr. Vojtěch Novák, Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol – 61,9 %
MUDr. Vojtěch Fiala, Urologická klinika 1. LF UK a VFN – 52,4 %
MUDr. Antonín Prouza, Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice – 42,9 %
MUDr. Vojtěch Novák, který získal nejvyšší podporu, bude vystupovat jako vedoucí sekce.
Prof. Babjuk nové zástupce rezidentů přivítal, poděkoval jim za aktivní přístup a popřál jim
hodně úspěchů.
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Mgr. Črepová do příští schůze výboru připraví zápis z hlasování včetně přesného určení
procenta voličů, kteří měli problémy přihlášením.
Na příští schůzi se výbor rozhodne o dalším postupu se zavedením elektronického hlasování
do příštích voleb do výboru ČUS. Prof. Babjuk zkontroluje stanovy, výbor zváží, zda
elektronická forma voleb má být zakotvena ve stanovách. Změna způsobu voleb se bude
komunikovat členské základně na plenární schůzi v letošním i příštím roce.
 PR aktivity - zhodnocení dosavadních aktivit (Bartlová, zástupci agentury CommLab)
(03_09_Prezentace agentury CommLab)
PR aktivity:
Prof. Babjuk bilancuje dosavadní výsledky spolupráce s PR agenturou CommLab. Dle jeho
soudu je, v porovnání s předchozí agenturou, výstupů méně a jsou v méně atraktivních
periodicích.
Paní Studená z agentury CommLab prezentuje dosavadní výsledky za uplynulých 10 měsíců
spolupráce, počet výstupů v tištěných a on-line médiích a na soc. sítích. Na základě zadání od
ČUS celkem zpracovali 6 témat, u kterých vypočítává výstupy podle typů médií. Zmiňuje
výsledky profilu ČUS „Zdraví pod palcem“ na Facebooku, který má aktuálně 1260 fanoušků.
Agentura zde doposud umístila 60 příspěvků a 4 infografiky. Ohlasy na facebookový profil
jsou velmi pozitivní.
Prof. Babjuk se zástupců agentury ptá na výstupy ohledně tématu protonová radioterapie.
Toto téma se doposud směrem na laickou veřejnost komunikovat nepodařilo, ale v blízké
budoucnosti jsou přislíbeny 2-3 výstupy.
Smlouva s agenturou trvá do konce května 2017. Výbor bude agenturu informovat o dalším
pokračování spolupráce.
I na základě předložených statistik a výstupů se členové výboru přiklání k variantě
nepokračovat ve spolupráci s agenturou CommLab po uplynutí stávající smlouvy - vyprší k
31. 5. 2017.
Sekretariát zjistí, jaké jsou možnosti spolupráce s PR agenturou Quent. Výbor na příští schůzi
rozhodne o další strategii v PR oblasti.
Aktivity na Twitteru
Prof. Hora informuje výbor o možnostech využití sítě Twitter pro potřeby ČUS. Zmiňuje
komunikaci s firmou Ferring, která nabídla ČUS pomoc s rozvíjením aktivit na této soc. síti.
Ferring nabízí proškolení odborníkem na Twitter, spolupráci při administrací twitterového
profilu ČUS a komunikaci informací o Twitteru na odborných akcích pro urology a
v ordinacích urologů. Prof. Hora a prof. Babjuk informují výbor o výhodách komunikace
odborné společnosti na Twitteru včetně možnosti rychlého předávání informací mezi členy
společnosti.
Probíhá diskuze výboru, zda jsou aktivity na Twitteru do budoucna cestou, kterou se dát.
Prof. Babjuk by byl rád, kdyby se do využití nových forem komunikace aktivně zapojili i noví
zástupci rezidentů. Výbor ČUS odsouhlasil rozvoj dalších aktivit na Twitteru. Výbor podporuje
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využití nabídky firmy Ferring a pověřuje prof. Horu koordinací těchto aktivit. Členové výboru
požádáni o zřízení účtů na Twitteru, aby se mohli s danou problematikou seznámit
v praktické rovině.

Výroční konference a edukační aktivity:
 Výroční konference 2017 - koncepce přípravy, koordinace s EAU (Hora, Babjuk,
Petřík)
Prof. Hora informuje o přípravách letošní výroční konference, komunikace s pořádající
agenturou probíhá nyní bez problémů.
Na konferenci EAU v Londýně proběhly dvě schůzky se zástupci EAU. Byl potvrzen koncept
připravený výborem ČUS, včetně odborného programu. Informace dostali také zástupci
dalších zemí, které se tradičně účastní CEM. Prof. Babjuk od nich bude urgovat připomínky
k programu a organizaci akce a s Mariëlle van der Wiel ze sekretariátu EAU dořeší deadlines.
Pokud se čeští a slovenští urologové zaregistrují na konferenci ČUS, mají automaticky zajištěn
vstup na CEM. Deadline pro přihlášení abstrakt je po domluvě s EAU 1. 8. 2017, stejný bude i
termín pro abstrakta v českém jazyce přihlašovaná cestou ČUS. Prof. Hora hovoří o způsobu
vkládání abstrakt na konferenci a na CEM. Prof. Babjuk navrhuje připravit pro všechny členy
ČUS dopis s informací o situaci, s vysvětlením podmínek a s apelem, aby svá sdělení
přednostně dávali na CEM (tedy v angličtině, přes webové stránky EAU). V informaci bude
zmíněna webová adresa, kde jsou podrobné instrukce pro vložení abstrakt. Návrh dopisu
připraví prof. Hora.
Sekretariát rozešle prostřednictvím programu Doodle hlasování o termínu konání vědeckého
výboru v týdnu od 21. – 25. 8. 2017.
Plenární schůze proběhne výjimečně v tomto roce v první den konání konference. Členové
společnosti budou mít tedy méně času na prostudování zprávy pokladníka. Výbor na tuto
skutečnost členy upozorní. Zpráva bude následně pro zájemce k nahlédnutí na sekretariátu
ČUS.
 JEUS 2017 – zhodnocení (Krhut)
Doc. Krhut referuje o sympóziu JEUS, které proběhlo 21. - 22. 4. 2017 v Mikulově. Účastnilo
se ho cca 120 osob, z toho 10 ze Slovenska. Vzhledem k tomu, že se sympózium konalo
uplynulý víkend, ještě nemá všechny informace od pořádající agentury. Detailní zhodnocení
sympózia bude prezentováno na příští schůzi.
Výbor diskutuje, zda v konání této akce pokračovat. Prof. Hora navrhuje pro příští ročník
úpravu tématu (např. technické novinky v urologii) a také místa konání. Zdůrazňuje nutnost
aktivnějšího zapojení členů výboru.
Prof. Hora navrhuje termín konání 21. – 22. 4. 2018, opět s pořadatelskou agenturou Hanzo,
předběžně jedna z možných lokalit navrženo hotel Frymburk v jižních Čechách u Lipna. Doc.
Krhut ve spolupráci s agenturou do měsíce připraví návrh dalších lokací včetně míst
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umístěných centrálněji v rámci ČR. Na příští schůzi se k otázce místa konání a celkové
koncepce JEUS výbor vrátí a definitivně rozhodne.
 Výsledky EBU testu 2017 (Petřík) (04_09_Výsledky EBU In-Service Assessment 2017)
As. Petřík prezentuje výsledky testu v letošním roce. Účastníci z ČR dosáhli 90 % evropského
průměru, což je mírné zhoršení oproti minulým letům. Celkem se k EBU In-Service přihlásilo
43 rezidentů, přitom 3 z nich (MUDr. Jaroslav Jílek, MUDr. Kateřina Šuldová a MUDr. David
Hradil) se bez omluvy nezúčastnili. Tito rezidenti nebudou mít po dobu jednoho roku
možnost žádat o podporu ze strany ČUS. Sekretariát ČUS bude o tomto rozhodnutí výboru
výše uvedené rezidenty informovat.
Výbor ČUS děkuje za podporu EBU In-Service Assessment firmě Astellas.
Hospodaření společnosti a ekonomické otázky:
 Stav hospodaření (Petřík) (05_09_Zpráva pokladníka 2016)
As. Petřík hovoří o hospodaření společnosti v loňském roce. Celkový výsledek hospodaření
společnosti je 969 963 Kč, pokud odečtěme výsledek konference za rok 2015 pak je výsledek
je cca 400.000 Kč při obratu 4 800 000 Kč, stav fondu k 1. 1. 2017 je 9 913 180 Kč. Prof.
Babjuk děkuje as. Petříkovi za práci ve funkci pokladníka společnosti a za přípravu zprávy o
hospodaření.
Revizní komise odsouhlasila zprávu pokladníka za rok 2016.
Podmínky sponzorských smluv (06_09_ Využívání loga ČUS a partnerství s ČUS k propagaci
produktů partnerů společnosti)
Prof. Babjuk hovoří o žádosti společností SCA a Berlin Chemie, stávajících sponzorů ČUS,
které by chtěly použít logo ČUS nebo zmínku o partnerství s ČUS při propagaci svých
produktů směrem k laické veřejnosti včetně reklam ve sdělovacích prostředcích. Prof.
Babjuk připravil souhrnný dokument shrnující aspekty, které by měl výbor vzít v úvahu.
Výbor považuje za nutné vytvořit obecné podmínky pro podobné požadavky a stanovit
kritéria, která musí být splněna. Vše bude následně zapracováno do nových partnerských
smluv.
Po diskuzi výbor ČUS upravil kritéria podpory takto:
1. Využití loga ČUS a spojení "partner ČUS" k propagaci konkrétního produktu je umožněno
pouze partnerům dvou nejvyšších kategorií (500.000 Kč a výše). U partnerů nižší kategorie
může být přihlédnuto k dalším podporám aktivit ČUS.
2. Při využití loga ČUS a spojení "partner ČUS" k propagaci konkrétního produktu bude výbor
přihlížet k jejich souladu s doporučeními EAU (Guidelines EAU).
3. V konkrétních případech rozhoduje výbor ČUS individuálně.
V případě žádosti společnosti Berlin-Chemie ohledně využití spojení "partner ČUS" k
reklamním akcím v souvislosti s přípravkem Prostamol Uno výbor souhlasí s uvedením
spojení "Česká urologická společnost, partner Berlin-Chemie, doporučuje návštěvu urologa v
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případě potíží s močením". Výbor požaduje informace o konkrétních plánovaných reklamních
aktivitách. O konkrétní podobě dohody bude jednat prof. Babjuk s ing. Landovou.

Úhrady, jednání s plátci a regulátory:
 Cévkování mužů zdravotními sestrami (ev. dalšími NELZP) a dalšími osobaminezdravotníky
Na podnět zdravotnických nelékařských organizací (zejména zdravotních sester) a
organizací starajících se o handicapované pacienty se výbor zabýval žádostí o
možnosti provádění cévkování, především jednorázového, nelékařskými zdravotními
profesemi (hlavně zdravotními sestrami) a osobními asistenty - tedy osobami bez
zdravotnického vzdělání.
Výbor doporučil:
1. pro zdravotnické nelékařské profese (zejména zdravotní sestry) absolvování
certifikovaného kurzu na pracovišti, kde se tyto kurzy provádějí (FN Ostrava, FN
Plzeň, VFN Praha). Po úspěšném absolvování kurzu může pracovník výkon provádět.
2. pro osobní asistenty: výbor je si vědom na jedné straně velmi rizikového postupu
při umožnění cévkování osobám bez zdravotnického vzdělání, na druhé straně si je
vědom tlaku pacientů a pacientských organizací handicapovaných pacientů,
protože osobní
asistenti
mohou
představovat
jedinou
možnost
při
provádění vyprazdňování pomocí intermitentní katetrizace tak, aby pacienti
nezůstávali na permanentním katetru či epicystostomii.
SUNU zjistí spolu s pacientskými organizacemi a MZd právní a edukační rámec tohoto
postupu jak v ČR, tak v okolních zemích, a připraví řešení této situace.
Koncepční body, mezinárodní spolupráce atd.:
 Onkourologie (Babjuk)
Prof. Babjuk a doc. Zachoval předali koncepci onkourologické péče v České republice prof.
Prymulovi, náměstkovi pro léčebnou péči na Ministerstvu zdravotnictví ČR, který
k dokumentu slíbil zaslat připomínky.
Prof. Babjuk informuje o situaci v nástavbovém vzdělávání v onkourologii, do oboru se hlásí
další lékaři, probíhá akreditace pracovišť, proběhly první dva povinné kurzy, další dva jsou
naplánovány na podzim 2017.
 Akreditační komise - informace, diskuse k dalšímu směřování. Inovace vzdělávacího
programu urologie (Krhut)
V souvislosti přijetím nového zákona o specializačním vzdělávání oslovilo MZ jednotlivé
akreditační komise se žádostí o úpravu vzdělávacích programů. Vzhledem ke krátkým
termínům jednala akreditační komise v urologii mimořádně již v den schůze výboru. Doc.
Krhut, předseda akreditační komise, informuje výbor o změnách, které akreditační komise
navrhla.
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Teoretické a praktické znalosti a dovednosti lékaře po absolvování kmene – akreditační
komise navíc oproti původnímu programu doplnila: zavedení stentu ureteru, radikální
orchiektomie. Teoretické znalosti jsou podle požadavků z testu EBU.
Kmen se zakončuje komisionální zkouškou, její náplň bude teprve upřesněna.
Požadavky k atestační zkoušce – publikace jedné původní práce jako první autor, jedna
aktivní účast na výroční konferenci ČUS, vypracování písemné práce na zadané odborné
téma. Náplní praktické atestační zkoušky bude operace střední obtížnosti vč. endoskopických
operací. Diskutovány počty požadovaných operačních výkonů, souhlas se zařazením operací
na močovodu jen jako asistence, navrženo snížení počtu epicystostomií na 10 (z toho 5
v rámci kmene).
Personální požadavky na akreditované zařízení I. typu – snížený úvazek školitele na 0,6 a u
ostatních požadováno 1 či 0,8 nemá asi logické zdůvodnění, navrženo úvazek 0,8 u školitele a
i dalších 2 odborníků se specializovanou způsobilostí.
Personální požadavky na akreditované zařízení II. typu – úvazek 0,8 u školitele a i dalších 3
odborníků se specializovanou způsobilostí.
Povinné vzdělávací kurzy – akreditační komise navrhuje redukovat počet povinných kurzů.
Povinné by měly být 2 praktické kurzy (Sonografie obecná a Sonografie intervenční) a
teoretický kurz v délce 2 dny typu EUREP (Update v urologii).
Výbor diskutuje možnost, aby byl kurz dostupný i pro atestované urology, kteří by za účast
získali kredity do systému celoživotního vzdělávání.
 Strategie rozvoje robotické operativy (Broďák) (07_09_ Současný stav a nedostatky
robotem asistované urologické operativy v ČR)
Doc. Broďák ve stručnosti prezentuje upravený materiál shrnující současný stav a nedostatky
robotem asistované urologické operativy v České republice a žádá výbor o pomoc při
vyjednávání o kódech pro robotickou radikální prostatektomii a další robotické výkony. As.
Petřík reaguje, že o tyto kódy žádala ČUS v minulosti na Ministerstvu zdravotnictví už třikrát,
ale pokaždé byla žádost zamítnuta.
Ze strany ČUS bylo vydáno doporučení o tom, že podporuje adekvátní úhrady za radikální
prostatektomii, případně doplněnou o lymfadenektomii a podporuje úhrady za standardně
prováděné operace jako jsou parciální nefrektomie, cystektomie a další výkony, které byly
projednané v pracovní skupině MZd. Prof. Babjuk zváží další strategii v této oblasti.
 Čestná členství 2017
Prof. Babjuk navrhuje hlasovat o nových čestných členech a nominaci na medaili E. Hradce
na zasedání příštího výboru.
Prof. Hora žádá, aby každý nominující připravil do příštího zasedání výboru stručný
nominační dopis o nominovaném.
Různé:
 Noví členové (Črepová) (08_09_Noví členové)
Výbor ČUS jednohlasně odsouhlasil přijetí těchto nových členů:
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MUDr. Vítězslav Hanáček, Urologické oddělení Nemocnice Písek a.s.
MUDr. Lucie Štěpaníková, Urologická klinika FN Plzeň
 Žádost MUDr. Jandy, produkt Uroscreen
Výbor ČUS diskutuje žádost MUDr. Jandy týkající se projektu Uroscreen. Některé aspekty
projektu nejsou výboru jasné a zřejmě ani dořešené. Za hlavní problém považuje výbor
skutečnost, že dobrý výsledek testu nevylučuje jiné závažné urologické onemocnění, na což
pacient není konkrétně upozorněn, není jasné ani komerční pozadí projektu, atd.). Výbor
považuje projekt za zajímavý, ale k jeho jednoznačné podpoře se v tuto chvíli staví
rezervovaně vzhledem k výše zmíněným skutečnostem. Prof. Babjuk a doc. Študent připraví
návrh odpovědi.
 Žádost MUDr. Kočího
Výbor ČUS řeší žádost dr. Kočího, který žádá výbor ČUS o pomoc při zrušení zákazu používání
DHEA, který je na seznamu zakázaných látek. Výbor bere v úvahu a respektuje negativní
vyjádření endokrinologické společnosti, která je v tomto směru hlavní odborností. Návrh
odpovědi připraví MUDr. Matoušková.
Projednáno v termínu 1. 3. 2017 – 26. 4. 2017:
 Připomínkování návrhu novely o elektronickém zdravotnictví – za ČUS bez
připomínek – 19. 3. 2017
 Vnitřní připomínkové řízení - vyhláška o nástavbových oborech lékařů a zubních
lékařů – v případě nástavbového oboru onkourologie výbor ČUS ČLS JEP souhlasí
s navrhovanou minimální délka vzdělávání v délce 1,5 roku; u nástavbového oboru
dětská urologie výbor ČUS ČLS JEP nesouhlasí s navrhovaným zkrácením minimální
délky vzdělávání na 1 rok - 21. 3. 2017
 Byly přidány 4 nové termíny kurzů Školy funkční urologie – 21. 3. 2017
 Návrhy členů do akreditačních komisí specializačních oborů – schválení členů (Hora,
Krhut, Soukup, Zachoval) – 22. 3. 2017
 Stanovisko ČUS k revizi referenční skupiny č. 45/1, sp. zn. SUKLS15054/2017 (močová
spasmolytika, neretardované formy, p.o.) – 22. 3. 2017
 Návrhy na jmenování členů zkušebních komisí základních oborů specializačního
vzdělávání - atestační komise – schválení členů (Babjuk, Veselý, Hanuš, Soukup, Grill,
Hora, Pacík, Broďák, Krhut, Študent, Zachoval, Doležel, Kočvara, Šmakal, Kouba
Petřík, Matoušková, Jandejsek, Krhovský) – 22. 3. 2017
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