Zápis ze zasedání schůze výboru ČUS ze dne 14. 2. 2018
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, MUDr. Rosenberg, doc. Študent, doc. Zachoval
Pozdní příchod: doc. Broďák (16:15)
Omluveni: doc. Doležel, prof. Hanuš
Za sekretariát ČUS: Mgr. Črepová
Hosté: MUDr. Fiala, MUDr. Novák (zástupci rezidentů), Jan Lapeš (agentura Hanzo), MUDr.
Rubešová (ÚZIS)
Program (01_14_Program schůze výboru 14. 2. 2018)
 Kontrola zápisů z poslední schůze (Hora) (02_14_Zápis ze schůze výboru 20. 9. 2017;
03_14_Zápis ze schůze výboru 6. 12. 2017)
Prof. Hora kontroluje zápisy z posledních schůzí výboru ČUS:
Zápis ze schůze 20. 9. 2017:
Ad Koncepce dětské urologie – MZ ČR navrhlo minimální délku trvání programu 1 rok, s tím,
že odborná společnost může připravit delší variantu vzdělávacího programu. Dětská sekce
ČUS bude nový návrh vzdělávacího programu konzultovat s výborem – úkol trvá.
Zápis ze schůze 6. 12. 2017:
Ad Onkourologická centra – bude na programu dnešní schůze
Ad Vyhodnocení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci – prof. Hora navrhuje aktualizovat
seznam hodnotitelů prací v soutěži o nejlepší vědeckou publikaci. Sekretariát rozešle členům
výboru aktuální seznam hodnotitelů a požádá o návrhy na změnu. Koordinátorem tvorby
nového seznamu hodnotitelů je určen doc. Krhut.
Ad Výroční konference 2018:
Doc. Krhut navrhoval přidat na registrační stránku informaci o konfliktu zájmů a také zvážit
časový limit pro prezentaci posterů (ve stávající koncepci má video větší prostor než původní
sdělení). Výbor ČUS odsouhlasil přidání informace o konfliktu zájmů na registrační stránku –
informace o konfliktu zájmů je nyní u registračního formuláře na webových stránkách Hanzo
jako přidaný soubor, po IT úpravě webu bude součástí registrace.
Prof. Babjuk se s doc. Krhutem domluví, kteří zahraniční hosté budou pozváni, aby jejich
oslovení proběhlo co nejdříve – bude na programu dnešní schůze
Ad Projekt Twitter – doc. Krhut uvádí, že za informace na Twitteru týkající se výroční
konference v Ostravě bude zodpovědný MUDr. Sýkora z Urologické kliniky FN Ostrava.
Ad Semináře Marcus, Ipsen a Roche – bude na programu dnešní schůze
Ad Akce v rámci Urology week 2018 – bude na programu dnešní schůze
Ad Projekt EU: "Program časného záchytu karcinomu prostaty u rizikové populace mužů
v dispenzární péči po onkologických onemocněních" stávající situace - výbor bude dále
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informován o průběhu příprav – doc. Zachoval uvádí, že k projektu zatím nejsou k dispozici
žádné nové informace.
Ad Reakce na reklamní aktivity PTC - as. Matoušková připraví návrh textu dopisu pro Radu
pro rozhlasové a televizní vyslání a pošle ho výboru k odsouhlasení. Po konzultaci
s právníkem se výbor rozhodl, že dopis pro Radu pro rozhlasové a televizní vyslání nebude
připraven.
Ad Sazebník: plánované změny na rok 2018 – na vytvoření návrhu nových registračních listů
pro obě dvě dostupné technologie hypertermie (firmy Combat a Synergo) budou
participovat prof. Babjuk a doc. Zachoval – doc. Zachoval a prof. Babjuk na návrhu pracují.
Registrační listy by do systému měly být vloženy do dubna.
Ad ESU MasterClass NMIBC – informace - Sekretariát provede v nejbližší době mailing
s nabídkou účasti pro zájemce o tuto problematiku s věkovým omezením do 45 let. Z
přihlášených zájemců vybere výbor ČUS 5 účastníků – proběhlo podle zápisu, z pěti
vybraných účastníků se nakonec zúčastnili jen čtyři (jeden z účastníků nebyl členem EAU a
proto se nemohl kurzu zúčastnit).
Výroční konference a edukační aktivity:
 Výroční konference 2017 - vyúčtování (Hora, Petřík)
As. Petřík informuje o vyúčtování výroční konference 2017. EAU zatím neproplatilo fakturu
za konání CEM, od listopadu s EAU probíhá diskuze ohledně DPH, problematická je i
komunikace.
Prof. Babjuk komunikoval ohledně vyúčtování za CEM s prof. Chapplem, pro EAU znamená
zaslaná faktura deficit v účetnictví. Vyúčtování CEM bude řešeno na advisory boardu EAU na
výroční konferenci v Kodani. As. Petřík připraví v angličtině krátkou analýzu k zaslané
fakturaci, kde budou jasně vidět náklady, které byly spojené s CEM. Prof. Babjuk tuto analýzu
s komentářem odešle prof. Chapplovi.
As. Petřík dodává, že fakturovaná částka je o jen cca 2000 EUR vyšší, než byl původně
schválený rozpočet ze strany EAU. Navýšení vzniklo díky vyššímu počtu členů faculty.
Celkové vyúčtování konference je následující – příjmy cca 6.480.000 Kč, výdaje cca 6.000.000
Kč. V případě, že EAU fakturu uhradí v plné výši, bude z výroční konference zisk cca 500.000
Kč.
 Výroční konference 2018 - koncepce přípravy (Krhut, Petřík) (04_14_Prezentace
výroční konference 2018)
Doc. Krhut prezentuje stav příprav letošní výroční konference.
Zasedání vědeckého výboru je naplánované na 19. 7. v Restaurantu Ladronka od 9:00 do cca
13 hod. Přítomní členové vědeckého výboru termín zasedán odsouhlasili.
Středa 17. 10. – jsou plánované 3 edukační kurzy ČAU, předběžně byla vybrána tato témata:
- Paliativní péče v urologii
- Hematurie, prevence tromboembolické nemoci
- Jak správně napsat abstrakt, článek, atestační práci, práce s info zdroji
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Na první den konání konference je naplánovaná plenární schůze ve stejné délce jako v roce
2017.
Společenský večer pro pozvané hosty bude v muzeu Tatra Kopřivnice a Muzeu E. a D.
Zátopkových. Je to 45 minut autobusem od místa konání konference. Počet účastníků bude
stanoven na základě zpětné vazby, na základě zkušeností z minulých let bude agentura
počítat spíše s nižší účastí.
Čtvrtek 18. 10. – jsou plánovány vyzvané přednášky, přímé přenosy a semi-live diskuze na
téma striktury uretry.
Ohledně satelitních sympózií je potřeba domluvit se nejprve s firmou Astellas, jako
platinovým sponzorem ČUS.
Byla podaná žádost na realizaci ESU kurzu na téma urodynamické vyšetření (navržení lektoři
Marcus Drake a Enrico Finazzi). Zařazení ESU kurzu do programu je závislé na časových
možnostech lektorů, s největší pravděpodobností ve čtvrtek odpoledne.
Dále bude probíhat odborný program včetně „state of the art“ sdělení v jednotlivých sekcích.
Pro sestry je s firmou Mölnlycke domluvený workshop a prezentace na téma vlhké hojení
ran. Prof. Babjuk žádá doc. Krhuta, aby koordinátorka letošní sesterské sekce komunikovala
s Mgr. Janou Boháčovou z FN Motol, která bude mít organizaci sesterské sekce na starosti na
výroční konferenci 2019.
Oběd pro zvané hosty je naplánovaný v Bolt tower.
Společenský večer proběhne v Trojhalí v rámci Dolní oblasti Vítkovice. Budou zde předaná
čestná členství a ceny za nejlepší vědecké publikace za rok 2017.
Pátek 19. 10. – kromě odborné programu bude prostor na jednání SOR a zasedání redakční
rady České urologie.
Pokud by se odborný program nenaplnil, mohly by i v pátek probíhat edukační kurzy ČAU.
Ohledně plánovaného kurzu „paliativní péče v urologii“ bude doc. Krhut komunikovat s as.
Matouškovou. Doc. Krhut vyzývá členy výboru, aby navrhli další možná témata edukačních
kurzů. As. Matoušková navrhuje téma lékových interakcí. Prof. Babjuk navrhuje téma
hematurie a prevence tromboembolických komplikací rozdělit na dvě části, první – mikro/makro-hematurie, léková interakce, druhá - předoperační a perioperační péče o pacienta
včetně prevence tromboembolických komplikací. Doc. Krhut navrhuje jako další téma
novinky v předoperačním vyšetření. Po diskuzi výbor odsouhlasil 4 témata edukačních kurzů
ČAU – hematurie; perioperační péče; jak správně napsat abstrakt/článek/atestační práci;
paliativní péče v urologii.
Zahraniční hosté – výbor diskutuje pozvání zahraničních hostů. Tradičně budou pozváni
členové výboru Slovenské urologické společnosti, z ostatních národních společností bude
osloven vždy jeden reprezentant. Polsko – dopis s pozvánkou bude zaslán prof. Chlostovi;
Maďarsko – předsedou je nyní prof. Buzoganyi, v kopii bude dopis odeslán prof. Tenkemu a
prof. Nyiradimu. Za EAU je navrženo pozvání místopředsedy prof. Sonksena. Doc. Krhut
navrhuje pozvat prof. Petera Zvaru (DK), doc. Kočvara navrhuje pozvat prof. M. Selcuka MD,
FEBU, FEAPU z Istanbulu, je významným expertem v oblasti dětské urologie, v letošním roce
obdržel EAU Crystal Matula Award. Výbor ČUS pozvání prof. Zvary a prof. Selcuka
odsouhlasil. Doc. Krhut navrhuje pozvání ruského urologa/uroložky, výbor tento návrh
nepodpořil.
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Výboru Slovenské urologické společnosti bude nabídnuta účast pro 10 slovenských
rezidentů.
Z EAU přišla nabídka prezentovat národní konference na výroční konferenci EAU v Kodani,
ČUS této nabídky využije. Byl vytvořen leták v angličtině, který bude na konferenci v Kodani
prezentován.
Twitter – doc. Krhut ve spolupráci se sekretariátem a prof. Horou zajistí publikování
informací o výroční konferenci 2018 a JEUS 2018 na Twitteru. Pan Lapeš pošle sekretariátu
fotografie Hotelu Jezerka, kde se bude konat sympózium JEUS 2018.
Na příští schůzi výboru 13. 4. budou řešeny nominace na čestné členy a cenu E. Hradce.
Nominace budou opět pro dva české a jednoho zahraničního urologa a jedna nominace na
cenu E. Hradce. Sekretariát připraví na příští zasedání výboru návrhy diskutované v minulých
letech.
 Nominace přednášejících na konference SUS, ČUS, atd. (05_14_Nominace
přednášejících na konference SUS, ČUS, atd.)
Výbor nominoval tyto přednášející z řad členů výboru na výroční konference národních
společností konaných v roce 2018:
Výroční konference Slovenské urologické společnosti – doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
(Urologická klinika FN Ostrava).
Výroční konference Polské urologické společnosti (zatím ještě nepřišlo oficiální pozvání) doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA (Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice)
Výroční konference Maďarské urologické společnosti (zatím ještě nepřišlo oficiální pozvání)as. MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. (Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice).
Výbor nominoval tyto přednášející z řad mladých urologů na výroční konference národních
společností a meeting CEM:
Výroční konference České urologické společnosti – MUDr. Vladimír Študent, jr., Ph.D.
(Urologická klinika FN Olomouc)
Výroční konference Slovenské urologické společnosti – MUDr. Ivan Trávníček, Ph.D.
(Urologická klinika FN Plzeň)
Central European Meeting – MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU (Urologická klinika FN Brno)
Sekretariát ČUS bude nominované mladé lékaře informovat.
 JEUS 2018 – stav příprav (Krhut) (06_14_Program JEUS 2018; 07_14_Rozpis kurzů
Hands-on-training)
Doc. Krhut informuje výbor o aktuálním stavu příprav sympózia JEUS 2018. Workshop
Twitter pro urology je zařazen před začátek odborného programu, v tuto dobu bude
paralelně probíhat schůze výboru ČUS. Jednání výboru ČUS bude probíhat od 11 hod.,
agentura Hanzo osloví členy výboru ohledně ubytování v hotelu Jezerka a registraci na
sympózium.
Doc. Krhut představuje odborný program sympózia, všichni přednášející byli osloveni a
s účastí souhlasí.
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Byl připraven rozpis kurzů hands on training (HOT) a byli osloveni tutoři pro jednotlivé kurzy.
Prof. Hora navrhuje, aby byl místo as. Petříka tutorem MUDr. Tomáš Ürge, Ph.D. z Urologické
kliniky FN Plzeň. Výbor ČUS dále doporučuje, aby doc. Záťura nebyl jediným tutorem pro
biopsie prostaty, ale aby byl osloven i další tutor.
Doc. Krhut představuje dvě verze rozpočtu - extenzivní a zredukovanou. Dále pak prezentuje
seznam sponzorů a celková částku na straně příjmů. Tato částka by měla pokrýt náklady na
realizaci sympózia. Doc. Krhut navrhuje honorovat přednášející částkou 3000 Kč za
přednášku. Probíhá diskuze, zda přednášející a tutory kurzů HOT honorovat nebo ne. Pokud
to rozpočet sympózia umožní, budou honorováni jak přednášející, tak tutoři kurzů HOT.
Doc. Krhut informuje o stavu registrace. Nyní je přihlášeno 25 lékařů, 10 lékařů na HOT a 1
účastník workshopu. Sekretariát po domluvě s doc. Krhutem provede minimálně ještě dva
delší mailingy. Zástupce rezidentů MUDr. Novák rozešle mailing rezidentům s důrazem na to,
že jde o vzdělávací aktivitu zaměřenou na mladé lékaře s možností účasti na kurzech HOT.
Doc. Zachoval obešle členy GPPU s žádostí, aby na tuto akci uvolnili rezidenty ze svých
pracovišť. Sekretariát ČUS společně s HANZO provede přihlášení členů výboru a revizní
komise ČUS, kteří se JEUS18 zúčastní.
Doc. Krhut se dotazuje, zda na JEUS pozvat výbor SUS a slovenské rezidenty. Výbor
odsouhlasil pozvání předsedy SUS doc. MUDr. Ivana Minčíka, Ph.D. (včetně odvozu z letiště
na místo konání) a pozvání pro 10 slovenských rezidentů (bude jim uhrazen registrační
poplatek a ubytování). Doc. Minčík bude pozván i na schůzi výboru ČUS, která se bude konat
před zahájením JEUS2018.
 Akce v rámci Urology week 2018 – stav příprav (Matoušková)
As. Matoušková prezentuje stav příprav akce (Uro)logické kroky ke zdraví, která se uskuteční
28. 9. 2018 v Praze na Ladronce. Jsou oslovováni partneři k zajištění finančního zabezpečení
akce (je domluvena podpora např. od firem Toi toi, sanitární systémy s.r.o., Veolia Czech
Republic a další). Dnes po zasedání výboru proběhne schůzka s MUDr. Novákem, MUDr.
Fialou (zástupci rezidentů) a MUDr. Marcelou Čechovou, FEBU, kteří se budou podílet na
přípravě odborných materiálů.
As. Matoušková informuje o jednání s organizující agenturou Alveda s.r.o., která vidí
problematicky podpis smlouvy s ČLS ve které je uvedeno, že případnou ztrátu hradí
organizující agentura. As. Petřík vysvětluje, že se jedná o standardní smlouvu, kterou
uzavírají všechny agentury spolupracující s ČUS na zajištění akcí. Jedná se o jedinou možnou
pojistku ze strany ČLS před "tunelováním" akcí. As. Matoušková toto vysvětlení předá
agentuře Alveda s.r.o.
Účast na akci přislíbila paní Dana Zátopková. Záštitu akci udělil starosta Městské části Praha
6.
As. Matoušková zve všechny členy výboru, aby se akce zúčastnili, dále budou pozváni
ambulantní urologové z Prahy a okolí.
MUDr. Novák (zástupce rezidentů) osloví rezidenty s žádostí o spolupráci na této akci. As.
Matoušková předpokládá, že by bylo potřeba akci personálně zajistit cca 30 rezidenty. Ze
strany výboru by mělo být stanoveno, co spolupracující rezidenti recipročně od výboru ČUS
získají. Prof. Babjuk navrhuje např. účast na vzdělávacích akcích, atp.
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Prof. Babjuk žádá, aby as. Matoušková na příští schůzi výboru připravila dokument týkající se
příprav akce.

 JEUS 2019 (Hora) (08_14_Koncept sympózia JEUS 2019)
O konání JEUS 2019 bude rozhodnuto na příští schůzi výboru na základě zájmu o účast na
JEUS 2018. Navrhovaný termín konání akce je 12. – 13. 4. 2019 v Karlových Varech. Jiné
místo konání zatím nebylo navrženo. As. Petřík se obává výše ceny pronájmu a občerstvení
v této lokalitě.
Na přípravě odborného programu se bude podílet prof. Hora, as. Matoušková a doc. Krhut.
Prof. Hora hovoří o doposud navržených tématech odborného programu, rozešle je členům
výboru a vyzývá je k zaslání dalších návrhů. Nosná tématika by měly být oblasti urologie,
kterým je na jiných sympóziích věnována v současnosti menší pozornost. Prof. Hora původně
navrhoval konání ESU kurzu v rámci sympózia JEUS, výbor se rozhodl, že ESU kurz v rámci
JEUS nebude. Důvodem je potenciální riziko komplikací pro sponzory vzhledem k
mezinárodnímu charakteru akce.
Výbor diskutuje agenturní zajištění sympózia. Variantou k agentuře Hanzo je agentura Solen,
která má dlouhodobě zájem o spolupráci s ČUS na poli organizačního zajištění vzdělávacích
akcí. Výbor ČUS jednohlasně odsouhlasil, že organizací JEUS 2019 bude pověřena agentura
Solen. Sekretariát bude o rozhodnutí výboru Solen informovat a požádá zástupce agentury o
přípravu tří variant rozpočtu pro JEUS 2019 (standardní, úspornou v Karlových Varech a
blízkém okolí a v úplně jiné lokalitě – např. Telč).
 Semináře Marcus, Ipsen a Roche (Babjuk) (09_14_Semináře Marcus, Ipsen a Roche)
Mgr. Črepová informuje členy výboru o konání seminářů pořádaných za podpory sponzorů
ČUS.
Semináře na téma karcinom ledviny a močového měchýře proběhnou 27. 2. 2018 v Brně
(předsedající prof. Pacík) a 4. 4. 2018 v Pardubicích (předsedající prof. Babjuk, prof. Odrážka
a prim. Hafuda). Další dva semináře na toto téma proběhnou na podzim v Olomouci a
v Praze, termíny konání budou vybrány po konzultaci s doc. Študentem a prof. Babjukem.
V tomto roce se uskuteční 8 seminářů z cyklu Marcus, termíny a místa konání jsou dané, nyní
se ve spolupráci s lokálními garanty připravuje odborný program.
Hospodaření společnosti a ekonomické otázky:
 Stav hospodaření (Petřík)
As. Petřík hovoří o hospodaření ČUS za rok 2017. Nemáme ještě definitivní výsledky, protože
není uzavřené účetnictví výroční konference. Příjmy za rok 2017 byly ve výši cca 5.373.000
Kč, výdaje ve výši cca 3.700.000 Kč, výsledek před zdaněním odhaduje as. Petřík na cca
1.600.000 Kč.
As. Petřík po dotazu prof. Hory vysvětluje, jakým způsobem probíhá zdanění zisku
hospodaření odborné společnosti jako organizační složky ČLS. Účetnictví se řídí pravidly pro
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neziskové organizace. Každá akce je v účetnictví daněna zvlášť. Do výdajů se nezapočítávají
případné ztráty z akcí a nelze tedy bohužel ztrátu jedné akce hradit ziskem z akce jiné.
Prof. Babjuk navrhuje, že by v letošním roce mělo dojít k vyššímu čerpání prostředků
z rozpočtu. Doc. Krhut v tomto ohledu doporučuje navýšit finanční odměnu pro výherce cen
za nejlepší vědecké publikace. Dále výbor navrhuje proplatit registrační poplatky za účast na
ESOU 2019 už v roce 2018. Díky lokalizaci akce v Praze by výbor mohl podpořit účast většímu
počtu členů společnosti. As. Petřík promyslí, zda bude realizace těchto návrhů možná.
 Stav jednání se sponzory (Babjuk)
Prof. Babjuk prezentuje aktuální situaci se stavem sponzorských smluv. V tomto roce už
nebude obnovena smlouva s GSK. Pozitivní je, že se daří úspěšně oslovovat nové sponzory.
Mgr. Črepová informuje, že Ing. Stehlík ze společnosti Intuitive Surgical nereaguje na
komunikaci ohledně sponzorské smlouvy s ČUS pro tento rok. As. Petřík zkusí Ing. Stehlíka
zkontaktovat sám.
Úhrady, jednání s plátci a regulátory:
 Sazebník: Klasifikace hospitalizačních procedur (Zachoval) (10_14_Prezentace
Klasifikace hospitalizačních procedur)
Doc. Zachoval představuje výboru paní MUDr. Irenu Rubešovou z Oddělení klinických
klasifikací DRG z ÚZIS. Jedním ze základním stavebních kamenů praktického využití
systému DRG je zadávání provedených intervenčních hospitalizačních výkonů podle
Sazebníku zdravotních výkonů do systému. Výkony v něm jsou však intra a interoborově
klinicky a ekonomicky nevyvážené. Proto v současné době vzniká pod vedením Ministerstva
zdravotnictví a ÚZIS nový klasifikační systém Klasifikace hospitalizačních procedur. Podílí se
na něm aktivně všech 120 odborných společností ČLS JEP.
Pravidla tvorby systému je pro všechny odbornosti jednotná a jasně a exaktně definovaná.
Tím by měla být provedena adekvátní klinická a spravedlivá ekonomická stratifikace
hospitalizačních procedur. MUDr. Rubešová z ÚZIS a doc. Zachoval na tomto projektu již
pracují a seznamují výbor ČUS s cíli a celou koncepcí nového systému. V současné době
pracovní skupina ÚZIS v čele s MUDr. Rubešovou a doc. Zachoval dokončují pracovní verzi
urologické části Klasifikace hospitalizačních procedur. Po jejím dokončení bude projekt
předán výboru ČUS k posouzení a schválení. Implementace KHP do praxe bude možná
nejdříve v roce 2021.
MUDr. Rubešová přislíbila své sdělení dát členům výboru ČUS k dispozici in extenso.
 Zprávy z pracovní skupiny MZ (Zachoval)
Doc. Zachoval referuje o aktivitách pracovní skupiny na Ministerstvu zdravotnictví.
Jak již bylo řečeno, doc. Zachoval s prof. Babjukem připraví do dubna plánované registrační
listy týkající se termochemoterapie.
Probíhala jednání o změně obsahu Registračního listu u výkonu 76217 "Výplach měchýře,
odstranění koagul, ev. instilace terapeutika do měchýře (katetrizace není započtena)", tak,
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aby bylo k instilaci do močového měchýře v budoucnosti možné použít jakýkoliv zdravotnický
prostředek (např. preparáty kyseliny hyaluronové, atd.). S návrhem souhlasili všichni
zúčastnění kromě VZP. Po dohodě s VZP ČR bude otevřen pro proplacení ZUM kód 76217, u
kterého není možné za standardních podmínek žádný zvlášť zúčtovatelný materiál vykázat.
Při částce do 3000 Kč není třeba žádat o schválení úhrady. U materiálu nad tuto částku je
rozumné požádat revizního lékaře o schválení.
Další jednání pracovní skupiny bude v březnu, poté bude doc. Zachoval výbor informovat.


Onkourologická centra (Babjuk)

Prof. Babjuk shrnuje problematiku onkourologických center. Materiál týkající se koncepce
onkourologických center byl nejprve odsouhlasen výborem společnosti, poté GPPU i
výborem ČOS a následně byl odeslán na MZČR. Začátkem února se z MZ ČR ozvali ohledně
nominace jednoho zástupce za ČUS do pracovní skupiny. Prof. Babjuk má z MZČR informace,
že je v materiálu několik bodů, které bude podle MZ ČR potřeba diskutovat. Výbor ČUS
odsouhlasil jako zástupce společnosti nominovaného do pracovní skupiny prof. Babjuka.
Prof. Babjuk se zavázal, že bude o všech případných změnách, které by měly být v materiálu
uskutečněny, členy výboru informovat a konzultovat je s nimi.
Dále je diskutován záměr zřízení tzv. Národních onkologických center, nadřazených
stávajícím Krajským onkologickým centrům, které by měly být v Brně v Masarykově
onkologickém ústavu a ve FN Motol. Tento záměr odsouhlasil předcházející ministr, zatím
není jasné, jaký bude další vývoj.
Různé:
 Noví členové (Črepová) (11_14_Noví členové)
Výbor ČUS jednohlasně odsouhlasil přijetí těchto nových členů:
MUDr. Hana Dittrichová, Urologické oddělení Nemocnice Příbram
MUDr. Jana Hrabáková, Urologická klinika FN Plzeň
MUDr. Alexandra Jarošová, Urologické oddělení Nemocnice Frýdek– Místek
MUDr. Jiří Kolář, Urologická klinika FN Plzeň
MUDr. Simona Machynová, Urologická klinika FN Brno
MUDr. Jarmila Savická, Urologie Liberec, s.r.o.
MUDr. Michal Soška, Urologická klinika FN Královské Vinohrady
MUDr. Jindřich Šonský, Urologická klinika FN Královské Vinohrady
 Výzvy Nadačního fondu Muži proti rakovině (Zachoval) (12_14_Výzvy NF Muži proti
rakovině)
Doc. Zachoval žádá výbor o uvedení výzev Nadačního fondu Muži proti rakovině na webu
ČUS. Publikace výzev je součástí plnění smlouvy mezi NF Muži proti rakovině a ČUS. Výbor
ČUS uveřejnění výzev na webu ČUS odsouhlasil.
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 Žádost o příspěvek na konání 20. Moravského urologického sympózia
(13_14_Žádost o příspěvek na konání 20. Moravského urologického sympózia)
Doc. Študent žádá výbor ČUS o příspěvek na konání 20. Moravského urologického sympózia.
Doc. Študent prezentuje cíl sympózia, kterým je přispění ke vzájemné spolupráci Urologické
kliniky FN Olomouc, urologických oddělení menších nemocnic a ambulantních lékařů ve
spádové oblasti. Sympózium umožňuje mladým lékařům prezentování na menším odborném
fóru.
V letošním roce je očekávaný nižší příjem finančních prostředků vlivem situace u
farmaceutických firem, proto je výboru předkládána tato žádost. Pokud by došlo
k vygenerování zisku, připadl by veškerý zisk ČUS.
Doc. Študent prezentuje odborný program sympózia. Důraz je kladený na prezentace
mladých lékařů, pro tyto účely je zde i posterová sekce, které ale využívají i ambulantní
urologové pro prezentaci svých aktivit v rámci regionu. Součástí programu je i sesterská
sekce. Doc. Študent vyzdvihuje, že jde o tradiční akci, v letošním roce proběhne již 20. ročník.
Prof. Babjuk děkuje za prezentaci, výbor se již dříve vyjádřil pro podporu regionálních
vzdělávacích akcí.
As. Petřík upozorňuje, že akce musí splňovat pravidla pro udělení finanční podpory
vzdělávacím akcím v rámci ČUS, která výbor schválil a jsou dostupná např. na webových
stránkách ČUS (http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/pravidla-udeleni-financnipodpory-vzdelavacim-akcim-ramci-cus/). As. Petřík také upozorňuje, že pořadatel akce,
občasné sdružení Muž XXI. století dle zákona není transparentní, neboť nesplnilo požadavky
dané §120 Nového občasného zákoníku 89/2012 Sb. – do konce roku 2016 neproběhla
transformace daná zákonem a tím nejsou požadované údaje dostupné.
V případě udělení podpory by smlouva musela být uzavřena s pořádající agenturou Solen.
As. Petřík dodává, že žádost o podporu měla být podána koncem loňského roku, kdy se
připravoval rozpočet společnosti a kdy členy výboru vyzýval k zaslání finančních požadavků.
Dalším problémem je, že organizátoři do této chvíle nezažádali o odbornou záštitu ČUS.
Výbor ČUS doporučuje, aby se s pokladníkem společnosti spojil zástupce pořádající agentury
ohledně řešení výše uvedených připomínek k akci. Výbor ČUS zváží udělení finanční podpory
jen za předpokladu, že akce bude splňovat požadavky dané výborem včetně udělení záštity a
uvedení této skutečnosti a loga ČUS na materiálech.
Doc. Krhut připomíná, že již po několikáté došlo ke kolizi termínu Moravského urologického
sympózia a setkání GPPU, řada primářů si na tuto kolizi stěžuje. Výbor ČUS žádá všechny
organizátory, aby plánované akce s předstihem hlásili Mgr. Črepové, která spravuje
kalendáře akcí na Google.


Rezidenční místa v urologii

Doc. Broďák žádal výbor, zda by mohlo být jménem výboru ČUS požádáno o zajištění
rezidenčních míst v urologii. Doc. Krhut se touto problematikou zabýval a upřesňuje, že
odborná společnost o zajištění rezidenčních míst nemůže požádat, může pouze vznést na
MZČR požadavek na navýšení objemu prostředků věnovaných na rezidenční místa v urologii.
Dále pak doc. Krhut upozorňuje, že jsou ze strany MZČR pro rezidenční místa každý rok nové
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podmínky. O vypsání rezidenčních míst mohou zažádat pouze akreditovaná pracoviště.
Rezidenční místa se týkají pouze těch oborů, kde je nedostatek lékařů. Metodika pro
žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2018 a formuláře žádostí
o
poskytnutí
dotace
je
popsaná
na
webových
stránkách
MZČR:
www.mzcr.cz/odbornik/obsah/rezidencni-mista-2018_3791_3.html
Výbor ČUS pověřil doc. Broďáka, aby zjistil, jakým způsobem je možné o navýšení finančních
prostředků na rezidenční místa v urologii na MZČR požádat a připravil text žádosti.


Akreditační komise (doc. Krhut)

Doc. Krhut informuje výbor, že obdržel mail z MZČR ohledně blížící se uzávěrky (16. 2.) na
vypsání nového povinného kurzu specializačního vzdělávání na téma Novinky v urologii,
který by měl být v rozsahu 40 hodin. Smyslem má být sjednocení požadavků na teoretické
vzdělávání v rámci všech oborů.
Výbor ČUS rozhodl ve shodě s akreditační komisí, že konání 5denního kurzu v rámci kmene
nedoporučí. Akreditační komise bude prosazovat konání 2denního kurzu, který byl již dříve
plánovaný. Jeho event. přesun do kmene by byl v zásadě akceptovatelný.


Žádost SVL – koncepce změn primární péče (Matoušková) (14_14_Žádost SVL na
změny primární péče)

As. Matoušková prezentuje žádost Společnosti všeobecného lékařství (SVL) na změny v
primární péči, která byla předložena na MZČR. SVL požaduje uvolnění celé řady výkonů, v
rámci urologie jde o diagnostické výkony (ultrasonografie břicha), dále pak uvolnění
preskripce spasmolytik a léků na terapii BHP.
Výbor ČUS se proti uvolnění preskripce a výkonů v rámci urologie ohrazuje a pověřuje as.
Matouškovou, aby připravila reakci uvádějící, že nesprávně stanovená diagnóza u pacienta
s urologickým onemocněním může vést k přehlédnutí onkourologické diagnózy, což by
v důsledku vedlo k navýšení nákladů na léčbu.
 Návrh ČLS na zrušení členství pro neplacení členských příspěvků (15_14_Seznam
neplatičů z řad členů ČUS)
Mgr. Črepová prezentuje seznam členů ČUS, kteří více než dva roky nehradili členské
příspěvky. Členská evidence ČLS zaslala na sekretariát ČUS tento seznam s dotazem, zda má
být neplatičům zrušeno členství ve společnosti. Sekretariát neplatiče obeslal, někteří
reagovali a dlužnou částku uhradí. Sekretariát za měsíc požádá o zaslání aktuálního seznamu
dlužníků. Prof. Babjuk následně seznam opět projde a rozhodne o dalším postupu.
 Žádost MUDr. Hlavové (Krhut)
Žádost MUDr. Hlavové byla řešena per rollam. MUDr. Hlavová žádala výbor ČUS o
stanovisko ke zdravotnickému prostředku MediLady, který je pomůckou pro konzervativní
léčbu inkontinence moči. Stanovisko vypracoval doc. Krhut za sekci SUNU a bylo MUDr.
Hlavové zasláno začátkem února.
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Projednáno v termínu 6. 12. 2017 – 14. 2. 2018:
 Podpora žádosti MUDr. Vyhnánkové z pracoviště SANOFYTO s.r.o. při komunikaci
s VZP – odsouhlaseno 11. 12. 2017
 Termíny schůzí výboru v první polovině roku 2018 – 14. 2. 2018, 13. 4. 2018 (hotel
Jezerka, sečská přehrada – v rámci sympózia JEUS), 20. 6. 2018
 Schválení nominace MUDr. Liehneho jako zástupce ČUS při výběrovém řízení
Ústeckého kraje v oboru urologie, které se uskuteční 7. 2. 2018 – 4. 1. 2018
 Schválení stanoviska výboru ČUS k vyhlášce o nástavbových oborech – 12. 1. 2018
 Schválení udělení podpory účasti na 33. výroční konferenci EAU v Kodani čtyřem
žadatelům (MUDr. J. Šarapatka, MUDr. L. Gaduš, MUDr. T. Hradec, MUDr. A.
Gregušová) – 19. 1. 2018
 Vyjádření výboru ČUS k novele zákona 48 (kategorizace zdravotnických prostředků,
skupina 2) – 25. 1. 2018
 Schválení stanoviska ČUS ke zdravotnické pomůcce MediLady – 26. 1. 2018
 Schválení nominace prof. Babjuka a prof. Hory do Pracovní skupiny MZČR pro vysoce
specializovanou uroonkologickou péči – 5. 2. 2018
 Připomínkování Vnitřního fakultativního připomínkového řízení - novela vyhlášky č.
98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci – bez připomínek, 6. 2. 2018
 Schválení odborného stanoviska ČUS pro SÚKL k přípravku Xiapex® k léčbě
Peyronieho choroby – 8. 2. 2018
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