Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 13. 4. 2018
Místo konání: hotel Jezerka, Seč – Ústupky 278
Přítomni: prof. Babjuk, doc. Broďák, doc. Doležel, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Krhut, as.
Matoušková, as. Petřík, MUDr. Rosenberg, doc. Študent, doc. Zachoval
Pozdní příchod: doc. Broďák (12:40), prof. Hanuš (12:45), doc. Doležel (13:15)
Omluveni: doc. Kočvara, MUDr. Brdlík, RNDr. Pavlík
Za sekretariát ČUS: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Hosté: prim. Jan Jandejsek, doc. Ivan Minčík, Ph.D., prim. MUDr. Jan Pokorný, Ph.D.

Program (01_15_Program schůze výboru 13. 4. 2018)
 Kontrola zápisu z poslední schůze (Hora) (02_15_Zápis ze schůze výboru 14. 2. 2018)
Prof. Hora kontroluje zápis z poslední schůze výboru ČUS:
Ad Koncepce dětské urologie – úkol trvá
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 – na úkolu se pracuje, úkol trvá
Ad Výroční konference 2018 – vyúčtování – EAU proplatilo fakturu za CEM 2017. Bude na
programu dnešní schůze.
Ad Výroční konference 2018:
- satelitní sympózium Astellas na výroční konferenci ČUS – oslovení firmy Astellas zatím
neproběhlo, úkol trvá
- zahraniční hosté na výroční konferenci 2018 – bude na programu dnešní schůze
- leták v angličtině propagující výroční konferenci 2018 na konferenci EAU v Kodani – doc.
Krhut dodal potřebné podklady, ze strany agentury Hanzo ale nedošlo k přípravě letáku.
- nominace nových čestných členů a ceny E. Hradce – bude na programu dnešní schůze
Ad Akce v rámci Urology week 2018 – bude na programu dnešní schůze
Ad Semináře Ipsen a Roche – dva semináře už proběhly (v Brně 26. 3. 2018 a v Pardubicích 4.
4. 2018) za účasti více než 20 lékařů s pozitivní zpětnou vazbou od účastníků i sponzorů.
Ad Klasifikace hospitalizačních procedur – doc. Zachoval informuje, že spolupráce ČUS a ÚZIS
na projektu probíhá podle plánu
Ad Onkourologická centra – bude na programu dnešní schůze
Ad Žádost o příspěvek na konání 20. Moravského urologického sympózia – as. Petřík
informuje, že po domluvě s agenturou Solen bude podpora cílená na uhrazení registračních
poplatků pro 20 rezidentů. Jiný způsob podpory nebyl možný.
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Ad Rezidenční místa v urologii – doc. Broďák připravil návrh žádosti pro Ministerstvo
zdravotnictví, sekretariát ho rozešle členům výboru ČUS. Výbor se k dokumentu vyjádří per
rollam.
Ad Návrh ČLS na zrušení členství pro neplacení členských příspěvků – sekretariát informuje,
že z obeslaných dlužníků uhradila členské příspěvky asi polovina z nich. Aktuální seznam
neplatičů předloží sekretariát prof. Babjukovi, který rozhodne o dalším postupu.
Výroční konference a edukační aktivity:
 Výroční konference 2017 - vyúčtování (Hora, Petřík)
As. Petřík informuje výbor o finálním vyúčtování výroční konference 2017 a CEM 2017. Před
týdnem EAU proplatilo fakturu za CEM 2017. Zisk z konference je 452 537,05 Kč, z toho 67
880,56 Kč je podíl ze zisku pro Hanzo a 384 656,49 Kč pro ČUS.
 CEM 2018 - informace o jednání "advisory boardu", nominace přednášejícího do
"country competition" (Hora, Babjuk)
Prof. Hora informuje výbor o výstupech ze zasedání, které proběhlo během výroční
konference EAU v Kodani a týkalo se dalšího ročníku CEM. CEM 2018 bude jen jednodenní,
proběhne v rámci národní konference Rumunské urologické společnosti v Cluj-Napoca.
Příspěvek EAU na letošní CEM bude ve výši 20.000 EUR. Účast svojí faculty budou hradit
jednotlivé národní společnosti.
Na podporu účasti urologů z ČR na CEM 2018 obdržel ČUS grant od firmy Astellas ve výši
200.000 Kč. As. Petřík předpokládá, že by z této částky byla možná podpora cca 20 účastníků.
Nominace na country competition v rámci CEM 2018 – původně nominovaný MUDr. Michal
Fedorko, Ph.D., FEBU z Urologické kliniky FN Brno se nebude moci účastnit, výbor ČUS místo
něj navrhl MUDr. Ivana Trávníčka, Ph.D. z Urologické kliniky FN Plzeň.
Přednášku mladého urologa na výroční konferenci SUS 2018 místo MUDr. Trávníčka
přednese MUDr. Tomáš Hradec z Urologické kliniky VFN Praha. Sekretariát ČUS bude oba
nominované i agenturu zajišťující výroční konferenci SUS informovat.
Sekretariát zaktualizuje tabulku se jmény přednášejících, kteří mohou reprezentovat ČUS na
zahraničních akcích. Do tabulky také bude doplněno, kdo přednášel na předešlých ročnících
CEM a výročních konferencích ČUS a SUS.
 Výroční konference 2018 - koncepce a stav příprav (Krhut, Petřík)
(03_15_Prezentace výroční konference 2018; 04_15_Draft programu ESU kurzu)
Doc. Krhut prezentuje stav příprav letošní výroční konference, zatím vše probíhá podle
harmonogramu. Ze strany AV media proběhl kontrolní den na operačním sále. 3. dubna byla
provedena zkušební operace.
Proběhla komunikace ohledně ESU kurzu, který bude v délce trvání 1,5 hodiny. Doc. Krhut
výboru předkládá návrh programu ESU kurzu. Přednášejícími budou M. Drake z Anglie a E.
Finazzi-Agro z Itálie.
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Na výroční konferenci byl pozván prof. M. Selcuk MD, FEBU, FEAPU z Istanbulu, nebude se
ale moci zúčastnit. Svoji účast potvrdil prof. Sonksen, místopředseda EAU. Agentura Hanzo
s ním bude v kontaktu ohledně dopravy na konferenci.
V nejbližší době proběhnou tyto aktivity:
- v rámci JEUS proběhne další organizační schůzka doc. Krhuta s panem Lapešem z agentury
Hanzo
- v květnu budou rozeslány zvací dopisy všem hostům
- zajištění vlakového spojení do Ostravy
- termín edukačních kurzů ČAU bude dořešen podle počtu přihlášených abstrakt (je
potenciální možnost zařazení některého z kurzů na páteční dopoledne)
- mailing na členskou základnu týkající se dodání abstrakt na výroční konferenci
- zasedání vědeckého výboru bude 19. 7. v restaurantu Ladronka od 9:00
Schůze výboru ČUS proběhne jako obvykle před začátkem výroční konference, členové
výboru dorazí dřívějším vlakem. Výsledky soutěže o nejlepší publikaci za rok 2017 budou
odsouhlaseny per rollam.
 JEUS 2018 (Krhut)
Doc. Krhut informuje výbor o aktuálnímu ročníku JEUS. Je nahlášeno cca 130 účastníků.
Velký zájem byl o HOT kurzy, musel být navýšený počet kurzů věnovaných biopsii prostaty.
Sympózia se účastní 16 vystavovatelů. Příjem z příspěvků od vystavovatelů a registračních
poplatků je 824.000 Kč, rozpočet sympózia by měl být pokryt.
Doc. Krhut upozorňuje na problém, který je potřeba řešit u dalšího ročníku sympózia a týká
se kapacity ubytování. Ze strany účastníků je zájem o jednolůžkové pokoje, díky tomu už není
k dispozici ubytování pro zástupce firem, které se sympózia účastní jako vystavovatelé. Musí
být ubytováni mimo hotel Jezerka v dalších lokalitách u přehrady Seč.
Prof. Babjuk a prof. Hora děkují doc. Krhutovi za pečlivou přípravu a organizaci sympózia
JEUS 2018.
 Urology day 28. 9. 2018 – stav příprav (Matoušková) (05_15_Prezentace
(Uro)logické kroky ke zdraví)
As. Matoušková hovoří o přípravách akce (Uro)logické kroky ke zdraví, která proběhne
v rámci Urology week 2018 dne 28. 9. 2018 v parku Ladronka na Praze 6.
Poslání a cíle akce jsou:
- osvěta a informování široké veřejnosti
- podpora komunikace s lékaři
- motivace k prevenci a časné diagnóze urologických onemocnění
Veřejnosti bude prezentováno těchto 7 témat: dětská problematika, inkontinence,
„diskrétní“ koutek, „pánský“ koutek, infekce, litiáza, nádorová onemocnění.
Průvodcem akce bude postavička „Urináška“, který bude provázet celou PR kampaň, bude na
všech materiálech k akci. Prof. Hora upozorňuje, že je postavička stylizovaná jako holčička a
zda nezvážit i variantu opačného pohlaví. As. Matoušková to bude diskutovat s agenturou a
autorkou grafického návrhu.
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Nad akcí převzal záštitu starosta Prahy 6, přislíbil i svojí účast. Díky záštitě bude ekonomicky
výhodnější pronájem prostor na Ladronce.
Budou pozváni hosté z řad známých osobností, např. Dana Zátopková, Roman Vojtek a další.
Celou akci bude moderovat Josef Melen.
Technické i personální zajištění akce již řeší agentura Alveda s.r.o. Jde mimo jiné také o
přítomnost městské policie a záchranné služby.
Ze strany ČUS bude zajištěna přítomnost rezidentů. As. Matoušková je v kontaktu se zástupci
rezidentů. Žádá také přítomné vedoucí pracovišť, zejména z Prahy a středních Čech, o
uvolnění rezidentů na tuto akci.
Mediální kampaň je plánovaná na konec srpna a začátek září. Spolupráce s jednotlivými
médii proběhne podle aktuální personální situace. Prof. Babjuk navrhuje, aby členové výboru
oslovili spřízněná média, mají-li tuto možnost, s žádostí o prezentaci akce. Akce bude
prezentována také na sociálních sítích. Budou připraveny letáky, které budou distribuovány
do ordinací všeobecných praktických lékařů (as. Matoušková toto již domlouvala s MUDr.
Býmou), nemocnic, ambulancí urologů, atd. Informace o akci bude také na webových
stránkách městské části Praha 6.
As. Matoušková prezentuje potvrzené partnery akce. Generální sponzoři budou mít patronát
vždy nad jedním stánkem s prezentací jednoho ze sedmi témat. Generálními partnery jsou
zatím – Berlin-Chemie, Veolia, Elva Pharma, Diamond Club, Roche. Ostatními partnery jsou
SCA, Toi toi (dodají suché záchody, koše a zábrany), Karlovarské minerální vody (dodají vody
v PET lahvích, bude zde možnost brandingu). Akci podpoří i další generální partneři bez
zájmu o některé z prezentovaných témat – Extec, Yokogawa, Next Clinics.
Prof. Babjuk apeluje na finanční stránku akce, výdaje by měly být pokryty z příspěvků
sponzorů. As. Matoušková uvádí, že rozpočet akce by měl být vyrovnaný. As. Matoušková
s as. Petříkem dořeší smlouvu s agenturou Alveda.
Prof. Babjuk zmiňuje možnost vystavení operačního robota, na kterou se tázal společnosti
Intuitive. V tomto termínu ale zřejmě nebude k dispozici volný demo přístroj. Diskutována
bude možnost prezentovat videa představující moderní formy léčby četně robotické
operativy nebo moderní endoskopické léčby litiázy atd. Urologie by měla být veřejnosti
prezentována jako moderní obor.
Doc. Krhut se ptá, jestli je možné tuto akci v příštích letech přenést i do regionů. Mohlo by to
být řešeno i v návaznosti na sponzory ČUS. As. Matoušková odpovídá, že s realizací akce
v dalších regionech by neměl být problém.
As. Matoušková zve členy výboru k aktivní účasti. Z důvodu přípravy scénáře akce je dopředu
potřeba vědět, kdo konkrétně se zúčastní.
Informace o akci budou zveřejněny v dalším čísle bulletinu ČUS.
 Nominace nových čestných členů ČUS a držitele medaile E. Hradce (06_15_Návrhy
na nominace čestných členů ČUS a držitele medaile E. Hradce; 07_15_Nominace
prof. MUDr. Dalibora Pacíka, CSc.; 08_15_Nominace prof. MUDr. Jána Brezy, DrSc.)
Nominace nových čestných členů ČUS
Výbor diskutuje návrhy na čestné členství, na základě výsledků tajného hlasování výbor udělí
čestné členství prim. MUDr. Domesovi a MUDr. Mainerovi. Prim. MUDr. Domese bude
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informovat doc. Študent, MUDr. Mainera doc. Krhut. Doc. Študent a doc. Krhut rovněž
připraví laudatio o obou nových čestných členech.
Výbor diskutuje nominaci na čestného člena ze zahraničí. Po diskuzi se výbor rozhodl, že pro
tento rok nebude čestné členství pro zahraničního urologa uděleno.
Nominace na medaili prof. E Hradce
Výbor diskutuje navržené kandidáty na medaili prof. Hradce. Medaile prof. E. Hradce za rok
2018 bude na základě tajného hlasování udělena prof. Brezovi. Prof. Brezu bude informovat
prof. Babjuk
 EBU In-service Assessment 2018 – výsledky (Petřík) (09_15_Výsledky EBU InService Assessment 2018)
As. Petřík informuje o výsledcích letošního ročníku EBU In-Service Assessment. Zúčastnilo se
48 rezidentů, bez omluvy test neabsolvovalo 7 rezidentů, kterým už bylo sděleno, že od 1. 1.
2018 do 31. 3. 2019 nemůžou čerpat podporu udělovanou výborem ČUS.
Evropský průměr testu byl 59,9 %, český průměr byl 56,0 %. Nad evropským průměrem byly
jen dva výsledky z ČR, v obou případech šlo o rezidenty z Urologické kliniky FN Plzeň. Podle
ročníku rezidentury vychází nejlépe 2. a 3. rok. 80 % účastnících se českých rezidentů
dosáhlo výsledku ve výši evropského průměru. Nejhorší evropský výsledek testu byl dosažen
v ČR.
As. Petřík pošle výboru písemnou zprávu s výsledky testu. Rezidentům, kteří test absolvovali,
byly výsledky zaslány poštou.
 Schválení zahraniční cesty zasedání EBU – Lublaň, květen 2018
Prof. Hora a as. Petřík žádají výbor o schválení zahraniční cesty na zasedání EBU. Výbor ČUS
zahraniční cestu odsouhlasil.
 JEUS 2019 (Hora) (hosté – prim. J. Pokorný, MUDr. J. Brdlík) (10_15_Místa konání
JEUS 2019)
Prof. Hora vítá na schůzi výboru prim. MUDr. Jana Pokorného, Ph.D. z Urologického oddělení
karlovarské nemocnice. Prim. Pokorný omlouvá pana MUDr. Jiřího Brdlíka z účasti na jednání
výboru.
As. Petřík prezentuje návrh Solenu na potenciální místa konání sympózia JEUS 2019.
Z nabídnutých variant se jako jediná možná lokalita jeví hotel Thermal v Karlových Varech,
kde je dostatečná kapacita pro ubytování. Solen připravil i cenovou kalkulaci, která vychází
na 531.621 Kč.
Jako další alternativu doporučoval MUDr. Brdlík hotel Dvorana v Karlových Varech, kde je
výhodnější cenová nabídka než v hotelu Thermal. Nevýhodou je ale nižší ubytovací kapacita a
větší vzdálenost od centra města.
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Prim. Pokorný by preferoval hotel Ambassador, který je v centru, je zde dostatečná
ubytovací kapacita a také možnost parkování.
Vzhledem k cenové nabídce a prostorům pro výstavu firem zvolil výbor ČUS jako další místo
konání sympózia JEUS 2019 hotel Thermal. Ubytování si účastníci budou moci zvolit libovolně
– bude nabídnut balíček registrace + ubytování v hotelu Thermal. Kvalitnější a dražší
ubytování si budou hradit/doplácet (bude ještě rozhodnuto) účastníci sami.
Časové schéma programu sympózia zůstane stejné jako letos. Na přípravě odborného
programu se budou podílet prof. Hora, doc. Krhut a as. Matoušková.
Po skončení JEUS 2018 začnou ve spolupráci se společností Solen přípravy následujícího
ročníku, který se uskuteční 12. a 13. dubna 2019.
Hospodaření společnosti a ekonomické otázky:
 Stav hospodaření (Petřík)
As. Petřík prezentuje výsledky hospodaření společnosti za rok 2017. Výsledky vzdělávacích
aktivit jsou následující: výroční konference skončila s pozitivním výsledkem 370.000 Kč, JEUS
+ 230.000 Kč, celkově vzdělávací akce v minulém roce vygenerovaly zisk 600.000 Kč před
zdaněním.
V roce 2017 byly příjmy společnosti ve výši 5,73 mil. Kč, výdaje 4,80 mil. Kč. Hospodářský
výsledek společnosti je 928.000 Kč před zdaněním. Je to cca polovina částky než v roce 2016.
Na základě pověření výborem připraví as. Petřík do příští schůze výboru návrh optimalizace
výdajů ČUS ve smyslu optimalizace daňové zátěže.
 Stav jednání se sponzory (Babjuk)
Prof. Babjuk hovoří o současné situaci se sponzory ČUS. Nyní probíhají jednání s Astellasem
ohledně smlouvy na příští období (tj. od 1. 4. 2018). As. Petřík komunikuje s Astellasem
ohledně alokace prostředků ve sponzorské smlouvě. Prof. Babjuk děkuje as. Petříkovi za tuto
aktivitu.
Intuitive Surgical i přes opakované urgence nedodal smlouvu na tento rok, sekretariát, as.
Petřík i prof. Babjuk budou pana Ing. Stehlíka znovu kontaktovat.
Úhrady, jednání s plátci a regulátory:
 Zprávy z pracovní skupiny MZ (Zachoval)
Doc. Zachoval informuje o aktivitách pracovní skupiny na MZ ČR. Došlo k odsouhlasení
novelizace výkonu 76217 (instilace kys. hyaluronové do moč. měchýře). Tento novelizovaný
výkon by měl být v sazebníku od 1. 1. 2019. As. Matoušková uvádí, že u tohoto kódu je do
1. 1. 2019 domluvena výjimka, je možné vykazovat materiál pro tento výkon u VZP i
ostatních pojišťoven po dohodě s revizním lékařem jako ZUM.
V dalším období je v plánu novelizovat výkony implantace svěrače močové trubice a slingové
operace u mužů.
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 Projekt časný záchyt CaP u pacientů sledovaných pro jiné nádory (Zachoval)
Doc. Zachoval nejprve hovoří o projektu „časný záchyt karcinomu prostaty“, který ve
spolupráci s VZP běží již třetím rokem. Každý měsíc probíhá kontrola projektu, VZP hlásí
počty registrovaných voucherů, počty ambulancí zapojených do projektu atd. Doc. Zachoval
před časem komunikoval s Ing. Mikuláškem z VZP, který je za tento projekt u VZP
zodpovědný, vše probíhá bez technických i jiných problémů. Do dalšího období vidí
pojišťovna problém v souvislosti s novým nařízením Evropské unie na ochranu osobních
údajů (GDPR).
Dále doc. Zachoval informuje výbor o projektu časného záchytu karcinomu prostaty u
pacientů sledovaných pro jiné nádory. Tento projekt je spuštěn od 1. 4. 2018, bude
financován z programu Zaměstnanost, který spadá do agendy Ministerstva práce a sociálních
věcí za podpory fondů EU. Na projektu bude participovat kromě ČUS také Česká onkologická
společnost a Ministerstvo zdravotnictví ČR. Nyní probíhá přípravná fáze, MZ ČR vybírá
regiony ČR, které se projektu budou účastnit. Zúčastní se asi polovina komplexních
onkologických center, zbytek budou tvořit ambulantní urologická pracoviště. V rámci
projektu budou osloveni pacienti, kteří jsou vyléčení z jiného solidního nádoru. Bude jim
nabídnuta možnost prevence karcinomu prostaty. Plánuje se oslovení cca 6000 mužů ve
věku 50 – 70 let. Bude u nich v KOC stanovena hladina PSA, u cca 10 % by na základě
výsledků PSA proběhla další urologická vyšetření (biopsie atd.). Vedoucím pracovní skupiny
byl určen prof. Babjuk.
 Robotická operativa - registrace výkonů, úhrady (11_15_Datová základna
hodnocení prostatektomií v ČR)
Prof. Babjuk informuje o výstupech z posledního jednání s doc. Duškem z ÚZIS a předkládá
výboru prezentaci připravenou doc. Duškem, ve které je popsán návrh metodiky, díky které
by bylo možné získat validní data týkající se robotických prostatektomií.
Doc. Dušek navrhuje tyto údaje získat prostřednictvím webových formulářů autorizovaných
pro jednotlivá robotická centra. Tímto způsobem by se kvantifikoval počet operací a další
základní související parametry. Dalším krokem by byl projekt observační studie –
restrospektivní, populační šetření a prospektivní, kohortová. Podrobně je celý proces popsán
v předložené prezentaci.
Výbor ČUS pověřuje prof. Babjuka jednáním v této věci. Prof. Babjuk bude výbor ČUS
informovat o dalším postupu.
 Follow-up pacientů s urologickými nádory, diskuse s onkology v rámci aktualizace
Modré knihy (Matoušková)
As. Matoušková informuje výbor o tom, že Česká onkologická společnost chce v rámci
aktualizace Modré knihy zařadit do textu popis způsobu sledování u pacientů po
protinádorové léčbě. As. Matoušková a prof. Babjuk toto rozporovali vzhledem k tomu, že
navrhovaný text byl nevyvážený a nebyl čas jej diskutovat. Výsledkem je, že u
onkourologických diagnóz nebude v aktuálním vydání Modré knihy způsob sledování
uveden.
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Pro přípravu textu do podzimního vydání vznikla pracovní skupina, ve které jsou za urology
přítomni as. Matoušková a MUDr. Čapoun. Cílem je připravit návrh, který bude reflektovat
reálnou praxi a ponechá prostor pro individuální rozhodnutí zodpovědného lékaře. Dle
názoru výboru ČUS by měl urolog hrát významnou roli při sledování všech urologických
nádorů. Další jednání pracovní skupiny by mělo proběhnout v květnu na Brněnských
onkologických dnech, následně bude další jednání v září. Pokud z jednání vznikne nějaký
materiál, bude o něm as. Matoušková výbor informovat.
 Úhrada tamsulosinu mimo indikace BPH (LUTS u žen, MET u litiázy) (Matoušková,
Zachoval)
As. Matoušková jednala se zástupci VZP o odmítání úhrady preskripce tamsulosinu v
indikacích mimo mužskou BPH. Zásadní problém tkví ve skutečnosti, že tyto indikace nejsou
uvedeny v SPC. Pojišťovna do budoucna souhlasí s úhradou u ureterolitiázy. V případě žen, u
kterých je tamsulosin podáván k léčbě symptomů dolních močových cest (neurogenní
měchýř u diagnózy N319), požaduje VZP dodání zdůvodnění ze strany ČUS. Materiály připraví
as. Matoušková ve spolupráci s doc. Zachovalem.
 Pokračování projektu DRG Restart (Zachoval) (Host - RNDr. Pavlík, ÚZIS)
(12_15_Kritické výkony DRG skupin-přehled ZUM; 13_15_ Ceník DRG bází skupin
02_2018 -rozlišení operačního přístupu)
Doc. Zachoval omlouvá RNDr. Pavlíka, který se nemohl dnešní schůze výboru zúčastnit.
Prezentace jeho sdělení se ujal doc. Zachoval. Informuje o tom, že do současné doby provedl
ÚZIS analýzu četnějších výkonů v referenčních nemocnicích, bylo vyhodnoceno cca 70 %
výkonů, které byly zdravotnickými zařízeními vyúčtovány. Byly vyčísleny reálné náklady na
jednotlivé výkony. Otázkou je, jak dalece je výsledek zkreslen špatným vykazováním v
minulosti, přičemž problém zřejmě představuje hlavně vykazování ZUM. Doc. Zachoval
členům výboru prezentuje data s přehledem kritických výkonů a žádá členy ČUS o zaslání
připomínek k datům uvedeným v tabulce. Revize dat dodaných ÚZIS by měla proběhnout do
cca 3 týdnů. K této tabulce doc. Zachoval členům výboru pošle ještě jednu tabulku
s přehledem ZUM.
Tyto materiály bude doc. Zachoval prezentovat i na schůzi GPPU příští týden. Členům výboru
je doc. Zachoval rozešle co nejdříve.
Různé:
 Noví členové (Črepová) (14_15_Noví členové)
Výbor ČUS jednohlasně odsouhlasil přijetí těchto nových členů:
MUDr. Jan Bartoň, Urologické oddělení Nemocnice Nový Jičín
MUDr. Ivana Brhelová, Urologické oddělení Uherskohradišťské nemocnice
MUDr. Lenka Daňhelová, Urologické oddělení Uherskohradišťské nemocnice
MUDr. Jan Eliáš, Urologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod
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MUDr. Theodor Kabilka, Urologické oddělení Nemocnice Přerov
MUDr. Maria Karpova, Urologické oddělení Nemocnice Na Bulovce
MUDr. Jitka Kuncová, Ordinace Kuncovi s.r.o.
MUDr. Petr Müller, Urologické oddělení Nemocnice Šumperk
MUDr. Tomáš Niko, Urologické oddělení Uherskohradišťské nemocnice
MUDr. Richard Ondrejček, Urologické oddělení Nemocnice Liberec
MUDr. Ivo Raška, Urologické oddělení Nemocnice Podlesí Třinec
MUDr. Markéta Římská, Urologické oddělení Slezská nemocnice v Opavě
MUDr. Simona Šoffová, Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha
 Žádost VFN (Babjuk) (15_15_Žádost VFN)
Prof. Babjuk prezentuje žádost ředitelky VFN o stanovisko odborné společnosti k projektu
vytvoření Centra roboticky asistované chirurgie ve VFN. Vznik centra je v souladu s koncepcí
robotiky vytvořenou Českou urologickou společností. Prof. Babjuk připraví návrh odpovědi a
pošle ho k odsouhlasení výboru per rollam.
 Žádost S.A.B. Impex s.r.o. – stenty Allium (16_15_Žádost společnosti S.A.B. Impex
s.r.o.)
Společnost S.A.B. Impex s.r.o. žádá výbor ČUS o pomoc při vyjednávání s VZP o zařazení
stentů Allium do úhradového číselníku (ZUM). V číselníku platném od 1. 4. 2018 se Allium
stenty neobjevily a to i přes kladné stanovisko ČUS, které bylo k žádosti přiloženo.
Výbor ČUS pověřuje doc. Broďáka vypracováním nového stanoviska, ve kterém budou
zohledněny aktuální zkušenosti s používáním stentů Allium na Urologické klinice FN Hradec
Králové a Urologickém oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně. Doc. Broďák
pošle členům výboru stanovisko k odsouhlasení per rollam.
 Žádost o projednání registračního listu pro nový výkon „hypertermie“ (Babjuk)
(17_15_Žádost společnosti Archie Samuel s.r.o.)
Prof. Babjuk prezentuje žádost společnosti Archie Samuel s.r.o. o projednání registračního
listu pro nový výkon „intravezikální chemohypertermie“ u pacientů s povrchovými nádory
měchýře. Prof. Babjuk vysvětluje, že v současnosti jsou dostupné dvě metody. K jedné z nich,
poskytovaných systémem Synergo (tj. mikrovlnná hypertermie), existují publikovaná data
dokladující její účinnost. Proto je aktuálně připravován registrační list výkonu. K metodě
prováděné prostřednictvím přístroje Pelvix TTTM od firmy Archie Samuel s.r.o. (stejně jako
přístroj společnosti Combat), jejíž podstatou je ohřev instilovaného mitomycinu, nejsou
dostupná validní data. Prof. Babjuk upozorňuje, že jako podpůrné argumenty k této metodě
udává společnost Archie Samuel s.r.o. publikace, které se týkají metody mikrovlnné
hypertermie. Prof. Babjuk připraví návrh odpovědi společnosti Archie Samuel s.r.o. a pošle
ho členům výboru k odsouhlasení per rollam.
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 Onkourologie - aktuální situace (Babjuk)
Prof. Babjuk rekapituluje aktuální situaci v přípravě 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. Výbor ČUS
odsouhlasil na minulé schůzi výboru jako zástupce společnosti nominovaného do pracovní
skupiny prof. Babjuka. Z MZ ČR se od února doposud nikdo neozval, prof. Babjuk vznese na
ministerstvu dotaz, v jakém stavu je činnost pracovní skupiny, která k této problematice
měla vzniknout.
 Termíny schůzí v 2. pololetí 2018 (návrh 27. 9., 17. 10. - během výroční konference,
12. 12.).
Po diskusi navrženy nové termíny schůzí výboru: 26. 9., 17. 10. během výroční konference,
28. 11. 2018
Doc. Ivan Minčík, Ph.D., stávající předseda Slovenské urologické společnosti, děkuje za
pozvání na schůzi výboru ČUS a také děkuje za dosavadní výbornou spolupráci mezi ČUS a
SUS.
Doc. Minčík zve členy výboru a revizní komise ČUS na 25. výroční konferenci SUS, která se
uskuteční 6. – 8. června na Táloch. Pozvání platí také pro 10 českých rezidentů, agentura
Tajpan už má od sekretariátu ČUS k dispozici jména 8 českých rezidentů, kteří o účast
projevili zájem.
Doc. Minčík současně informuje, že v letošním roce proběhnou volby do výboru SUS. Volby
proběhnou elektronicky, jednokolově. Na výroční konferenci SUS bude představeno složení
nového výboru Slovenské urologické společnosti.

Projednáno v termínu 15. 2. 2018 – 13. 4. 2018:
 Udělení záštity semináři Karcinom prostaty: Novinky v diagnostice a léčbě, 14. 3.
2018, pořadatel: Masarykův onkologický ústav – schváleno 26. 2. 2018
 Připomínkové řízení k podobě urologického kmene – 26. 2. 2018
 Schválení nominace prim. MUDr. Schramla jako zástupce ČUS při výběrovém řízení
Ústeckého kraje v oboru urologie, které se uskuteční 4. 4. 2018 – 6. 3. 2018
 Udělení záštity workshopu SUNU 2018: Pokroky v urogynekologii a léčbě močové
inkontinence, 31. 5. – 1. 6. 2018, Kyjov – schváleno 9. 3. 2018
 Odsouhlasení odpovědi vydavatelství Ambit Media a.s. na nabídku zúčastnit se
diskuzních setkání na téma protonová terapie – 13. 3. 2018
 Podpora Moravského urologického sympózia 2018 (podporu pro rezidenty a urology
do 35 let ve výši 1000 Kč na osobu - registrační poplatek, pro maximálně 60 osob –
13. 3. 2018
 Odsouhlasení připomínek ke kategorizačnímu stromu – 15. 3. 2018
 Odsouhlasení složení Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci –
aktualizace 2018 – 26. 3. 2018
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 Odsouhlasení seznamu rezidentů – žadatelů o uhrazení junior membership EAU
v roce 2018 (žádost podalo 94 rezidentů, členství bude uhrazeno 92 rezidentům, 2
žadatelé budou z důvodu neabsolvování EBU In-Servise Assessment 2018 ze seznamu
žadatelů vyřazeni)
 Schváleny a odeslány připomínky k návrhu zkušebních otázek pro ústní část aprobační
zkoušky lékaře, zubního lékaře a farmaceuta – 6. 4. 2018
 Schváleny a odeslány připomínky k návrhu vyhlášky - kompetence lékaře bez
odborného dohledu nebo bez odborného dozoru – 6. 4. 2018
 Odsouhlasení seznamu rezidentů ČUS přihlášených na výroční konferenci SUS 2018 –
9. 4. 2018
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