Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 20. 2. 2019
Místo konání: Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6
Přítomni: prof. Babjuk, prof. Broďák, doc. Doležel, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Kočvara,
doc. Krhut, as. Matoušková, as. Petřík, prof. Študent
Pozdní příchod: doc. Kočvara (15:24), prof. Broďák (15:40), prof. Hanuš (16:45)
Omluveni: MUDr. Rosenberg, doc. Zachoval
Za sekretariát ČUS: Mgr. Črepová
Hosté: MUDr. Vojtěch Novák, doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

Program (01_20_Program schůze výboru 20. 2. 2019)
 Kontrola zápisu z poslední schůze (Hora) (02_20_Zápis ze schůze výboru 28. 11.
2018)
Prof. Hora provádí kontrolu zápisu z poslední schůze výboru.
Ad Sazebník: plánované změny na rok 2018 – registrační listy pro obě dvě dostupné
technologie hypertermie (firmy Combat a Synergo) jsou připraveny. As. Petřík prováděl jejich
revizi. Prof. Babjuk připravil žádost o souhlas s podáním návrhu na vytvoření nových
registračních listů pro Českou onkologickou společnost a odeslal ho paní doc. Prausové. Doc.
Zachoval vezme registrační listy na příští pracovní skupinu na MZČR.
Ad Rezidenční místa v urologii – prof. Broďák připravil opravený text žádosti, který výbor
odsouhlasil. Text bude doplněn o podpis prof. Broďáka a odeslán na MZČR.
Ad Dětská urologie – doc. Kočvara informuje, že projektový záměr IPVZ na podporu školenců
v dětské urologii ještě není dořešen. Sekce dětské urologie má specifikovat požadavky na
podporu dětské urologie ze strany výboru společnosti – zatím nedodáno, doc. Kočvara
připraví na příští schůzi.
Ad JEUS 2019 – bude na programu dnešní schůze
Ad JEUS 2020 – 5. 3. proběhne návštěva as. Petříka a Mgr. Črepové v hotelu Parkhotel v
Hluboké nad Vltavou. Poté bude rozhodnuto, zda sympózium proběhne na tomto místě a
v jakém termínu.
Ad publikace Historie české urologie – distribuci provádí vydavatelství Maxdorf. Sekretariát
od vydavatelství poptá seznam lékařů, kterým již byla publikace vydána.
Ad Výroční konference 2019 – bude na programu dnešní schůze. Zvací dopis prof.
Grünbergerovi a prof. Shariatovi zatím odeslán nebyl, oba byli pozvaní osobně.
Ad CEM 2019 – bude na programu dnešní schůze
Ad Harmonický skalpel – bude na programu dnešní schůze.
Ad Volby 2019 – bude na programu dnešní schůze
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Ad Onkourologie – as. Matoušková měla připravit návrh dopisu pro ČOS, který bude
rozporovat dispenzarizaci onkourologických pacientů praktickými lékaři. Dopis prof.
Babjukovi nedorazil – úkol trvá
Výroční konference a edukační aktivity:
 JEUS 2019 a JEUS 2020 (Hora, Petřík, Črepová) (03_20_Odborný program JEUS 2019;
04_20_Rozpočet JEUS 2019)
Prof. Hora hovoří o stavu příprav sympózia JEUS 2019. Odborný program je hotový, všichni
přednášející a moderátoři bloků byli osloveni. Místo prof. Broďáka bude moderátorem
pátečního bloku II as. Petřík.
Zatím je přihlášeno 65 účastníků, včetně členů výboru, přednášejících, moderátorů a tutorů
HoT kurzů. Astellas podpoří účast 28 lékařů. Výbor ČUS rozhodl, že na základě písemné
žádosti adresované na sekretariát ČUS bude rezidentům registrační poplatek na sympózium
refundován po skončení akce a předložení certifikátu o účasti. Tuto výzvu rozešle sekretariát
mailingem, MUDr. Novák bude informovat rezidenty. Doc. Zachoval bude požádán, aby tuto
informaci předal přednostům a primářům a jménem výboru ČUS požádá o uvolnění
rezidentů na tuto vzdělávací aktivitu.
Rozpočet sympózia je vyrovnaný. Účastnit se bude 18 vystavovatelů. Výbor ČUS rozpočet
sympózia JEUS 2019 schválil.
As. Matoušková žádá členy výboru, zda by se během JEUS společně s rezidenty zúčastnili
natáčení krátkých upoutávek určených na propagaci letošního ročníku akce (URO)logické
kroky ke zdraví (budou vyzváni během konference agenturou).
 Výroční konference 2018 - vyúčtování (Krhut, Petřík) (05_20_Vyúčtování výroční
konference 2018)
As. Petřík předkládá výboru vyúčtování výroční konference 2018. Celkové příjmy byly ve výši
4.518.512 Kč, výdaje celkem ve výši 4.379.536 Kč, výsledek konference je pozitivní a to
138.976 Kč.
Prof. Hora se ptá na obsazenost dětského koutku, loni i předloni byl koutek obsazen max. 3
dětmi. Výbor ČUS rozhodl, že i přes tuto skutečnost na letošní výroční konferenci dětský
koutek bude. Po letošní konferenci (a třech letech existence dětského koutku) bude
efektivita této služby pro účastníky konference vyhodnocena, příští výbor přijme rozhodnutí,
zda jej zachová.
 Výroční konference 2019 (Petřík, Babjuk, Veselý) (06_20_Harmonogram výroční
konference 2019; 07_20_Odborný program konference)
As. Petřík prezentuje harmonogram příprav letošní výroční konference. Z technických věcí je
vše zajištěno podle plánu. Začátkem ledna proběhl kontrolní den v hotelu Clarion. Hotel se
bude během letošního roku rekonstruovat, v říjnu již budou nové prostory k dispozici.
Pokračují jednání s Guidelines Office EAU ohledně jejich jednání v době výroční konference,
což by umožnilo účast významných zahraničních kapacit na odborném programu. Kapacita
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jednacích i ubytovacích prostor je dostatečná i pro členy Guidelines Office. ČUS bude členům
Guidelines Office hradit pouze účast na středečním a čtvrtečním společenském večeru.
Prof. Babjuk hovoří o odborném programu konference, který připravují společně s doc.
Veselým.
Středa 16. 10. 2019
Sympózia ČAU – v návrhu jsou dvě sympózia - Jak zlepšit výsledky radikální prostatektomie?
(60 minut) a Aktuální aspekty léčby urolitiázy (technika, operační řešení, metafylaxe, ESWL)
(45 minut).
Doc. Krhut navrhuje další zajímavé téma, které doposud nebylo prezentováno - Lékové
interakce z pohledu urologa, přednášet by ho mohl PharmDr. Suchopár. As. Matoušková
doplňuje, že součástí tohoto sympózia by mohlo být sdělení o podávání léků v těhotenství.
Výbor tento návrh odsouhlasil. Doc. Veselý a as. Matoušková zkusí navrhnout vhodného
přednášejícího na přednášku o podávání léků v těhotenství. Toto třetí sympózium by trvalo
30 minut.
Společenský večer - bude pro pozvané hosty výboru. Agentura Hanzo podala žádost na
pražský magistrát na pronájem historických reprezentačních prostor pražského primátora,
kde by se středeční společenské setkání uskutečnilo.
Čtvrtek 17. 10. 2019
Vyzvané přednášky – návrh prof. Babjuka a doc. Veselého na vyzvané přednášky je
následující:
Slovenská urologická společnost
Maďarská urologická společnost (P. Nyirady)
Polská urologická společnost (P. Chlosta)
Rakouská urologická společnost (S. Shariat)
EAU lecture (J. N’Dow)
EAU lecture II (J. Palou)
AUA (I. Grünberger)
Mladý český urolog
Mladý slovenský urolog
Výbor rozhodl, že vyzvané přednášky budou v programu rozděleny do dvou bloků.
ESU kurz – prof. Babjuk představuje pracovní verzi programu kurzu, který by byl na téma
Controversies on the treatment of urological tumours. Předseda kurz: J. Palou a J. N’Dow.
Délka trvání kurzu: 90-120 minut. Výbor ČUS návrh kurzu tak, jak byl předložen, odsouhlasil.
Prof. Babjuk dále navrhuje na výroční konferenci pozvat ministra zdravotnictví, je otázkou
zda zorganizovat „round table“. Výbor pozvání ministra zdravotnictví odsouhlasil.
Prof. Babjuk navrhuje poděkovat jménem České urologické společnosti paní Karin Plass ze
sekretariátu EAU za obětavou práci v rámci přípravy EAU guidelines. Výbor ČUS poděkování
odsouhlasil.
Během příští schůze výboru by mělo být rozhodnuto o udělení nových čestných členství
v ČUS a medaili E. Hradce. Sekretariát pošle členům výboru seznam čestných členů a držitelů
medaile E. Hradce za posledních 10 let. Nominující pošle krátké CV a zdůvodnění nominace
svého kandidáta.
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Pátek 18. 10. 2019
Plenární schůze - proběhne v rámci pátečního programu. Na plenární schůzi zazní krátká
prezentace o činnosti končícího výboru.
Doc. Krhut se dotazuje na osud kazuistik, které budou přihlášeny na výroční konferenci. Toto
bude muset rozhodnout vědecký výbor. Je možnost zorganizovat diskuzní sekci v trvání např.
60 minut, kde by byly prezentovány nejzajímavější kazuistiky.
Výbor rozhodl, že na začátku sekcí bude 12minutová přednáška „state of the art“.
Prof. Hora připomíná, že by během výroční konference mělo proběhnout setkání redakční
rady časopisu Česká urologie. As. Petřík připraví rámcový návrh programu, kde bude prostor
pro setkání vyčleněn.
Výbor vybral MUDr. Antonína Prouzu z Českých Budějovic pro prezentaci vyzvané přednášky
mladého lékaře na výroční konferenci. Sekretariát bude MUDr. Prouzu o nominaci
informovat.
Výbor ČUS hovoří o místu konání výroční konference 2021, místo by mělo být známo a
prostory rezervovány v létě tohoto roku. Po diskuzi členů výboru sekretariát prověří do příští
schůze ČUS prostory v Brně (Hotel Clarion a Marriott).
 Akreditační komise pro urologii, onkourologii a dětskou urologii, nové vzdělávací
programy – informace o současném stavu (Krhut, Hora)
Od minulé schůze bez zásadních novinek.
 CEM – budoucí směřování mezinárodní spolupráce, podpora účasti, country
competition (8_20_Návrhy na country competition na CEM a přednášky ČUS v
zahraničí)
Prof. Hora a prof. Babjuk rekapitulují historii předchozích ročníků CEM. Letošní ročník se
uskuteční jako součást národní konference Rakouské urologické společnosti, 9. - 10. května
ve Vídni.
Country competition – prof. Babjuk hovoří o návrzích, které zaslali členové výboru. Výbor
odsouhlasil návrh prof. Hanuše a na country competition na CEM bude ČUS zastupovat
MUDr. Tomáš Hradec z VFN (původně nominovaná MUDr. Valová má kolizi se setkáním
dětské sekce ČUS). MUDr. Vanda Adamcová z Urologické kliniky Thomayerovy nemocnice
byla nominovaná na přednášku mladého urologa na výroční konferenci SUS.
Diskutována je i otázka dalšího směřování středoevropské spolupráce vzhledem k váhavému
postoji EAU. Prof. Shariat přišel s novou koncepcí středoevropského meetingu, který by první
tři roky po sobě probíhal ve Vídni, pak by mohl rotovat i jinde pro střední Evropě. Prof.
Shariat oslovil národní urologické společnosti v rámci středoevropského regionu a vstoupil
do jednání i s EAU. EAU finančně vzdělávací akci prof. Shariata nepodpoří. Prof. Babjuk na
základě diskuse na minulé schůzi vyjádřil projektu podporu a podpořili jej i zástupci dalších
zemí v regionu.
Prof. Shariat organizuje 29. a 30.3. ve Vídni sympozium CUO – Controversies in Urologic
Oncology, kde by měla být koncepce upřesněna. Z ČR se akce zúčastní prof. Babjuk a několik
mladých urologů z českých pracovišť (Urologická klinika FN Motol, Urologická klinika FN
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Plzeň atd.). Náklady na ubytování a kongresový poplatek jsou pro rezidenty je hrazeny
organizátory. Výbor odsouhlasil proplacení cesty vlakem pro účastníky na základě předložení
certifikátu o účasti a žádosti pro proplacení.
 Nominace zástupců ČUS na mezinárodní akce v roce 2019 (8_20_Návrhy na country
competition na CEM a přednášky ČUS v zahraničí)
Výbor ČUS odsouhlasil nominace na vyzvané přednášky ČUS na výročních konferencích
středoevropských národních urologických společností:
Výroční konference SUS – nominován prof. Babjuk, domluví se ještě s doc. Minčíkem.
Výroční konference Polské urologické společnosti – nominován prof. Broďák.
Výroční konference Maďarské urologické společnosti – nominován as. Petřík, který byl
nominován již vloni, ale z Maďarska nedorazilo pozvání k účasti.
 Volby do výboru ČUS – termíny (Babjuk) (9_20_Volby do výboru ČUS)
Výbor jednomyslným hlasováním schválil, že volby do výboru ČUS proběhnou
kombinovaným způsobem (tj. členové, kteří mají v členské databázi uvedenou e-mailovou
adresu, budou volit elektronicky, ostatní budou volit korespondenčně).
Sekretariát požádá ČLS, zda by společně se složenkou pro platbu členských poplatků mohli
odeslat i formulář o změně údajů s výzvou o nahlášení změny kontaktních údajů v souvislosti
s nadcházejícími volbami.
Sekretariát pošle členům výboru seznam členů ČUS, u kterých v databázi chybí mailová
adresa. Členové výboru zkusí chybějící adresy doplnit, pokud jim budou známy nebo pokud
jsou s těmito lékaři v kontaktu.
Volební komise by měla připravit dopis s informacemi o blížících se volbách, sekretariát dopis
rozešle cca dva týdny před zahájením voleb (tj. v druhé polovině března). Sekretariát ČUS
bude v této věci kontaktovat předsedu volební komise MUDr. Janského.
Byly doplněny termíny v harmonogramu voleb:
9. 4. 2019 – výzva k registraci k volbám a k 1. kolu voleb
9. 5. 2019 - konec hlasování v 1. kole voleb
26. 8. 2019 – výzva ke 2. kolu voleb
26. 9. 2019 - konec hlasování ve 2. kole voleb
Nový výbor ČUS se poprvé sejde na výroční konferenci ČUS, která proběhne 16. – 18. 10.
2019 v Praze.
 (URO)logické kroky ke zdraví 2019 (Matoušková)
As. Matoušková hovoří o stavu příprav 2. ročníku osvětové akce, která se uskuteční v sobotu
28. 9. 2019 v Praze na Ladronce. 12. února se poprvé sešel organizační výbor akce. As.
Matoušková by do organizace ráda ještě ve větší míře zapojila rezidenty ČUS. Informační
materiály a grafika jsou již připravené a použijí se i pro letošní ročník.
V Karlových Varech na sympóziu JEUS se budou točit upoutávky na letošní ročník, as.
Matoušková předem děkuje za zapojení členů výboru.
S firmou Intuitive Surgical je opět domluveno zapůjčení robota DaVinci.
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Prof. Babjuk apeluje na masivnější PR kampaň, aby byla účast ze strany laické veřejnosti větší
než v loňském roce.
Hospodaření společnosti a ekonomické otázky:


Stav hospodaření (Petřík)

As. Petřík informuje o hospodaření společnosti v roce 2018. Náklady v loňském roce byly
nižší než v roce 2017 (3,8 mil. Kč oproti 4,45 mil. Kč). Oproti roku 2017 se ale také v loňském
roce snížily příjmy od sponzorů. Výsledek hospodaření před zdaněním je plus cca 1 mil. Kč.
As. Petřík jednal se zástupci Astellasu ohledně podpory pro letošní rok. Astellas bude opět
zlatým partnerem společnosti.
As. Matoušková se dotazovala, zda jsou do příjmu společnosti zahrnuty i prostředky
vyplacené SUKLem za vypracování posudků. V roce 2018 šlo o několik posudků. As. Petřík
tento příjem ve výsledovce hospodaření nevidí, vznese společně se sekretariátem ČUS dotaz
na ČLS.
Prof. Babjuk žádá výbor o podporu na proplacení cestovních výdajů rezidentů, kteří se budou
účastnit meetingu CUO, který pořádá prof. Shariat v březnu ve Vídni. Výbor ČUS odsouhlasil
refundaci cestovních nákladů rezidentům, kteří se této akce zúčastní (viz bod výše).
Doc. Kočvara žádá výbor, zda by mohl být uhrazený junior membership v ESPU urologům,
kteří jsou zapsáni do oboru dětská urologie. Poplatek je ve výši 50 – 60 EUR. Výbor ČUS
doporučil, aby doc. Kočvara tuto žádost přednesl výboru společně s dalšími požadavky na
podporu dětské urologie ze strany výboru společnosti.
As. Petřík žádá sekretariát a zástupce rezidentů MUDr. Nováka, aby připomněli rezidentům
přihlášeným k EBU In-Service Assessment termín konání testu.


Podpora junior membership EAU 2019

Výbor ČUS schválil podporu junior membership v roce 2019 pro rezidenty ČUS. Sekretariát
ČUS provede mailing s výzvou týkající se uhrazení junior membership v EAU.
Úhrady, jednání s plátci a regulátory:


Jednání na MZ ČR (onkourologie, karcinom prostaty, atd.) (Babjuk)

Prof. Babjuk informuje výbor o prosincových atestacích v oboru onkourologie. Úspěšně
odatestovalo 5 lékařů (MUDr. Janů, MUDr. Trávníček, prim. Schraml, doc. Krhut a doc.
Zachoval). Daří se postupně dotvářet síť pracovišť s odatestovanými onkourology, což je
jedním z předpokladů vytvoření sítě onkourologických center. Pracovní skupina, která má
vznik onkourologických center na starosti, se už jednou v loňském roce sešla, prof. Babjuk
požádá o pokračování této aktivity.
Po dohodě s prof. Svačinou bude na příští vědecké radě MZ ČR, která proběhne koncem
března, prezentováno téma karcinom prostaty. Přednášku přednese prof. Babjuk. Prof.
Babjuk by chtěl informovat o celé problematice včetně dat o incidenci, prevalenci a
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mortalitě, o trendech a o výsledcích léčby v ČR. Zdůrazní nutné dopady na organizaci
zdravotní péče v ČR (včetně potřeby koncentrace určité části péče v podobě
onkourologických center), potřebu aktivního přístupu (časného záchytu) u rizikových skupin,
zdůrazní všechny možnosti léčby včetně operačních výkonů, místo a význam robotiky atd.
Obsah prezentace bude konzultovat z datového hlediska s prof. Duškem. Prezentaci, kterou
bude prof. Babjuk členům vědecké rady přednášet, pošle členům výboru.
Doc. Kočvara informuje členy výboru, že není dostupný preparát Vurdex. K dispozici je
preparát Vantris, který je dvakrát dražší a nevstřebatelný, jsou ojedinělé zprávy o vzniku
striktury po jeho podání. Doc. Kočvara je v jednání o možnosti registrace a dovozu preparátu
Dexell, který je distribuován v Německu a Rakousku a složením odpovídá Vurdexu, ale s 2,5x
vyšší koncentrací, což odpovídá i původnímu Defluxu. Možná bude zapotřebí stanovisko ČUS,
k jeho podávání. Pokud ano, doc. Kočvara bude členy výboru kontaktovat.

Různé:
 Noví členové (Črepová) (10_20_Noví členové)
Výbor ČUS jednohlasně schválil přijetí těchto nových členů:
- MUDr. Tereza Bačová (Urologické oddělení Nemocnice Třebíč)
- MUDr. Jan Bialek (Urologické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku)
- MUDr. Jan Chmelař (Urologické oddělení Nemocnice Kroměříž)
- MUDr. Jakub Kocourek (Urologické oddělení Nemocnice Kroměříž)
- MUDr. Petr Macan (Urologická klinika FN Plzeň)
- MUDr. Marek Hok (Urologické oddělení Nemocnice Nový Jičín)
- MUDr. Vojtěch Pecháček (Urologické oddělení Nemocnice Ústí nad Orlicí)
- MUDr. Jiří Pírek (Urologické oddělení Nemocnice Liberec)
- MUDr. Pavla Pochylá (Urologické oddělení FN u sv. Anny, Brno)
- MUDr. Ing. Tomáš Skorkovský (Urologická klinika VFN, Praha)
- MUDr. Barbora Žemličková (Urologická klinika FN Motol, Praha)
MUDr. Lucii Kabourkové (Urologická ambulance Klatovy) bylo schváleno přidružené členství
v ČUS.
Žádosti o přijetí do společnosti MUDr. Ondřeje Cempírka, MUDr. Marka Ptašinského a MUDr.
Martina Švani budou projednány na příští schůzi výboru ČUS poté, co žadatelé doplní
přihlášky o chybějící podpisy.
 Aktualizace Pravidel fungování časopisu Česká urologie (Hora) (11_20_Pravidla
fungování časopisu Česká urologie)
Prof. Hora informuje výbor o nové rubrice s názvem „Z urologické praxe v obrazech“
v časopise Česká urologie. Půjde o sdělení založené na obrázcích, s minimem textu. První
příspěvek do nové rubriky připravil prof. Hora. Autorský honorář pro tuto rubriku bude 500
Kč.
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Aktualizaci Pravidel fungování časopisu Česká urologie schválil výbor ČUS již dříve per rolam.
 Úhrada léčivého přípravku Xiapex – návrh center (Matoušková) (12_20_Centra pro
aplikaci přípravku Xiapex)
As. Matoušková informuje výbor o vypracování odborného stanoviska pro SUKL k léčivému
přípravku Xiapex v indikaci léčby Peyronieho choroby. Aplikace přípravku by měla být vázaná
na centra. As. Matoušková a prim. Zámečník za Andrologickou sekci ČUS, zatím navrhli 5
center (Urologická klinika v Ústí nad Labem, Urologická klinika VFN v Praze, Urologická
klinika FN Královské Vinohrady v Praze, Urologická klinika v Hradci Králové, Urologická klinika
v Plzni a dále dvě soukromá pracoviště – Iscare v Praze a ambulanci MUDr. Horáka v
Ostravě).
Výbor se shodl, že centry by se měla stát akreditovaná pracoviště 2. typu. Dále pak navržené
soukromé ambulance. As. Matoušková připraví s prim. Zámečníkem návrh, který pošle
výboru ČUS k odsouhlasení per rolam.
Ad Léková komise - as. Matoušková informuje členy výboru o žádosti k uvolnění preskripce
tamoxifenu. Zatím není schváleno.
 Podnět ze SAU (Matoušková) (13_20_Podnět ze SAU)
As. Matoušková informuje členy výboru o podnětu ze SAU, který se týká textu uvedeného na
webových stránkách Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Na stránkách s informacemi o
Urologické klinice VFN je uvedeno, že během provozní doby ambulance v ústavní
pohotovostní službě budou ošetřeni pouze pacienti vyžadující péči v případě stavů přímo
ohrožujících život. Pacienti na základě této informace vyhledávají v odpoledních a večerních
hodinách ošetření na pražských ambulantních pracovištích.
Prof. Hanuš vysvětlil, že tato informace není aktuální a že na samostatných webových
stránkách Urologické kliniky VFN (www.urologicka-ambulance/ambulance) jsou uvedeny
správné informace. Slíbil zajištění úpravy textu na obecných stránkách VFN.
 Registrační list – harmonický skalpel (Petřík) (14_20_Shrnutí problematiky k otázce
použití harmonického skalpelu urology)
As. Petřík připravil shrnutí problematiky k použití harmonického skalpelu. Výkon je primárně
vázán na chirurgickou odbornost. Pojišťovny v drtivé většině akceptují úhradu i pro urology,
ve výjimečných případech však vznikají problémy. Výbor celou situaci považuje za hluboce
nelogickou, využití harmonického skalpelu je u velkých urologických výkonů běžnou praxí a
nezbytností. Doc. Zachoval dá podnět na pracovní skupinu na MZČR, ke zřízení nového
registračního listu pro autorskou odbornost urologie.
 Stanovisko ČUS k návrhu na změnu zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním
pojištění v oblasti asistované reprodukce (15_20_Dopis z MZČR s žádostí Hnutí pro
život; 16_20_Stanovisko Andrologické sekce ČUS k žádosti Hnutí pro život na změnu
zákona 48/1997 Sb.)
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Prof. Babjuk hovoří o žádosti Hnutí pro život, ve které je požadavek na změnu zákona
48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění v oblasti asistované reprodukce. Hnutí pro
život tuto žádost již dříve zaslalo k rukám předsedy ČUS a následně také na MZČR, které jí
následně předalo výboru ČUS s žádostí o stanovisko. K žádosti se vyjádřil prim. Zámečník,
vedoucí Andrologické sekce ČUS, která na základě důvodové zprávy doporučuje návrh změny
uvedeného zákona nepodpořit. Prof. Babjuk připraví v tomto duchu odpověď pro MZČR.
 Nominace zástupců ČUS na „meeting EAU with national delegates“ (17_20_EAU
National Societies Meeting 2019)
Výbor společnosti jako zástupce ČUS na EAU National Societies Meeting 2019, který se
uskuteční 21 a 22. 6. v Noordwijku, odsouhlasil prof. Horu a as. Petříka.
Prof. Babjuk navrhuje během prezentace ČUS zmínit konání osvětové akce pro veřejnost
(URO)logické kroky ke zdraví a screeningové projekty zaměřené na časný záchyt karcinomu
prostaty. As. Petřík může doplnit informace k letošní výroční konferenci ČUS s účastí členů
Guidelines Office.
 Termín červnového zasedání výboru ČUS
Místo původně navrhovaného termínu schůze 19. 6. výbor odsouhlasil nový termín schůze
12. 6. 2019.

Projednáno v termínu 28. 11. 2018 – 20. 2. 2019:
 Odsouhlasení stanoviska ČUS pro VZP k nastavení indikačních kritérií u stentů Allium
– 17. 12. 2018
 Odsouhlasení podpory účasti na výroční konferenci EAU 2019 v Barceloně pro 20
žadatelů – 19. 12. 2018
 Odsouhlasení 13. platu Mgr. V. Črepové – 20. 12. 2018
 Schválení nominace MUDr. Matouškové jako zástupce ČUS při výběrovém řízení
Středočeského kraje pro žadatele Urocentrum s.r.o., které se uskuteční 17. 1. 2019 –
21. 12. 2018
 Schválení nominace prim. Schramla jako zástupce ČUS při výběrovém řízení
Ústeckého kraje pro žadatele MUDr. Krishna Prasad Sapkota, které se uskuteční 6. 2.
2019 – 8. 1. 2019
 Schválení nominace MUDr. Vernera jako zástupce ČUS v nezávislé odborné komisi
ustavené Krajským úřadem Kraje Vysočina, ve věci stížnosti na poskytovatele
zdravotních služeb nemocnice Nové Město na Moravě – 17. 1. 2019
 Schválení aktualizace Pravidel fungování časopisu Česká urologie – 17. 2. 2019

9

