Zápis schůze výboru ČUS ČLS JEP 12.10.2011 hotel Diplomat
Přítomni: doc.Hanuš M., doc.Jarolím L., prim.Hiblabauer J., dr.Matoušková M., dr. Jelínek
J., prof. Babjuk M., prof. Hanuš T., dr. Rosenberg M., dr. Petřík A.
Za RK: doc. Hora M., doc. Kočvara R., doc. Študent V.
Sekretariát: Králová V.
Hosté: dr.Zámečník L., prim. Pernička J.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kontrola zápisu doc. Jarolím
Doc.Jarolím požádá dr. Pacíka, dr. Pavlíka – částečně splněno, není jasně definován jednotný postup pro
obě pracoviště , jeho dostupnost a oznámení odborné i laické veřejnosti, včetně pravidelné aktualizace a
kroků s tím spojených.
Tento bod doladit na dalším výboru!
Ostatní úkoly splněny

zpráva o činnosti předsedy od poslední schůze
- Delegáti na mimořádném sjezdu ČLS JEP
Jako delegáty na sjezd určil výbor ČUS prim. Perničku J. z urologické kliniky Olomouc a dr. Rosenberga
M. z privátní urologie
- Stanovy opět neřeší jednoznačně práva členů revizní komise a explicitně nestanoví
separátní volby do výboru organizační složky a revizní komise
nejsou stanovena pravidla pro přidružené členství
Dr. Rosenberg bude kontaktovat Mgr. Ponocnou, kde je toto řešeno stávajícími Stanovami ČLS JEP
uvedeno ve Stanovách
Prof. Babjuk, jménem výboru ČUS, má v úmyslu reagovat na dopis prof.Blahoše týkající se
postgraduálního vzdělávání ve smyslu nynějšího postupu České lékařské komory ve stavovském předpisu
č.16 a to nesouhlasem s postupem Komory a příslušnou sekcí.
Budoucí výbor by měl pokračovat v řešení této otázky,

žádost ČLS JEP o zpracování odborného stanoviska odbornou společností k
tématu dalšího využití konopí
- Jaké vidíte (pokud vůbec nějaké) možné využití konopí a látek v něm obsažených (v jakékoli formě) k léčebnému
využití a ve výzkumu v rámci Vaší odbornosti? V případě kladné odpovědi prosím přímo uveďte, u kterých diagnóz
konkrétně by se dle Vaší odborné společnosti takováto skupina látek mohla využívat, případně další podrobnosti a
informace ke zkušenostem a poznatkům o využití konopí pro dané onemocnění
- Jaký má Vaše odborná společnost o tuto léčebnou aplikaci zájem a zda vůbec má zájem rozvíjet myšlenku využití
kanabinoidů v léčbě pro české pacienty. Zda tedy např. existují přímo i konkrétní odborníci ve Vašem oboru a
pracoviště, kteří by o téma měli zájem nebo dokonce již měli nějaké první zkušenosti a poznatky s těmito látkami
v léčbě. Současně zda na úrovni odborné společnosti máte zájem o danou problematiku a zda byste se byli ochotni
aktivně zapojit do diskuse o dalším rozvoji kanabinoidů v medicíně.
- Zda má Vaše odborná společnost jak na úrovni jejích členů nebo na úrovni konkrétních pracovišť zájem o výzkum
v této oblasti a zda v případě vytvoření lepších podmínek pro tuto specifickou oblast výzkumu, uvažujete o nějaké
konkrétní výzkumné aplikaci
Závěr: tato záležitost se urologické péče aktuálně netýká

návrh zdravotních výkonů s ekonomicky náročnější variantou (nadstandart) žádost o
stanovisko (žádost MZCR)

Doc.Hanuš jako předseda společnosti z pověření výboru ČUS zaslal odpověď ve znění: Část členů, která
stihla odpovědět na high importance žádost, shodně konstatuje, že na takto formulovanou otázku a tabulku
nelze odpovědět, a už vůbec ne jednoduchým výčtem výkonů. Jedna věc je ekonomicky náročnější varianta,
druhá je nadstandard. Odkazuji na podobnou žádost MZ, která byla poslána z MZ a také distribuována přes
ČLS JEP. Na tuto žádost jsme na sekretariát ČLS JEP v termínu před několika dny odpověděli komplexním
rozborem. Odpověď může využít i ing.Jenšovská. Z několika sekcí MZ přicházejí podobné žádosti svědčící
o nestejném chápání problému, které, evidentně nejsou na MZ koordinovány.

návrh na rekonstrukci webových stránek návrh dr.Hrbáček urologie FN Motol
doporučuje konstruovat nový web štíhleji a v duchu zásad “informační ekologie”:
1, urologové (včetně specifické podmnožiny rezidentů)
2, laická veřejnost (tj. Všichni, kdo se urologií profesionálně nezabývají)
Vzhledem k internímu charakteru některých dokumentů, jež budou na web umísťovány (zápisy výboru,
zprávy revizní komise) a seznamu členů, jehož rozsah je třeba zvážit, by měla existovat možnost přístupu s
přihlašovacím jménem a heslem. To by však vyžadoval pouze pro přístup k těmto konkrétním informacím,
které zřejmě nebudou těmi nejčastěji vyhledávanými.
Hlavní stránka, která se objeví po zadání www adresy do prohlížečeby měla přehledně naznačovat
organizaci stránek a uvádět 2-3 aktuality.
Obsah podstránek –
- O společnosti: co je to ČUS, stanovy, členové vedení a kontakty na ně.
- Pro členy: neveřejné informace vyhrazené pro členy ČUS a chráněné heslem.
- Kalendář: upoutávky na urologické akce počínaje kongresem ČUS přes EAU, SIU, AUA, SUS, až po
pravidelné každoměsíční klinické semináře zainteresovaných pracovišť.
- Diskuse/fórum: nevím, zda by mělo diskusní fórum na webu uplatnění.
- Specializované urologické společnosti: odkazy na SUNU, andrologickou sekci, onkologickou sekci,
dětskou urologii, SAU, příp. Jiné
- Rezidenti
- Pro pacienty: např. Karcinom prostaty, litiáza apod.
Závěr: Je na rozhodnutí nového výboru, jakou formu rekonstrukce zvolí

robotika stanovisko ČUS pro ČLS JEP
stanovisko výboru ČUS bylo odesláno v termínu 15.9.2011
Odpovědi na urgentní doplnění názorů v termínu:
nadstandard: Hanuš M, Matoušková, Hiblbauer, :
standard: Babjuk, Rosenberg, Petřík
Výsledek: posláno původní stanovisko s dovětkem, že když dodavatel a distributor se přiblíží k ceně
laparoskopie, je na místě standard
Závěr: V mezidobí doc.Heger, ministr zdravotnictví, v televizní show dr.Jílkové, že robotika prostaty bude
standardem. Další je věcí legislativních organů

požadavky boardů na EUNI

Závěr: výbor v současné době nevidí důvod se těchto aktivit zúčastnit
-

Předseda připomíná: Dle Stanov by měl být určen president elected pro další konferenci

-

zpráva pokladníka

Hospodaření OS urologická v roce 2011
k 30.9.2011 PŘEDBĚŽNÉ
běžné hospodaření
materiál celkem
nákup materiálu

služby celkem
opravy a udržování
občerstvení, kultur.akce, ubyt.
dary
přeprava a distribuce
poštovné
telefonní poplatky
cestovné
ubytování
služby členské evidence
ostatní služby
ceny, výhry

1. čtvrtletí
179 984,00

2. čtvrtletí
0,00

3. čtvrtletí
3 935,94

56 879,10

97 509,99

179 984,00

187 074,50

celkem
183 919,94

0,00

341 463,59

3 935,94

7 059,00

2 118,00
1 663,20
10 398,70
40 835,60
125 000,00

4. čtvrtletí
0,00

10 844,30

2 183,00

2 676,00
9 100,00
1 302,00

11 196,10
43 500,00

11 545,25
62 042,44

183 919,94

0,00
17 903,30
0,00
0,00
2 676,00
9 100,00
5 603,00
1 663,20
33 140,05
146 378,04
125 000,00

osobní náklady celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

osobní náklady
zdravotní pojištění
sociální pojištění

ostatní náklady celkem
kurzové ztráty
bankovní poplatky
neuplatněná DPH
ostatní náklady
poskytnuté příspěvky
odpisy
příspěvky zahr.org.

náklady celkem
ostatní služby
úroky
dary
členské příspěvky

výnosy celkem
výsledek před zdaněním

0,00
0,00
0,00

361 740,12

7 014,00

0,27

500,00
11 209,17
18,28

0,00

0,00
500,00
11 209,17
18,55
0,00
14 028,00
342 998,67

0,27

7 014,00
342 998,67

7 014,00

728 798,62

63 893,10

101 446,20

0,00

4 000,13

1 150,00

220 370,00

6 010,00

1 150,00
-727 648,62

220 370,00
156 476,90

10 010,13
-91 436,07

Stav FONDu JEP k 31.8.2011
výsledek hospodaření společnosti
výsledek vzdělávacích akcí
partnerské smlouvy

Finanční prostředky celkem

368 754,39

894 137,92

4 000,13
0,00
0,00
227 530,00

0,00
0,00

231 530,13
-662 607,79

6 939 931,07
-662 607,79
2 250 000,00

8 527 323,28

Závěr: výbor bere na vědomí, Revizní komise vyjádřila souhlas
- zpráva lékové komise
Stanovisko ČUS k preskripci off label.
Výbor České urologické společnosti projednal na svém zasedání dne 12.10.2011 informaci o plánované
restrikci za preskripci off label.
Při jednání se SÚKLem jsme opakovaně usilovali o rozšíření preskripčního omezení u některých přípravků,
jejichž podávání v indikaci off label je v urologii velmi časté, např. podání alfalytik u neurogenních
měchýřů či tamsulosínu u ureterolitiázy a dále zařazení přípravků do armamentária léčby v uroonkologii,
např. vinorelbinu do II linie léčby hormonálně refrakterního karcinomu prostaty. Další velkou skupinou jsou
gravidní a laktující pacientky. U velké části přípravků není v rámci SPC uvedena bezpečnost přípravku a
léčivé přípravky jsou podávány této skupině nemocných s informací, že podání má převážit rizika pro plod
či novorozence.
Domníváme se ve shodě s naším stanoviskem ze dne 2. 6.2011, že
v dokumentaci musí být uvedeno, proč není podána léčba on label
zdůvodnění:
o medicínské – opírající se o studie nebo doporučené postupy odborné společnosti (ale pozor,
léčba off label by neměla být součástí guidelines)
o ekonomické – tedy levnější postup pro plátce (je však napadnutelnější)
dr. Michaela Matoušková
zástupce v lékové komisi

Praha, 14.10.2011

-

Různé

1.Udělení Čestného členství
Členové výboru souhlasí s návrhem doc.Hanuše s udělením Čestného členství doc.MUDr.Ivanu
Minčíkovi. Čestné členství bude uděleno při slavnostním zahájení konference.
Podkladová data pro udělení čestného členství
Meno a priezvisko:
Doc. MUDr.Ivan Minčík , PhD
Lekárska fakulta UPJŠ, všeob. lek. 1974-1979, Košice
Postgraduálne vzdelanie:
špecializácia z urológie 2. stupňa
23.6.1987, ILF Bratislava
špecializácia v odbore urologie dospělých i detská urológia, špecializácia onkológia v urológii ,
špecializácia v urogynekológii
od 28.11. 2005 zaradený do prípravy, SZU Bratislava
Nyní
1.10. 2004 - doposiaľ, prednosta Kliniky urológie, FZ PU, Prešov
1.10. 2008 – primár urologického oddelenia FNsP J.A. Reimana, Prešov
Zahraničné stáže:
A 8x študijný pobyt Velká Británie, USA, Holansko, Německo, Belgie,
Vedecká charakteristika:
Kandidát lekárskych vied : 1998
Philosophiae doctor : 2000
Docent z vedného odboru chirurgia: 2009
Pedagogická charakteristika:
2003- 2005 hosťujúci docent FZ PU, Prešov,
2005 - doposiaľ, odborný asistent, FZ PU, Prešov
Členstvo v odborných spoločnostiach SUS- viceprezident , člen EAU a dalších společnosti, členem
vedoucích orgánu Slovenské lékařské komory.
Členstvo v redakčných radách:
Medi news -odborný časopis pre lekárov a farmaceutov od roku 2005
Krajský odborník pre odbor urológia od roku 1997
Podpredseda katalogizačnej komisie MZ SR pre urológiu od roku 2008
Člen akreditačnej komisie MZ SR od roku 2007
Působí v univerzitných a fakultných orgánoch:
Významná ocenění SUS
IM je jedním z předních slovenských urologů se širokými teoretickými i praktickými znalosti, který působí
jako jako pedagog
Důstojně reprezentuje slovenskou i českou urologii na domácích i zahraničních odborných a vědeckých
setkáních
Dlouhé roky aktivně prosazuje spolupráci mezi českými a slovenskými urology, má zde v České republice
mnoho osobních přátel.

2. Ceny ČUS za nejlepší publikace
Celkem přihlášeno 8 publikací ve třech kategoriích. Hodnotilo se přidělením bodů od 1-10, kdy 10 bodů
nejlepší. Minimální průměrné počty bodů pro udělení cen umožnilo neudělit ceny méně kvalitním
publikacím.
1.cena = 7 bodů
2.cena = 6 bodů
3.cena = 5 bodů
Hodnocení v tajném hlasování proběhlo takto:
Kategorie A:
1.místo- neuděleno
2.místo 6bodů– dr. Urge T.– Typical signs of oncocystis papillary renal cell carcinoma
in everyday clinical praxis

3.místo – neuděleno

Kategorie B.
1.místo 8bodů-doc.Kočvara R. – Mikrochirurgická operace varikokély u dětí a dospívajících –
prospektivní srovnání laparoskopické a otevřené subingvinální operace
2.místo 6bodů –doc.Hora M. – Complete laparoscopic nephroureterectomy with thermo-sealing systém
2.místo 6bodů – dr. Matoušková M. – Pokročilý karcinom prostaty, možnosti léčebného ovlivnění
3.místo – neuděleno

Kategorie C:
1.místo 7bodů – dr.Zámečník L. – Praktická andrologie dospělých
2.místo 6bodů – dr.Dušek P. – Farmakologická léčba karcinomu prostaty
3.místo 4body - dr.Kolombo I. – Karcinom ledviny
Zapsala Vl.Králová
Doplnil a schválil doc.Hanuš
Pozn: Tento zápis neprošel připomínkovým řízení členů výboru
Doplňující informace obsahu finální program této schůze, rozeslaný výboru a RK před jejím konáním.

