Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 21. 2. 2013, Praha, U Lípy

Přítomni:
Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík,
prof. Hanuš, doc. Zachoval,
Členové revizní komise: as. MUDr. Matoušková, doc. Kočvara, doc. Doležel
Sekretariát: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Hosté: prim. MUDr. Jandejsek, paní Kuběnová
Omluveni: MUDr. Rosenberg
Program: (09_01_Program schůze výboru ČUS 21_2_13)

•

Sekce sester (paní Kuběnová – místopředsedkyně sekce sester)

Paní Kuběnová, místopředsedkyně urologické sekce asociace sester, představuje sekci sester a
její činnost. Sekce se potýká s nedostatkem členů – v současné době je registrováno 90 členů
(počet členů klesl za poslední 4 roky z 280 na 90). Analyzovány příčiny. Asociace sester se
snaží 2x ročně pořádat vzdělávací kurzy, ale potýká se s nízkým zájmem o aktivní účast ze
strany členů.
Výbor ČUS konstatuje, že na výroční konferenci ČUS v Karlových Varech bude opět
součástí programu sesterská sekce. Organizaci programu bude zajišťovat urologická klinika
FN Plzeň. Výboru ČUS žádá paní Kuběnovou o oslovení členů asociace k aktivní účasti a
nabízí další spolupráci a podporu po odborné stránce. Paní Kuběnová bude výzvu tlumočit
členům.
•

Kontrola zápisu z minulé schůze (Hora) (09_02_Zápis ze zasedání výboru ČUS ze
dne 11_12_2012 def.docx)

Prof. Hora kontroluje zápis z minulé schůze výboru (ze dne 11.12. 2012). V zápisu z minulé
schůze jsou červeně vyznačeny nesplněné úkoly a doplnění.
•

Web ČUS – aktuální informace (Broďák, Črepová) (09_03_Webové stránky ČUS,
prezentace 21_2_2013.ppt)

Mgr. Črepová prezentuje aktuality na www.cus.cz . Proti předchozí podobě webových stránek
vzrostla návštěvnost více než třikrát (nyní cca 10 000 zobrazení stránek / měs.). Od spuštění
nové podoby webových stránek v listopadu 2012 byly shromažďovány požadavky na úpravu
stránek od uživatelů webu, např. požadavek na editaci v síti kontaktů urologické péče, na
zavedení veřejné diskuse, na zrušení potvrzení odbornosti (což ze zákona o reklamě není
možné), respektive možnost odběru novinek. Spol. PHC, která webové stránky spravuje,
připravila na jednotlivé požadavky příslušnou kalkulaci.

Diskuse k jednotlivým bodům:
Síť urologické péče – as. Petřík navrhuje, aby změny realizoval webmaster doc. Broďák
s Mgr. Črepovou. Prof. Babjuk navrhuje vyzvat členskou základnu alespoň jednou ročně ke
kontrole a doplnění dat.
Zavedení veřejné diskuse nepovažuje výbor v současné chvíli z finančních důvodů za možné.
Lze v tuto chvíli nahradit sekcí aktuality na webu, kde je možné vkládat otevřené dopisy.
Optimalizace stránek – při zadání klíčových slov do vyhledavače se www.cus.cz objevují na
60. pozici a dále. Hosting webových stránek pro tento rok hradí společnost Astellas a
ušetřené finance by mohly být investovány do optimalizace webu. Investice do optimalizace
by představovala částku 40.000, výbor ČUS rozhodne o případné investici na příští schůzi
výboru. Optimalizaci lze realizovat i za nižší částku u jiné společnosti, ale není zaručena
kvalita výsledku.
Webmaster připraví dopis, resp. dotazník a rozešle vybrané skupině členů ČUS s cílem
zjistit, jaké připomínky mají k webu běžní uživatelé stránek (např. orientace na stránkách
apod.).
Vývoj pacientských stránek – nově se zpracovává téma inkontinence. Témata na zpracování
si rozebrali na základě výzvy MUDr. Čapouna rezidenti. Články na web recenzuje
webmaster.
Další témata plánovaná ke zpracování v druhé polovině roku 2013 budou urolitiáza a BPH.
MUDr. Čapoun ve spolupráci s webmasterem připraví kostru tvořenou okruhy témat a osloví
mladé urology a rezidenty k jejich zpracování.
Společnost GSK žádá o umístění videa pod logo GSK na webových stránkách ČUS. Výbor
ČUS souhlasí pouze s variantou, kdy se video spustí až po kliknutí na logo.
Interní registr je od ledna plně funkční. Je možné provádět e-mailingy nebo ukládat
dokumenty pod heslem. Zvažováno je vložení databáze farmaceutických firem. Vše bude pod
heslem pro členy registru.
•

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (09_04_K Vary koncept programu
11.2.2013.docx)
Prof. Hora reviduje koncept programu konference – viz. příloha
Zahraniční hosté: oficiálním zástupcem na konferenci ze strany PTU (polská urologická
společnost) bude prof. Chlosta, výbor navrhuje současně pozvat i předsedu PTU prof.
Wolského (sekretariát připraví prof. Babjukovi ke kontrole a podpisu zvací dopis). Pozvání
přijali místopředsedové EAU, prof. Van Poppel a prof. Wirth, na ESU kurzu budou přednášet
prof. Artibani a prof. Chartier- Kastler.
Zástupce SUS - prof. Babjuk připraví zvací dopis pro předsedu SUS s dalšími detaily zástupce SUS a rezidenti SUS přednesou vyzvanou přednášku. Budou pozváni členové
výboru SUS a také prof. Ondruš, zvací dopisy připraví sekretariát.
Diskuse nad některými body programu:
- středa: jsou plánované edukační kurzy (viz. program), všichni navrhovaní koordinátoři
sekcí jsou informovaní a dostali instrukce nahlásit přednášející a názvy přednášek.

- čtvrtek : 8:30 proběhne zahájení, 8:45 – 10:30 přednášky zahraničních hostů, následovat
budou live přenosy z operací.
Vyzvanou přednášku za mladé urology přednese MUDr. Eret, výbor jednohlasně souhlasí.
• Konference 2014 – místo konání - (Babjuk) (09_05_Dopis_doc. Študent.jpg)
As. Petřík informuje o kalkulaci na pořádání konference v pavilonu E a hotelu Voroněž
v Brně. Výbor obdržel nabídku doc. Študenta na konání konference v Olomouci (viz příloha).
Výbor si nabídky váží, nicméně konstatuje, že již dříve rozhodl o preferenci na konání
konference v Brně. As. Petřík je pověřen jednat o konečné ceně na pořádání konference v
hotelu Voroněž, Brno. Výbor jednohlasně odsouhlasil doc. Doležela jako prezidenta
konference. Výbor považuje Olomouc jako následnou možnost v případě, že nebude nalezeno
řešení pořádat konferenci v Brně.
Prof. Babjuk připraví odpověď docentu Študentovi.
•

CEM 2013, ESOU 2014 - informace (Babjuk) (09_06_CEM 2013.doc),
(09_07_ESOU 2014.docx)
Profesor Babjuk informuje o dvou významných mezinárodních urologických konferencích,
které proběhnou v ČR, v Praze – CEM a ESOU.
CEM se bude konat v hotelu Clarion 4.- 6. 10 2013 – organizace viz. příloha. Agentura
CZECH IN dodá cenovou nabídku na náklady jednotlivých položek společenského programu,
který financuje ČUS. ČUS může zorganizovat firemní výstavu k pokrytí nákladů.
Farmaceutické spol. budou o akci informovány na základě připraveného oficiálního dopisu.
Organizaci pozvání farmaceutických společností zajistí agentura Congress Consultants ve
spolupráci s prof. Babjukem.
Výbor ČUS navrhne mladého urologa do „Country competition“ – rozhodne na příštím
zasedání.
Konference ESOU (Onkourologická sekce EAU) se bude konat 17.-19.1. 2014 v Praze, akce
je financována EAU. Odborný program připravuje ESOU board, prof. Babjuk se bude snažit
zohlednit zájmy české strany.
•

Oficiální reprezentant ČUS na konferenci SUS Trnava červen 2013
Účast rezidentů (09_08_Vyrocna schodza Marko Babjuk.doc)
Výbor obdržel dopis od prof. Klimenta, předsedy SUS, který obsahuje pozvání na konferenci
SUS v Trnavě. Sekretariát připraví dopis českým rezidentům s výzvou k účasti. Prof. Babjuk
navrhl, aby přednášku ČUS přednesl doc. Zachoval - výbor jednohlasně souhlasí, doc.
Zachoval se zdržel hlasování. Prof. Hora přednese přednášku v souvislosti s udělením
čestného členství SUS. Výbor ČUS přijímá pozvání na setkání výborů ČUS a SUS, které se
bude konat ve středu vpodvečer. Doc. Zachoval sdělí sekretariátu název své přednášky, prof.
Babjuk připraví dopis prof. Klimentovi.
K přednášce mladého urologa na SUS byl navržen MUDr. Minárik, sekretariát jej osloví.
•

Přidružené
členství
(Hora)
(09_10_a_Prihlaska_pridruzene_clenstvi),
(09_10_přidružené členství)
Prof. Hora informuje o konkrétní realizaci přihlášky k přidruženému členství. Byla připravena
přihláška a dokument shrnující podmínky a benefity pro přidružené členství budou umístěny
na web ČUS.

•

Zpráva pokladníka (Petřík)
o Vyúčtování konference 2012 (Petřík)
Revizní komise s pokladníkem ČUS provedla a schválila revizi vyúčtování 58. výroční
konference ČUS v Ostravě.
o Kontrola hospodaření ČUS za rok 2012 (as. Matoušková, as. Petřík)
As Petřík referuje o finančním vyúčtování konference ČUS, které prošla a schválila revizní
komise. Hospodaření roku 2012 skončilo s přebytkem cca 700 tis. Kč před zdaněním.
Oproti roku 2012 má ČUS k dispozici na rok 2013 od sponzorů o 400 tis. Kč méně, odpadají
ale náklady na korporátní členství v EAU.
As. Petřík prezentuje srovnání nákladů a příjmů ČUS za posledních 5 let. Z grafu vyplynulo,
že náklady na provoz společnosti oscilují kolem stejné hodnoty a příjmy do fondu mírně
rostou. Výbor jednohlasně odsouhlasil zprávu o hospodaření.
• Reakce na požadavky vznesené na SAU:
- návrh změny volebního systému "Tripartita"
Výbor ČUS se jednomyslně shodl na názoru, který nedoporučuje změny volebního systému
ČUS. Prof. Babjuk připraví vyjádření výboru ČUS, které bude shrnovat argumenty a bude
umístěno na web.
- finanční podpora akcí SAU
prof. Babjuk zdůrazňuje, že většina členů SAU je i členy ČUS a podporuje snahu hledat
vstřícné řešení, samozřejmě při splnění legislativních podmínek. Prof. Hora navrhuje založit
sekci ambulantních urologů, většina výboru však tento krok nepodpořila.
Výbor obdržel v době jednání stanovy SAU, které požadoval.
Právní zástupce ČLS JEP ve svém vyjádření doporučuje akci SAU podpořit pouze na základě
vzájemné spolupráce (tedy za spolupořadatelství ČUS). Výbor proto rozhodl finančně
podpořit akci SAU formou pronájmu sálu za podmínek, že bude spolupořadatelem a že
součástí programu bude edukační přednáška ČAU.
• Dotazníky ambulantní složka (Rosenberg, Zachoval)
Byl ukončen sběr dotazníků a probíhá zpracování. Výsledky budou prezentovány na příští
schůzi výboru.
• Informace z GPPU (Zachoval, Jandejsek)
Doc. Zachoval referuje o setkání GPPU, kde byly prezentovány informace týkající se
akreditace, úhrady a postgraduálního vzdělávání. Prezentované informace byly bez větších
připomínek, pouze s drobnými výhradami k akreditační komisi. Informuje výbor i o návrhu
doc.Hanuše k pravidelným setkání předsedů SAU, GPPU a ČUS. Výbor podporuje
vzájemnou komunikaci jednotlivých složek, nicméně zdůrazňuje, že členem výboru je dr.
Rosenberg, který je na základě výsledků voleb legitimním zástupcem ambulantní složky a je i
členem SAU.
• Výsledky kontroly Sazebníku a DRG (Zachoval, Petřík, Broďák)
Doc. Zachoval informuje o kontrole sazebníku resp. výkonů, které nejsou v tzv. skládačce –
operační, ambulantní a dětské. Správnost obsahu za ČUS kontroloval as. Petřík a odeslal
spol. Janiga spravující SW, která jej zpracuje a vloží do programu ministerstva zdravotnictví.
K projednání těchto výkonů dojde v průběhu března 2013.

Do budoucna doporučuje výbor vytipovat výkony, které jsou v současném systému DRG
podhodnocené Toto připraví doc. Broďák.
Doc. Kočvara již odeslal doc. Zachovalovi a doc. Broďákovi potřebné podklady pro podnět
Národnímu referenčnímu centru týkající se DRG úhrady uretroplastik – materiál připravil
MUDr.. Drlík.
• Ekonomicky náročnější varianty léčby (Babjuk)
Prof. Babjuk informuje o požadavku MZ na stanovení ekonomicky náročnějších variant léčby
(léčba, která má k sobě levnější variantu, přičemž dražší varianta přináší lepší
„nadstandardní“ výsledky v léčbě).
Proběhla diskuse na toto téma. Většina nově zaváděných metod v urologii dosahuje v
některých aspektech lepší výsledky než metody stávající, proto nevyhovují stanovené
definici. Problémem je i skutečnost, že obor urologie méně než některé jiné obory využívá
materiálů a náhrad. Výsledkem diskuse je konstatování, že výbor t.č. nemůže navrhnout léčbu
vyhovující definici "ekonomicky náročné variantě léčby". Prof. Babjuk připraví dopis MZ se
stanoviskem.
•

Různé:
- Noví členové (Bartlová) (09_15_Noví členové)
Výbor ČUS schválil přijetí následujících členů:
MUDr. Kateřina Dušková, FN Motol Praha 5
MUDr. Kateřina Šrámková, FN U sv. Anny, Brno
MUDr. Tomáš Lakomý, nem. Nové Město na Moravě
MUDr. Jiří Ladman, nem. Písek
MUDr. Pavel Kříž, nem. Pardubice
MUDr. Tomáš Hyndrák, FN Plzeň
- Nominace na čestná členství – členové výboru do příští schůze navrhnou možné
kandidáty na čestné členy, výbor navrhne na příští schůzi konkrétní nominace
- Protestní akce ČLK (09_16_Dopis předsedům odborných společností)
Zmíněn dopis MUDr. Milana Kubka, předsedy ČLK – plánovaný Den zdraví lékařů 1.3. 2013
a Petici občanů ČR za zachování fungujícího zdravotnictví. Stejně tak zmíněna i reakce
vedení ČLS JEP, které ponechává rozhodnutí o způsobu reakce na jednotlivých
společnostech.
- Žádost MUDr. Mainer – nemocnice Vsetín (09_17_žádost o
garanci_MUDr_Mainer_Vsetín.pdf)
Výbor ČUS projednal žádost Dr. Mainera. Dle názoru výboru není provádění urologických
výkonů na chirurgických pracovištích v souladu s koncepcí urologie. Výbor si je plně vědom
vysokých odborných kvalit žadatele, přesto nemůže z výše uvedených důvodů tuto žádost
podpořit. Oficiální vyjádření připraví profesor Babjuk.
- Žádost o finanční podporu a záštitu akce
Výroční setkání pediatrické sekce ČUS – Deštné 12.-14.9.2013. V rozpočtu ČUS jsou
alokované prostředky na tuto nerozpočtovanou akci. Výbor na základě rozpočtu na rok 2013
souhlasí s podporou ve výši 100.000,- Kč.
- žádost o udělení záštity pro Kurz Katedry urologie IPVZ Praha „Novinky
v diagnostice, léčbě a legislativě v urologii“ – výbor souhlasí s udělením záštity
- Stížnost paní Kirschnerové (MUDr. Kubíček)
Doc. Jarolím za výbor ČUS vypracoval vyjádření na stížnost paní Kirschnerové na léčebný
postup MUDr. V. Kubíčka. Výbor s vyjádřením souhlasí.

- Stížnost na spolehlivost výsledku PCA3, MUDr. Hanáková - vyjádření za výbor
ČUS připraví MUDr. Rosenberg
- CEJU (e-mail prof. Drewa)
Výbor obdržel výzvu je spolupráci od nového šéfredaktora CEJU. Výbor je připraven
spolupracovat, nicméně zdůrazňuje prioritní zájem na podpoře České urologie. Další jednání
proběhnou zřejmě na CEM.
- Vypsání soutěže o nejlepší publikaci
V Bulletinu a na webu ČUS bude vypsaná soutěž o nejlepší publikaci za rok 2012. As. Petřík
zjistí na ekonomickém odd. ČLS JEP podmínky danění odměn. Podle získaných informací je
možné, že bude výše odměny za umístění v soutěži upravena.
- E-Mailing akcí
Nově bude na začátku každého měsíce rozeslán e-mail informující o urologických akcích
plánovaných v následujících dvou měsících, včetně odkazů na pozvánky. Sjednotí se tím
pozvání na akce v daném měsíci do jednoho e-mailu. Akce, které nemají záštitu ČUS nebo
ČAU, respektive akce spolupořádané subjekty, které nejsou partnery ČUS, budou do emailingu zařazovány pouze na základě souhlasu výboru.
- EBU In Service Assesment Dr Petřík informoval o tom, že je přihlášeno 27
rezidentů, poplatky jsou hrazeny firmou Astellas, ČUS hradí pouze poštovné.
- Doc. Kočvara informoval o zkrácení času výkonů komplexního, cíleného a
kontrolního dětského urologického vyšetření s účinnosti od 1.1.2013 v souvislosti
s novelizací vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami. V důsledku této změny se sníží úhrada za dětské urologické výkony o
25%. Zkrácení času na vyšetření je nereálné a doc. Kočvara připraví nesouhlasné stanovisko
k této změně k podpisu předsedovi ČUS, stanovisko bude poté odesláno na Ministerstvo
zdravotnictví.
Projednáno v termínu 12.12. 2012 – 21.2. 2013:
Výbor ČUS schválil elektronicky záštitu těmto akcím :
Workshop SUNU (23.-24-5., Ostrava)
Kurz operační onkourologie (28.3., Praha, Motol
Pražský urologický seminář (18.4., Praha, FTN)
Onkourologické sympozium (13.4., Praha)
Zapsala: N. Bartlová
Kontroloval: M. Babjuk

