Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 24. 9. 2013, Praha, U Lípy
Přítomni:
Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, doc.
Zachoval
Členové revizní komise: as. Matoušková
Sekretariát: Mgr. Črepová
Hosté: doc. Dušek, MUDr. Čechová, MUDr. Havlová
Omluveni: prof. Hanuš, prof. Hora, MUDr. Rosenberg, doc. Doležel, doc. Kočvara

•

Program (12_01_Program schůze výboru ČUS 24_9_13)

•

Kontrola zápisu z minulé schůze (Krhut)

(12_02_Zapis_ze_zasedani_vyboru_CUS_ze_dne_18_6_2013_def)
Doc. Krhut kontroluje zápis z minulé schůze výboru (ze dne 18. 6. 2013). V zápisu z minulé
schůze jsou červeně vyznačeny nesplněné úkoly a doplnění.
•

Registr cystektomií, uroweb (host: doc. Dušek, Institut biostatistiky a analýz)
(12_03_Prezentace_cystectomy.pptx)

Doc. Dušek představuje Projekt Cystectomy(Q)-CZ - CyRUS: registr nádorů močového
měchýře léčených cystektomií a další následnou léčbu. Cílem je získat informace o počtu
operovaných pacientů a výsledcích v ČR. Strategickým cílem je podpořit význam operační
léčby u urologických nádorů. Projekt je připraven ke spuštění – je připravena projektová
dokumentace a informovaný souhlas. Doc. Dušek doporučuje předložit projekt ke schválení
Centrální etické komisi, např. ve FN Motol.
Dále byla představena struktura on-line registru a manuál pro práci s on-line systémem
včetně CRF. Majitelem sebraných dat budou výhradně jejich zadavatelé. Organizace IBA
poskytuje jen servisní zázemí. Každé jednotlivé zdravotnické zařízení, které se účastní, může
kdykoliv z projektu vystoupit. Data jsou vedena přísně individuálně ve shodě s
mezinárodními předpisy (garantováno IBA).
Projekt Cystectomy(Q)-CZ je finančně pokryt z grantu společnosti Pierre-Fabre ve výši 200.000
Kč. Z této částky se doposud žádné prostředky nečerpaly.
Výbor ČUS jednomyslně odsouhlasil záštitu projektu Cystectomy(Q)-CZ. Doc. Dušek do
konce týdne dodá dokumenty, které prof. Babjuk předloží Centrální etické komisi ve FN
Motol ke schválení.
Informace o projektu budou umístěny na webu ČUS, budou publikovány v dalším čísle
bulletinu (včetně manuálu jako přílohy), členská základna bude o projektu informována také
na výroční konferenci ČUS. Podklady připraví doc. Dušek a prof. Babjuk. Doc. Zachoval
připraví seznam pracovišť, kde se cystektomie provádí. Výbor ČUS rozhodl o spuštění
projektu od 1. ledna 2014.
V lednu se na setkání GPPU uskuteční iniciální schůzka projektového manažera ze
společnosti IBA se zástupci center, které se projektu zúčastní. Zde by proběhlo úvodní
školení a podrobné seznámení potenciálních uživatelů s projektem.
Uroweb (12_04_zprava-uroweb-2013_final_vybor_CUS.pdf)
Doc. Dušek předkládá aktuální zprávu o projektu UROWEB.CZ, společné aktivity ČUS,
ČOS a IBA. Projekt splnil svůj původní cíl, je i součástí renomovaných zahraničních
registrů. Data z registru jsou veřejná a jsou majetkem státu. Portál má vysokou návštěvnost

(má 25.000 – 30.000 přístupů ročně) a je pravidelně aktualizovaný. Financování projektu je
pokryto díky grantům od farm. společností (v současné chvíli chod portálu podporuje
Astellas).
Doc. Dušek informuje o nových analytických funkcích portálu, jejichž vznik iniciovali
uživatelé systému. Projekt má připravenou "full" verzi v angličtině, aby mohli data využívat i
zahraniční uživatelé. Doc. Dušek plánuje publikovat v časopisu Česká urologie 3 články,
které budou komentovat aktuální výstupy z portálu Uroweb.cz.
Prof. Babjuk navrhuje informovat členskou základnu ČUS o projektu Uroweb.cz a jeho
aktualizacích v dalším čísle bulletinu ČUS. Odkaz na portál bude na webu ČUS umístěn na
viditelnější pozici.
•

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 - stav příprav (Petřík)
(12_05_K Vary koncept programu 2.7.2013.docx)

As. Petřík informuje o současném stavu příprav výroční konference.
Odborný program:
Prof. Babjuk upozornil na problematiku personálního obsazení sekce "Young Academic
Urologists", průběh je v řešení prof. Babjukem a MUDr. Čapounem.
Informace o satelitním sympóziu GSK - ze strany firmy doposud nebyl dodán definitivní
program. Bude dořešeno se zástupci GSK.
Rozpočet:
Přihlášeno je nyní 32 firem. Rozpočet konference je vyrovnaný i přes to, že příjmy od firem
od roku 2009 klesají.
Další stav příprav:
Pozvání členů výboru SUS proběhlo. Postery budou elektronické – 6 ploch. Proběhla všechna
jednání s hotelem Thermal, je zajištěn catering, společenské večery a doprava
(prostřednictvím vlaků RegioJet). Prof. Babjuk zajistí dodání festivalových znělek ve
správném formátu. Ceny budou předány v rámci společenského večera.
Účastníkům konference bude poprvé k dispozici stánek ČUS s projekcí a občerstvením.
Informace o stánku ČUS a aktivitách, které zde budou probíhat, budou dány členům ČUS na
vědomí formou mailingu a případně v dalším čísle bulletinu ČUS.
Jsou zajištěny dárky pro zvané zahraniční přednášející – aktovky s logem ČUS. Přítomní
členové výboru SUS dostanou peněženku s logem ČUS.
o

Příprava plenární schůze (Babjuk)

Zpráva o činnosti výboru bude k dispozici před konferencí na webu ČUS, na jednom z el.
posterů během konference a na stánku ČUS. As. Petřík připraví podrobnou zprávu o
hospodaření společnosti v roce 2012, dále zprávu o současném stavu hospodaření společnosti
v roce 2013. Podrobné zprávy o hospodaření budou zájemcům k dispozici na vyžádání
prostřednictvím sekretariátu. Pro členskou základnu bude k dispozici přehledná zpráva
pokladníka.
Krátkou prezentaci v Power Pointu (pro prezentaci na plenární schůzi) i v textové formě ve
Wordu (pro souhrnnou zprávu) o činnosti za uplynulý rok připraví vždy člen výboru
odpovědný za danou problematiku. Termín dodání prezentací je 25. 10. 2013. Data o
aktuálním stavu členské základny a krátkou informaci o webových stránkách ČUS připraví
sekretariát.
•

CEM – stav příprav (Babjuk, Petřík)

Prof. Babjuk informuje o přípravách konference CEM, kterou organizačně zajišťuje
agentura Czech-in. Výbor ČUS elektronicky schválil zvýšení příspěvku aktivním účastníkům
z ČR ze 3.000 Kč na 4.500 Kč.
Prof. Babjuk referuje o aktivní účasti ze strany českých lékařů, díky podpoře ČUS se bude
účastnit cca 40 osob. GSK podporuje dalších cca 25 účastníků.

Odborný program je připraven ve spolupráci s EAU, podařilo se dosáhnout vysoké aktivní
účasti urologů z ČR (vyzvaných sdělení i v posterových sekcích). Společenský program, který
je organizován českou stranou, je připraven. Finanční dotace do rozpočtu CEM ze strany
ČUS nepřesáhnou předem plánovanou sumu.

•

Cena prof. E. Hradce – volba (12_6_Medaile_Ed_Hradce_Doc_Moravek.pdf,
12_6_a_Curiculum vitae_do_Moravek.doc)

Výbor ČUS se rozhodl, že bude hlasovat o udělení ceny prof. E. Hradce na základě návrhu
doc. Hanuše, který jako kandidáta nominoval doc. Morávka (odeslání návrhu odpovídalo
termínu dle pravidel ceny). Revizní komise zajistila průběh a vyhodnocení tajného hlasování.
Výbor ČUS se jednohlasně v tajném hlasování rozhodl cenu prof. E. Hradce pro letošní rok
neudělit.
Prof. Babjuk současně zdůrazňuje význam a postavení ceny prof. E. Hradce pro rozvoj
urologie. Výbor se jednoznačně shoduje na zájmu cenu do budoucna udílet. K této
problematice se vrátí na svém prosincovém jednání.
•

Dotazníky z ambulantní složky (Zachoval, Rosenberg)

MUDr. Rosenberg dodal 22. září výstup z dotazníků od ambulantních urologů. Doc.
Zachoval a Mgr. Bartlová v týdnu od 30. 9. sjednotí výstupy dotazníků z ambulantní a
nemocniční složky do jedné tabulky. Data bude možno filtrovat za celou republiku i za kraje a
budou vložena do mapy ČR.
Výstupy budou připraveny do příští schůze výboru a budou dále prezentovány na plenární
schůzi i setkání SAU v prosinci.
•

Koncepce urologie (Babjuk) (12_7_a_Koncepce urologie - ČUS 2013 - verze 18 9
2013.doc)

Prof. Babjuk prezentuje aktuální stav příprav nové koncepce. Zdůrazňuje základní filosofii
- koncepce by měla relativně stručnou formou přiměřeně reflektovat stávající situaci.
Hlavním cílem je ale prosazovat takovou strukturu péče, která bude napomáhat dalšímu
rozvoji oboru. Velkou obezřetnost je třeba věnovat zvláště přesné definici pouze limitované
role nově vznikajících jednotek jako je SLF a JPL.
Prof. Babjuk osloví jménem výboru ČUS předsedu SAU s žádostí o spolupráci pro přípravu
Koncepce ambulantní urologie. Výbor s tímto postupem jednohlasně souhlasí.
•

Úhrada selektivní vaporizace prostaty (Zachoval)
(12_8_a_Zadost_o_uhradu_PVP.pdf, 12_8_PVP - review 6-2013 - short.pdf)

Doc. Zachoval shrnuje stávající situaci, kdy VZP přestala proplácet balíčkovou cenu za
fotoselektivní vaporizaci prostaty. Výkon se dostal do nového sazebníku, který ale od 1. 1.
2014 s největší pravděpodobností nebude platný. Další jednání s VZP budou probíhat. Doc.
Zachoval bude o výsledcích jednání výbor ČUS informovat.
•

BCG vakcína – aktuální stav (Babjuk)

Prof. Babjuk informuje o tom, že společnost Medac předpokládá, že od začátku roku 2014
bude mít k dispozici BCG vakcínu pro český trh. Tato vakcína (BCG Medac = kmen RIVM)
není v ČR registrovaná, má však udělenou výjimku SUKLu na dobu nedostupnosti
registrovaného produktu (ImmuCyst). Hrazení bude zřejmě probíhat v režimu „mimořádného
dovozu“. Prof. Babjuk požádal firmu Medac o oficiální informaci a upřesnění data, kdy bude
vakcína k dispozici. Bude o tom výbor informovat, současně budou zástupci výboru (as.
Matoušková, doc. Jarolím) jednat s plátci.

•

PR ČUS – téma „Inkontinence“ (Babjuk)
(12_9_Komunikace_inkontinence_2013.docx)

Prof. Babjuk sděluje informace o PR kampani věnované inkontinenci. Byla vybrána
společnost AMI Communication. Předloženou smlouvu s agenturou zkontroloval pokladník
společnosti, smlouva je vyhovující včetně způsobu financování a plánovaných mediálních
výstupů. Výbor ČUS jednohlasně odsouhlasil spolupráci s agenturou AMI Communication,
realizace v Q4 2013. Za komunikaci a přípravu materiálů budou zodpovědní doc. Zachoval,
doc. Krhut a prof. Babjuk.

•

ČAU – plán činnosti na příští rok (Krhut) (12_10_Plán ČAU na 2014.doc)

Doc. Krhut uvádí přehled akcí pod záštitou ČAU za rok 2013, celkem jde o 33 akcí.
V oblasti vzdělávání existuje problém u povinných kurzů v rámci specializační přípravy, do
jejichž organizace nemá ČUS možnost přímo vstoupit a ovlivnit např. jejich kapacitu nebo
kvalitu.
Doc. Krhut navrhuje 2 varianty dalšího pořádání vzdělávacích aktivit pod záštitou ČAU:
Varianta A – postgraduální kurzy ČAU. Varianta B – nosné téma (např. Ca prostaty,
inkontinence, atd.) – v poradním sboru lektorů bude projednána příprava jednotného
programu, šlo by o odpolední kurzy v regionech, zejména pro ambulantní urology. U obou
variant byla diskutována členy výboru otázka, zda je v této chvíli poptávka po dalších
vzdělávacích aktivitách.
Výbor se shoduje, že přidávání dalších akcí k již pořádaným není smysluplné, je třeba spíše
koordinovat a zlepšovat stávající a zaběhlé aktivity. Prof. Babjuk navrhuje oslovit regionální
pracoviště s nabídkou podpory pořádaných regionálních akcí, např. zajištěním speakerů,
případně i finanční podporou. Dále navrhuje hledat cesty jak podpořit rezidenty v oblastech,
kde jsou problémy s kapacitou kurzů ve specializačním vzdělávání (sonografie, urodynamika
apod.). Vzhledem k tomu, že tato otázka spadá do gesce SOR, navrhuje výbor ČUS tuto
otázku v rámci SOR otevřít. Zástupci výboru, kteří jsou současně členy SOR, budou výbor
informovat. Doc. Broďák připomíná, že přehled kurzů na nadcházející rok musí být na
Ministerstvu zdravotnictví k dispozici do 15. 10. 2013 včetně dat konání jednotlivých kurzů.
MUDr. Matoušková navrhuje uspořádat praktický kurz/workshop pro ambulantní urology
– např. praktický kurz sonografie a kurz urodynamiky, o které by byl s největší
pravděpodobností zájem. Výbor vidí v oblasti kurzů s praktickým zaměřením pro limitovaný
počet účastníků prostor pro další aktivity ČAU.
Zástupkyně rezidentů připraví anketu dotazující se na kvalitu jednotlivých kurzů
specializačního vzdělávání a poptávku po dalších tématech, která by byla pro rezidenty
přínosem. Výsledky ankety předloží výboru ČUS. Doc. Krhut připraví výstup z kurzů pro
rezidenty a ambulantní urology.
•

Zpráva pokladníka (Petřík)

As. Petřík předkládá aktuální údaje o financování chodu společnosti. Předpokládané příjmy
ze sponzorských smluv pro tento rok jsou 3.425.000 Kč. Dále prezentuje výsledky
hospodaření v prvních třech kvartálech roku 2013. Přijmy činí 3 757 000 Kč , výdaje 832 000
Kč. Předpokládané výdaje do koce roku cca 1 400 000 Kč. Lze tedy očekávat pozitivní
bilanci cca 1 000 000 Kč.
•

Nominace mladých spolupracujících lékařů na mezinárodní akce v roce 2014
(ESOU, EAU atp.)

Na přípravě materiálů na pacientské stránky na webu ČUS se v letošním roce podílelo 20
lékařů z řad mladých urologů či rezidentů. Prof. Babjuk informuje o nabídce společnosti
IPSEN podpořit účast 5 urologů na ESOU. Kandidáti budou vybráni z řad spolupracujících
lékařů. Prof. Babjuk dále navrhuje vyčlenit pro mladé spolupracující lékaře podporu na tuto
akci z rozpočtu ČUS. Výbor ČUS schválil podporu pro 7 spolupracujících mladých urologů
ve výši max. 7.500 Kč na osobu. Konkrétní forma podpory bude upřesněna i na základě
požadavků od samotných rezidentů či mladých urologů (např. uhrazení členského poplatku
v ČUS, uhrazení členského poplatku v EAU, účast na ESOU, EAU atp.) - návrh bude
finalizovat prof. Babjuk na základě dat shromážděných sekretariátem.
Seznam spolupracujících urologů bude uveřejněn v dalším bulletinu ČUS.
Zástupkyně rezidentů zjistí počet lékařů, kteří v letošním roce vykonali zkoušku FEBU a
informaci předají pokladníkovi ČUS.
•

Různé:

- Noví členové (Črepová) (12_11_Novi_clenove.pdf)
Výbor ČUS jednohlasně schválil přijetí následujících členů:
MUDr. Zuzana Botková, nemocnice Frýdek-Místek
MUDr. Šárka Brdlíková, ÚVN Praha
MUDr. Petra Gabrielová, ÚVN Praha
MUDr. Mgr. Kristýna Kalusová, FN Plzeň
MUDr. Petr Končický, Nemocnice Teplice
MUDr. Jozef Kučerák, ÚVN Praha
MUDr. Stanislava Kundrátová, Nemocnice Ústí nad Labem
MUDr. Jan Mokríš, Thomayerova nemocnice Praha
MUDr. Jakub Musil, Nemocnice Kolín
MUDr. Mariana Plevová, Nemocnice Frýdek-Místek
MUDr. Petr Skála, Nemocnice Ústí nad Labem
MUDr. Blanka Stanzelová, Nemocnice Frýdek-Místek
MUDr. Lucie Teršípová, Stroupežnického 18, Praha 5
MUDr. Barbora Vašíková, FN Ostrava
- Udělení čestného členství – hodnota daru
Čestným členům bude věnován vhodný dar v přiměřené hodnotě (odpovídající minulým
rokům), koupi zajistí sekretariát ČUS.
- EAU Crystal Matula Award 2014 – navržen MUDr. Hrbáček (12_12_Invitation EAU
Crystal Matula Award 2014.pdf)
Výbor ČUS jednohlasně odsouhlasil nominaci MUDr. Hrbáčka jako kandidáta EAU Crystal
Matula Award 2014. Prof. Babjuk sdělí návrh EAU.
- Certifikovaný kurz Onkourologie (Babjuk)
(12_13_Certifikovany_kurz_onkourologie.pdf)
Prof. Babjuk referuje o úspěšném zařazení certifikovaného kurzu Onkourologie do Věstníku
Ministerstva zdravotnictví (MZ). Prof. Babjuk komunikuje se zástupcem MZ a IPVZ o
dalších krocích potřebných pro bezproblémové rozběhnutí kurzu.
- Web ČUS – spolupráce Coloplast (Črepová)
Mgr. Črepová představila nabídku spolupráce ze strany společnosti Coloplast. Měli by zájem
o uveřejnění informací o čisté intermitentní katetrizaci na webu ČUS v rubrice Pro praxi.
Uveřejněny by byly nezávislé informace, na kterých se shodl panel expertů, aktuální údaje od
plátců péče atp. U těchto informací by bylo uvedeno logo společnosti s proklikem na web

firmy Coloplast. Společnost Coloplast by recipročně formou finančního daru podpořila chod
webu ČUS.
Výbor ČUS schválil spolupráci s firmou Coloplast na období 1 roku s tím, že v příštím roce
by výbor uvítal rozšíření spolupráce ve spektru publikovaných informací a adekvátním
navýšením finanční podpory. Prof. Babjuk ve spolupráci se sekretariátem připraví oficiální
odpověď.
- Místo konání konference 2015 – návrhy
(12_14_a_Konference_2015_Plzen.pdf, 12_14_b_Konference_2015_HK.doc)
Výbor ČUS diskutoval možné návrhy na místo konání výroční konference ČUS v roce 2015.
Po výzvě výboru ČUS se jako kandidáti přihlásili zástupci FN Plzeň a FN Hradec Králové.
Prof. Babjuk připomíná, že pro rok 2014 podala oficiální žádost i Olomouc - výbor tehdy
odpověděl, že bude jejich zájem zvažovat pro následující roky. Doc. Broďák prezentoval jako
místo konání Hradec Králové. Otázka místa konání bude rozhodnuto na dalším jednání
výboru ČUS.
As. Petřík v této souvislosti informuje výbor o výhodné cenové nabídce od Brněnských
výstavních veletrhů na pronájem prostor pro konání konference v roce 2014. Bude řešeno na
příští schůzi.
- PR oboru v roce 2014 – BPH
O PR v roce 2014 proběhne nejprve diskuze mezi prof. Babjukem s as. Petříkem, dále bude
řešeno v rámci příští schůze výboru ČUS.
- Postgraduální medicína – příprava čísla v Q1 2014
Nabídka ze strany redakce časopisu Postgraduální medicína na přípravu čísla v prvním
kvartále roku 2014, které bude zaměřeno na urologii. Šlo by o cca 10 příspěvků. Časopis cílí
na čtenáře z řad praktických lékařů. Časopis má 2500 předplatitelů, celkový náklad je 5000
kusů. Výbor ČUS odsouhlasil spolupráci, prof. Babjuk redakci odpoví, navrhne jednotlivé
články a jejich autory a bude koordinovat další spolupráci.
- Pacientské organizace (PROSTAK) (12_15_Návrh dohody ČUS a PROSTAK.docx)
Výbor ČUS odsouhlasil spolupráci s pacientskou organizací PROSTAK. Byla podepsána
dohoda o spolupráci, po spuštění stránek PROSTAK bude zajištěno vzájemné prolinkování
mezi oběma weby a další navazující spolupráce definovaná v dohodě. Prof. Babjuk ve
spolupráci se sekretariátem připraví oficiální odpověď.
- Iniciativa „Moje pacientka“
Prof. Babjuk informuje o aktivitě „Moje pacientka.cz“. Jde o projekt, který již v současnosti
umožňuje českým onkologům získat druhý názor (second opinion) k jejich pacientkám
s karcinomem prsu. Tento portál provozuje společnost PHC, která oslovila prof. Babjuka a
as. Matouškovou k participaci na obdobném projektu u karcinomu prostaty. Dalšími
oslovenými jsou zástupci klinických onkologů. Výbor ČUS schválil zapojení urologů do
tohoto projektu. Nabízí se také možnost využití této aktivity pro web ČUS.
- Program EU – ACME (12_16_EU_ACME.pdf)
As. Petřík informuje o nabídce zapojit se do vzdělávacího programu EU – ACME (evropský
program na získávání kreditů). Výbor v tuto chvíli nepovažuje plošné zapojení za výhodné
pro ČUS vzhledem k vysokým nákladům a minimálnímu praktickému dopadu. Prof. Babjuk
připraví odpověď ve smyslu, že zapojení do programu bude ponecháno na individuální bázi,
výbor ČUS bude v budoucnu tuto otázku přehodnocovat dle aktuální situace.
- Místo konání schůzí výboru v druhé polovině volebního období
Sekretariát se pokusí vytipovat další možná místa konání schůzí výboru ČUS.

- As. Petřík žádá o schválení proplacení nákladů na služební cestu národních delegátů
EBU do Francie; 11. – 13. 10. 2013
Výbor odsouhlasil finanční podporu oběma delegátům (prof. Hora a as. Petřík).
- Pracovní skupina pro zdravotnické prostředky
Doc. Zachoval informuje o plánovaném říjnovém zasedání skupiny pro zdrav. prostředky –
zúčastní se doc. Zachoval a MUDr. Rosenberg. O závěrech schůzky budou informovat.
- Schůzka národních delegátů SIU
Doc. Jarolím informuje o schůzce národních delegátů SIU ve Vancouveru. Za ČR je v SIU
cca 10 členů, byla by potřeba větší angažovanost ze strany českých urologů. Navrhuje, aby
partneři ČUS, kteří podporují účast na výroční konferenci SIU, uhradili účastníkům členství
v této organizaci. Prof. Babjuk zdůrazňuje prioritní orientaci ČUS na EAU, navrhuje verbální
podporu členství v SIU ze strany přednostů klinik.
- Ceny ČUS za nejlepší publikace za rok 2012
Doc. Jarolím informuje o přihlášených publikacích do soutěže o cenu ČUS za nejlepší
publikaci za rok 2012. Avizuje, že dvě z přihlášených prací v kategorii A nejsou původními
pracemi a neodpovídají tedy zadání soutěže. Při finálním hodnocení na toto bude brán zřetel a
tyto práce budou vyloučeny.
Projednáno elektronicky v termínu 18. 6. 2012 – 24. 9. 2013:
• Udělení záštity:
Tisková konference u příležitosti Urology Week 2013, 17. 9. 2013
Den Mužského Zdraví, 25. 9. 2013, Náměstí Svobody – Brno
Sympozium Urologie a Transplantace, 3. 10. 2013, Hradec Králové
PragueONCO 2014, 22. - 24. 1. 2014, Clarion Congress Hotel, Praha
Pražský urologický seminář, Hotel Hilton Praha, 14. 11. 2013
GreenLight XPS Workshop, VFN, Praha 2, 19. 9. 2013
Plzeňský urologický seminář, Hotel Golden Fish, Plzeň, 17. 10. 2013
Sympozium „20 let urologické laparoskopie“, Lékařský dům, Praha 2, 20. 11. 2013
• Připraven návrh úpravy členských příspěvků k předložení na plenární schůzi ČUS
• Stanovisko výboru ČUS k obnovení JIP v rámci urologického odd. Nemocnice Na
Bulovce (žádost prim. Kroluppera)
• Stanovisko výboru ČUS k žádosti MUDr. Kubíčka o odborné posouzení postupu v léčbě
pacienta
• Jednohlasné odsouhlasení návrhu na snížení odměny za umístění v soutěži ČUS o
nejlepší publikaci v roce 2012, a to na 1. místo 10 tis. Kč - 2.místo 7,5 tis. Kč - 3 místo
5. tis. Kč. Snížení odměny bylo navrženo z důvodu daňového zatížení u částek vyšších
než 10.000 Kč.
• PR ČUS na téma „Inkontinence“ – odsouhlasena spolupráce s agenturou AMI
Communications, realizace v Q4 2013
• komise pro lékovou politiku vypracovala stanoviska k Revizi sytému úhrad a stanovení
ceny a max. úhrad pro SUKL k přípravkům:
Betmiga (mirabegron)
Botox
Buscopan

Dutasterid
Instillagel vs. Mesocain gel
Klomifen
LHRH
Testim gel

