Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10. 12. 2013, Praha, U Lípy
Přítomni:
Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hanuš, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, doc.
Zachoval, MUDr. Rosenberg
Členové revizní komise: as. Matoušková, doc. Doležel, doc. Kočvara
Sekretariát: Mgr. Bartlová
Hosté: MUDr. Havlová
Omluveni: prof. Hora, as. Petřík, Mgr. Črepová

Program: (01_14_Program_schůze_výboru_10_12_2013.docx)
•

Kontrola zápisu z minulé schůze (Babjuk) – Prof. Babjuk kontroluje zápis z minulé
schůze výboru (ze dne 24. 9. 2013)

Ad bod 2 – registr cystektomií – Je připraven seznam pracovišť, které by mohly provádět
cystektomie. Těmto pracovištím bude z e-mail ČUS zaslán informační materiál s požadavkem
na zpětnou vazbu.
Projekt bude ev. představen i na GPPU (dle data konání), či při jiné příležitosti
- projekt Uroweb – členská základna byla informována
Ad bod 4 – CEM 2013 – akce byla hodnocena účastníky velmi pozitivně, plánovaný rozpočet
byl dodržen
Ad bod 9 – BCG vakcína - prof. Babjuk informuje o skutečnosti, že na základě jednání se
společností Medac se podařilo zajistit již nyní dodávku 100 dávek vakcíny - jsou t.č. k
dispozici ve FN Motol a v MOU.
Ostatní body zápisu jsou buď splněny anebo na programu této schůze.
•

Koncepce urologie – připomínky členské základny (Babjuk, Hora, Zachoval)
(02_14_Koncepce urologie ČUS verze 7-12-2013.doc)

Koncepce byla široce diskutována členskou základnou - na jednání SAU i následně
elektronickou cestou. Připomínky se týkaly jak části věnované organizaci lůžkové, tak
ambulantní péče. Prof. Hora zapracoval většinu připomínek do textu.
Diskutovány klíčové otázky:
– počet urologů na 100.000 obyvatel v ambulantní složce. As. Matoušková informuje o
průměrném pokrytí urologické péče v jiných zemích Evropy - souhlasí s doporučením v
koncepci - 3 urologové na 100.000 obyvatel, které odpovídá situaci v jiných zemích.
-

Přesná definice standardních oddělení a SLF. Prof. Babjuk a doc. Zachoval ještě
zanalyzuje poznámky k této problematice z diskuse a navrhne po Novém Roce
definici a další postup.

Z diskuse a reakcí členů ČUS je zřejmé, že tvorba nové koncepce oboru je významná a vítaná
aktivita. Stávající verze se do značné míry blíží optimální verzi, doladěny budou detaily –
prof. Babjuk připraví další verzi a navrhne další postup.
•

Zpráva o hospodaření za rok 2013, rozpočet na rok 2014 (Petřík, Babjuk)
(03_14_CUS rozpočet 2014 13_12_07.xls)

Prof. Babjuk předává informaci od as. Petříka, který předložil předběžnou zprávu o
hospodaření za rok 2013 (bude ještě doplněno vyúčtování konference) a dále návrh rozpočtu
na rok 2014. Vyúčtování za letošní rok skončí v přebytku a stejným způsobem je navržen
rozpočet na rok příští. Výbor jednomyslně souhlasí se zprávou o hospodaření za rok 2013 i s
návrhem rozpočtu na rok 2014.
Definitivní verzi rozpočtu odešle as. Petřík paní Menclové, současně i as. Matouškové ke
kontrole.
Dále prof. Babjuk informuje o přehledu partnerů pro příští rok – nově bude bronzovým
partnerem spol. Berlin – Chemie, partnerství na druhou stranu ukončila společnost Herbacos.
Ostatní partneři zůstávají. O termínech jednání s partnery v prostorách sekretariátu
18.12.2013 budou členové výboru a revizní komise informováni sekretariátem.
Sekretariát současně následně pošle členům výboru a revizní komise přehled partnerů pro rok
2014.
•

Konference ČUS 2014 Brno (Petřík)

Z kapacitních a časových důvodů byl definitivně stanoven hotel Voroněž, Brno jako místo
konání konference v roce 2014.
Výbor souhlasí s prodloužením opce pro organizátora konference, agenturu Hanzo na rok
2014.
Byly diskutovány body týkající se organizace konference:
- Prezidentem konference bude doc. J. Doležel, vědeckým sekretářem as. Petřík
- výbor souhlasí s tím, že všechna sdělení budou formou diskutovaných posterů (s výjimkou
videí), doc. Krhut navrhuje, aby každou sekci posterů zahájila jedna vyzvaná přednáška.
Délka jednotlivých videí bude časově limitovaná - bude stanoveno vědeckým výborem.
- stanovení témat edukačních bloků (návrh jednoho z témat: Vzdělávání v urologii) – doc.
Krhut a doc. Doležel připraví konkrétní návrhy na příští schůzi výboru
- výbor jednomyslně souhlasí, aby byly opět v rámci konference přímé přenosy z operačních
sálů - live surgery – téma bude stanoveno v souladu s plánovanou PR
- ESU kurz - výbor souhlasí se zkráceným formátem na 3 hodiny – musí být stanoveno téma
a přednášející (navrhnou po dohodě doc. Doležel, doc. Krhut a as. Petřík - budou konzultovat
s prof. Babjukem, který zajistí pozvání nominovaných cestou ESU)
- první blok konference bude obsahovat, jako tradičně, vyzvané přednášky zástupců
slovenské, polské a evropské urologické společnosti a přednášky mladých urologů ČR, SR.
- Navrženo pozvání následujících zahraničních hostů:
Polsko – prof. Wolski + polskou stranou nominovaný přednášející
EAU lecture – prof. M. Wirth (Drážďany)
prof. Shariat (Vídeň), prof. M. Oelke (Hannover) – možno pozvat i na edukační kurzy, prof.
B. Tombal (Brusel) - kurz onkologické sekce
návrh pozvat prof. Vorlíčka jako předsedu ČOS a ředitele MOU
Konkrétní návrhy připraví ve spolupráci Doc. Doležel, as. Petřík a prof. Babjuk.

•

Konference 2015 – místo
(04_14_konference_2015)

konání

–

Plzeň,

Hradec

Králové,

Olomouc

Výbor diskutoval výběr místa konání v roce 2015. Navržena byla Plzeň, Hradec Králové a
Olomouc.

Výbor předběžně určil Olomouc, bude-li vyhovovat z hlediska kapacitních a ubytovacích
požadavků - kontrolu na místě provede as. Petřík ve spolupráci s Mgr. Šafránkovou. Výbor
místo konání odsouhlasí posléze elektronicky.
Konference bude pořádána za standardních podmínek výborem ČUS (rozpočet, organizační
agentura… atp).

•

Stanovení témat PR kampaně v roce 2014 (Babjuk) (05_14_Přehled mediálních
výstupů_2013.docx)

Prof. Babjuk informuje o záměru alokovat část prostředků z partnerské smlouvy s GSK na PR
kampaň tematicky zaměřenou na BPH (první polovina roku 2014). Další téma, které by bylo
vhodné komunikovat, je erektilní dysfunkce (plánováno na druhou povinu roku). Hlavním
tématem v druhé polovině roku s vyvrcholením na konferenci navrhuje profesor Babjuk téma
hematurie a nádory močového měchýře. Výbor s návrhem souhlasí.
As. Matoušková navrhuje i připojit i infekce močových cest – toto téma bude pravděpodobně
plánováno až na rok 2015.
•

Program nástavbového kurzu “Onkourologie” (06_14_Onkourologie.doc)

Prof. Babjuk vysvětluje záměr, s jakým byl kurz vytvořen. Cílem je rozšířit možnosti urologů
o některé aspekty onkologické léčby u urologických nádorů, respektive příprava špičkových
odborníků pro mezioborové týmy. Kurs by v žádném případě neměl zúžit stávající možnosti
urologů v léčbě urologických nádorů.
Prof. Hanuš představuje svoji úlohu v mechanizmu přípravy a zahájení činnosti
certifikovaného kurzu - z titulu vedoucího katedry urologie IPVZ, který byl pověřen MZ
sestavením atestační komise (z jednotlivců navržených výborem, fakultami a komorou).
Současně informuje, že byla vytvořena subkomise při akreditační komisi urologie MZ.
Prof. Hanuš navrhuje, aby v 1. vlně proběhly atestace z onkourologie u urologů, kteří se touto
problematikou zabývají a kteří vytvoří základnu specializačního oboru, první kolo atestací by
se mohlo konat v Q1 příštího roku.
•

Webové stránky a edukace (Broďák, Krhut, Petřík) (07_14a_WEB)
-

elektronické kurzy/testy za kredity/ vztah k EUNI atd.

Doc. Krhut informuje o několika systémech dostupných na webu, které umožňují získávání
certifikátů prostřednictvím elektronického kurzu. Nejznámější je systém EUNI (pod garancí
spol. PHC), který pokrývá problematiku inkontinence, karcinom prostaty a karcinom ledviny.
Doc. Krhut zmiňuje možnost spolupracovat s již existujícím e-laerningovým portálem a
dodávat pouze vzdělávací materiál.
Druhou možností je vytvářet vlastní e-learningové programy v rámci webu ČUS.
Doc. Broďák navrhuje udělat anketu, zda by členská základna měla zájem o spuštění elearningového vzdělávání - nebylo výborem podpořeno (členská základna má minimum
informací pro možnost adekvátního rozhodnutí). Dále doc. Broďák informuje o podmínkách
tvorby, akreditace a absolvování elektronického kurzu.
Prof. Babjuk shrnuje některé aspekty, které je třeba zohlednit při rozhodování:
– zvýšení atraktivity stránek
– zájem některých partnerů o tvorbu elektronického kurzu na téma “Karcinom prostaty”
(mohly by být využity matriály z kurzu specializačního vzdělávání)
– obecně nízká návštěvnost těchto kurzů vs. vysoká náročnost správy e-learningového
rozhraní

Výbor se shodl, že v tuto chvíli na e-learningovém vzdělávání s EUNI spolupracovat nebude.
V rámci stránek ČUS budou připravovány materiály se snahou o interaktivní charakter ve
shodě s koncepcí rozvoje webových stránek.
•

Jednání PS – zdravotnické prostředky, Stanovisko k metodice předpisu
inkontinenčních pomůcek (Zachoval, Krhut) (08_14_Stanovisko k metodice předpisu
vložek 112013.doc)

Odsouhlasena nová metodika předepisování inkontinenčních pomůcek, vytvořil Krhut a
Zachoval.
Současná verze nevyhovuje především kvůli (ale existuje v ní řada dalších iracionálních
částí):
- pacientům nelze ani do výše daného finančního limitu namíchat složení pomůcek
podle potřeby. V současné době lze předepisovat pouze jediný typ inkontinenční
pomůcky, který hradí pojišťovny, ostatní si musejí v plné výši doplatit.
- Inkontinence začíná na 300 ml úniku moči denně – zcela neúnosné. Podle EBM se za
pozitivní 24hodinový test považuje únik 2-4 ml za den.
Nová metodika již byla odsouhlasena všemi ostatními společnostmi, které se zabývají péčí o
pacienty s inkontinencí a preskripcí inkontinenčních prostředků (urogynekologická,
neurologická, geriatrická, rehabilitační a praktičtí lékaři).
Nyní bude nová metodika předána ministerstvu zdravotnictví a plátcům s požadavkem změny
staré za novou.
M. Matoušková navrhuje aby pro pacienty, kterým není počet pomůcek pro ČIA a
inkontinenčních pomůcek na období dostatečný, byla vytvořena možnost „zvýšené úhrady“.
Pro postup bude nezbytné 1. stanovit předpokládaný počet nemocných a 2. přesně definovat
kritéria pro zvýšenou úhradu.
• Dotazníky ambulantní složky – vyhodnocení (Zachoval)
(9_14_Dotazníky_ambulance)
Výstupy z dotazníkové akce byly prezentovány na setkání SAU a budou rozeslány výboru k
připomínkování.
• Udílení ceny prof. Hradce – kritéria (Babjuk)
(10_14_Cena prof Hradce 11_12_2012 MB.doc)
Prof. Babjuk informuje o navržených změnách v pravidlech ceny Ed. Hradce, byly
odstraněny následující odstavce:
- Kandidáti musí s navržením na udělení ceny vyslovit souhlas. Návrh jim oznámí
sekretariát před jednáním výboru, na kterém hlasování proběhne. Toto samozřejmě
neplatí, uděluje-li se cena in memoriam.
- Kandidát může být navržen maximálně třikrát pokud s nominací vyslovil souhlas. Od
roku 2013 nemůže být nominován člen aktuálního výboru ČUS, během jehož jednání
volba proběhne.
- Cena může být spojena s finanční odměnou. O případném udělení, respektive její
výši, rozhodne výbor ČUS každý rok individuálně, a to vždy ještě před hlasováním o
kandidátech
Současně navrženo změnit název z "Cena prof. Hradce" na "Medaile prof. Hradce".
Výbor s navrženými změnami jednohlasně souhlasí.
• Ireverzibilní elektroporace – NanoKnife® (Hora)
- téma přeloženo na příští schůzi výboru pro nemoc prof. Hory

Různé:
• EBU In-Service-Assessment (11_14_Rezidenti přihlášky k EBU In-Service Assessment
2014) – As. Petřík připravil informaci pro rezidenty, která jim byla rozeslána a umístěna
na webu ČUS. Byla opět domluvena podpora společnosti Astellas.
Žádost ČGPS o zaslání doporučných urologických postupů, které se dotýkají
gynekologie či porodnictví (12_14_Dopis_predsedum_spolecnosti.pdf).
ČUS má k dispozici doporučené postupy pro léčbu infekcí (aktualizuje As. Matoušková a
zašle sekretariátu), pro léčbu inkontinence (včetně OAB) pro praktické lékaře a praktické
rady pro ambulantní urology.
Všechny dostupné materiály budou umístěny na web ČUS, společnost gynekologie a
porodnictví bude informována.
•

Stanovisko Městec Králové – dopis MUDr. Mareše (Babjuk, Zachoval)
(13_14_Mestec_Kralove)
Prof. Babjuk vysvětluje revokaci stanoviska výboru ČUS k situaci v Městci Králové.
Výbor s navrženým stanoviskem souhlasí.
•

•

ESOU – účast členů ČUS – za podpory spol. IPSEN byla umožněna účast 16 mladým
urologům na konferenci ESOU 2014

•

Dopis Grada (14_14_Dopis_Grada.pdf) – prof. Babjuk informuje o obsahu dopisu
šéfredaktora společnosti Grada Publishing. Výbor bere na vědomí.

•

Dopis
z
Centra
pro
klinické
doporučené
postupy
v ČR
(15_14_Klinicke_doporucene_postupy.pdf) + přiložený dotazník – dopis vyřídí doc.
Kočvara

•

Prof. Babjuk informuje o návrhu organizace recipročních výměnných stáží pro mladé
urology s Polskou urologickou společností. Pro začátek by byl sponzorován pobyt
jednoho člena ČUS na jeden týden na vybraném polském pracovišti z prostředků ČUS,
analogicky by pobyt jednoho polského urologa v ČR sponzorovala polská strana. Prof.
Babjuk připraví do konce roku konkrétní návrh.

•

Návrh termínů schůzí výboru na první pololetí 2014: 27.2., 29.4., 19.6.

•

Udělení záštity – Mezioborový přístup k diagnostice a léčbě pacientů s RS – výbor
souhlasí

•

Dopis členům komise pro udílení cen ČUS za nejlepší publikaci – doc. Jarolím připravil
sekretariát rozešle členům komise e-mailem

	
  
	
  
Projednáno v termínu 30.10. – 10.12. :
• Udělení záštity:
21. Onkologicko –urologické sympozium, 21.11. 2013, Hotel Artemis Olympik, Praha 8
• Žádost o stanovisko výboru ČUS – MUDr. Igor Mílek, ambulance Praha 4
• Žádost o stanovisko výboru ČUS – prim. Leoš Handrejch, nemocnice Písek
	
  

