Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 6. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka,
Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6

Přítomni:
Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hora, doc. Jarolím (z rodinných důvodů
plánovaně odchází během schůze - před hlasováním o ceně E. Hradce), doc. Krhut As. Petřík,
MUDr. Rosenberg, doc. Zachoval
Členové revizní komise: doc. Doležel, doc. Kočvara, As. Matoušková
Sekretariát: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Omluveni: prof. Hanuš
Host: prim. Zámečník
Program: (01_23_Program_schuze_vyboru_25_6_2015)


Kontrola zápisu z minulé schůze (Hora) (02_23_Zápis_ze zasedani__vyboru_7_4_2015)
Prof. Hora kontroluje zápis ze schůze výboru, která se konala 7. 4. 2015.
ad Organizace onkourologické péče (Babjuk) As. Matoušková pošle výboru návrh
postupu pro revizi materiálu (navrhne pracovní skupinu o dvou odbornících ke každému
typu nádoru, která bude koordinovat aktualizaci poslední verze z roku 2009, materiál
následně projde oponenturou členy výboru). – úkol trvá
ad Zpráva komise pro lékovou politiku (Jarolím)
Doc. Jarolím informuje, že byl přes výhradu výboru schválen specifický léčebný program
na dovoz Uralytu do roku 2017. As. Petřík zjistí možnosti dovozu čistého Kalium citrátu
bez příměsi natrium citrátu – úkol trvá



Spolupráce s ÚZIS (Babjuk) (03_23_uroonko_vykony_2009_2014)
Docent Dušek připravil analýzu urologických výkonů prováděných v ČR. Data byla dodána
v den schůze, členové výboru je proto vyhodnotí v následujících týdnech. Profesor Hora
připraví souhrnnou informaci do České urologie.
Výbor zvažuje požadavek na detailnější analýzu v klíčových oblastech – např. radikální
prostatektomie, operační léčba nádorů ledvin atd.
Prof. Babjuk bude mít 13.7. jednání s doc. Duškem ohledně úpravy registru cystektomií a
další spolupráce. Případné podněty k jednání dodají členové výboru do 10.7.2015.



Národní strategie Zdraví 2020 - mezirezortní připomínkové řízení (Zachoval)
Doc. Zachoval informuje o tzv. "akčních plánech" MZ ČR. Jedním z témat je i program
prevence. ČUS byl v květnu vyzván k vypracování základních bodů v oblasti časné detekce
karcinomu prostaty. Prof. Babjuk s doc. Zachovalem dodali MZ požadované informace.



Projekt VZP (Zachoval) (04_23_Pilot_casny_zachyt_ZN_prostaty)
Doc Zachoval přináší další informace o iniciativě VZP a programu "Časný záchyt karcinomu
prostaty“. Projekt je zaměřen na muže ve věku 50-65, kteří jsou pojištěnci VZP. Doc.
Zachoval představuje protokol projektu. Výbor konstatuje, že je po odborné stránce zcela
v souladu se současným pohledem na časný záchyt rakoviny prostaty a s doporučeními
EAU. Projekt je plně financován VZP. ČUS by měla připravit odbornou část (připravit
hodnotící parametry) a doporučit VZP síť urologů, kteří budou do projektu zapojeni. Výbor
předpokládá zapojení 100-150 ambulantních urologů ve všech regionech ČR. Výbor
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nabídne VZP síť urologů, na které má kontaktní adresy, tedy převážně ty, kteří
spolupracovali na dotazníkové akci atd.
V červenci a srpnu proběhne příprava a medializace projektu, realizace od září až do
prosince, vyhodnocení začátkem roku 2016. Po určité době by měla VZP vyhodnotit, jaký
byl profit u pacientů s pozitivním výsledkem.
Projekt předpokládá dvě návštěvy u urologa (viz protokol), ambulantní urolog za ně obdrží
2500 Kč.
Výbor odsouhlasil zapojení ČUS jako partnera projektu. Prof. Babjuk a docent Zachoval
připraví podklady pro VZP.


Konference ČUS Olomouc (Petřík, Zachoval) (05_23_Konference CUS 2015
2015_05_03_AP)
Asistent Petřík referuje o stavu příprav: hotel potvrzen, webová aplikace spuštěna,
aktuálně přihlášených 149 účastníků, je dostatek přihlášek pro kvalitní vědecký program.
Kurzy ČAU – program tří kurzů je plně připraven, přednášející kurzu „Dětská inkontinence“
a konkrétní program budou upřesněny začátkem července (termín 7.7.2015). Termín pro
dodání abstrakt přednášek je 15.7.
Kurs ESU – program existuje, prof. Babjuk osloví ESU o jeho potvrzení.
Workshop sesterské sekce připraven.
Jsou domluvena 3 satelitní sympozia
Vědecký výbor bude zasedat 23.7. v 10:00. 4.8. bude dokončen definitivní program.
Zalomení podkladu pro ČU bude připraveno do 31.8.
Sborník bude v tiskové i v elektronické verzi na posterech.
Společenský večer ve středu – arcibiskupský palác. Sekretariát projde jmenovitě
s profesorem Babjukem seznam účastníků.
Přenosy z operačních sálů: výbor diskutuje doplnit přenos laparoskopické resekce ledviny
o paralelní přenos resekce robotické. As. Petřík informuje o finančních dopadech. Přenos
robotické operace odsouhlasen 7 hlasy, 1 hlas byl proti. Výbor následně diskutuje o místu
realizace robotického výkonu. Navržena FN Olomouc (vzhledem k místu konání
konference, DaVinci S) a nemocnice Ústí nad Labem (vzhledem k dostupnosti
nejmodernější technologie DaVinci Xi). Cenová náročnost z obou míst se zásadně neliší.
Výbor hlasuje 6 hlasy pro pracoviště v Ústí nad Labem, 1 hlas byl pro Olomouc, 1 člen
výboru se zdržel hlasování.
Paralelní přímý přenos laparoskopické resekce ledviny bude z FN Plzeň, jak bylo určeno
dříve. Technickou realizaci obou přenosů domluví as. Petřík. Ten též získá informace o
cenovém navýšení přenosů ve 3D a zjistí možnosti potenciálních partnerů na přenosu ve
3D kvalitě finančně spolupodílet.



Robotika – přímý přenos v rámci konference, další strategie (Babjuk) (06_23_Robotika)
Doc. Broďák informuje o jednání doc. Študenta s dr. Arnoštovou, náměstkyní MZ ČR, kde
byla zmíněna potenciální možnost úhrady robotické resekce tumorů ledvin.
Prof. Babjuk upozorňuje, že výbor se opakovaně pozitivně vyjádřil k podpoře robotické
operativy. V kontextu s připravenou koncepcí robotické operativy v urologii (připravené
v roce 2012 – viz http://www.cus.cz/pro-odborniky/o-spolecnosti/koncepce-oboruurologie/navrh-koncepce-roboticke-operativy-v-urologii-v-cr/ ) považuje výbor za
standardní robotické výkony ty, které jsou v koncepci uvedené - tedy i resekci ledviny.
Zmíněná koncepce byla zaslána každému novému Ministru zdravotnictví. Prof. Babjuk se
opakovaně pokoušel navázat konstruktivní jednání na téma koncepce robotické operativy
v urologii s prof. Vymazalem, na poslední dopis z března t.r. zatím nepřišla odpověď.
Bude připraven dopis pro doc. Študenta s odkazem na koncepci.
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Zpráva pokladníka (Petřík)
As. Petřík referuje o přehledu hospodaření za Q1/2015 – příjmy 3.3 mil., aktuální stav +
1.8 mil. Kč.
Výbor aktuální stav hospodaření jednohlasně odsouhlasil.



EBU In service assessment - detailní rozbor výsledků 2015 (Petřík) (07_23_Zpráva EBU
In service 2015 ver II)
As. Petřík připravil detailní rozbor výsledků z EBU In-Service Assessmentu. Průměrný
výsledek českých residentů lehce pod evropským průměrem, ale v rozsahu směrodatné
odchylky (ČR průměr 54,8% Maximum 69%, minimum 35%) Evropa: průměr 57,3% ,
maximum 79% minimum 29%.
Oproti minulému roku je výsledek horší (v roce 2014 byla průměrná hodnota o 0,2% nad
evropským průměrem).
Bohužel výsledky nejsou lepší s narůstajícím rokem rezidentury. Výbor by přivítal účast
rezidentů z většího počtu pracovišť.
Další informace budou publikovány v bulletinu a na webu ČUS – připraví As. Petřík.



Specializační vzdělávání (Připomínkové řízení k novele zákona č. 95/2004 Sb., Akční plán
č.10 - Celoživotní vzdělávání ZP) (Kočvara, Babjuk) (08_23_Fw Připomínkové řízení k
novele zákona č. 952004 Sb)
Výbor vnímá pozitivně, že urologie zůstala zachována jako samostatný obor se
samostatným urologickým kmenem i že délka vzdělávání zůstala 5 let. Řada návrhů MZ
(např. zkouška po kmeni) jsou již ve vzdělávacím programu urologie obsaženy.



Nominace na udělení medaile E. Hradce (Babjuk) (9_23_Návrh na cenu Eduarda Hradce)
Výbor obdržel jedinou oficiální nominaci na Medaili Ed. Hradce - a sice doc. Milana
Kroluppera. Docent Kočvara představuje nominovaného kandidáta. Výbor všemi 7 hlasy
přítomných členů v tajném hlasování nominaci odsouhlasil.



Andrologické sympozium - stav příprav (Krhut, Zámečník)
Doc. Krhut a prim. Zámečník informují o stavu příprav. Jedná se akci s vyváženým
odborným programem zaměřeným na andrologii. Rozpočet je nastaven pro 100 účastníků
a 16 přednášejících, kapacita je naplněna z 90 %.
Výbor projednal smluvní podmínky a možnosti výstavy farmaceutických společností
s ohledem na kapacitu výstavní plochy (generální partner + 2 vystavovatelé).



Revize úhrad Solifenacinu (Zachoval, Jarolím, Matoušková) (10_23_a_Reakce výboru
ČUS ČLS JEP týkající se revize preskripce solifenacinu ze strany VZP)
Výbor diskutuje o vzniklé situaci i možnostech dalšího postupu. Zdůrazňuje obecnou
nutnost dodržovat indikační omezení. Výbor považuje rozdělení přípravků na léčbu OAB
za logické a doporučuje jejich zachování. Zrušení skupin by mohlo v budoucnu vést k
podstatnému snížení počtu preparátu na našem trhu. Materiál k dané problematice byl
uveřejněn na webu ČUS.
Bude připraven odkaz na webu, který bude shrnovat preskripční omezení u nejčastěji
užívaných léků - zajistí doc. Broďák a Mgr. Črepová.

Různé:


Noví členové (Bartlová) (11_23_Noví členové)
Výbor schváli přijetí těchto nových členů:
MUDr. Petr Kepič, FN Olomouc, Vojenská nemocnice Olomouc
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MUDr. Jan Pávek, Orlickoústecká nemocnice
MUDr. Tuan Trinh, FN Brno
MUDr. Hassan Shaikh, Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav
MUDr. Milan Čermák, ÚVN, Praha
MUDr. Vojtěch Fiala, VFN, Praha


Onkourologie (Babjuk, Hora)
Vzdělávací program nástavbového oboru Onkourologie byl publikován ve Věstníku MZ.
Prof. Babjuk a doc. Hora infomují o dalších krocích: vytvoření subkatedry onkourologie,
vytvoření zakladatelů oboru, akreditace pracovišt, vytvoření kurzů a zkušebních otázek.



Magnetická rezonance a biopsie prostaty (Hora)
Diskutován je současný trend využití NMR k biopsii u karcinomu prostaty. Prof. Hora
informuje o situaci na některých pracovištích, kdy je biopsie prostaty prováděna
radiology. Výbor se domnívá, že biopsie prostaty patří jednoznačně do rukou urologa. Za
budoucnost vidí biopsii za využití fúze NMR a sonografického obrazu. Výbor bude ve
spolupráci s onkosekcí tuto cestu prosazovat a hledat cestu k jeho zavedení do rutinní
praxe včetně získání úhrady.



Zpráva komise pro lékovou politiku (Jarolím) - projednáno před odchodem doc.
Jarolíma (12_23_Léková politika- červen 2015)
Doc. Jarolím informuje, že komise pro lékovou politiku projednala a zpracovala stanoviska
u těchto přípravků: Abirateron, Botox, Degarelix, Desmopresin, Kabazitaxel, Mirabegron,
Uralyt.
Bylo zpracováno na vyžádání stanovisko k úhradě Rowatinexu.
Připravuje se zákon o léčebných prostředcích.



Dostupost BCG vakcíny
VZP nechce schvalovat úhradu BCG u pacientů s nádory měchýře (na trhu je k dispozici
omezené množství přípravku BCG Medac). As. Matoušková do 6.7. připraví návrh dopisu
a další komunikace směrem k pojišťovně se zdůrazněním BCG jako nejúčinnější formě
terapie v dané indikaci.



Webové stránky (Črepová)
Mgr. Črepová informuje o mírném poklesu návštěvnosti stránek a navrhuje některá řešení
pro zlepšení. Nová optimalizace stránek přes PHC – finančně dražší varianta nebo
absolvování kurzu na optimalizaci webu (optimalizace bude následně realizována touto
osobou bez nutnosti dalších nákladů). Další možností je přizpůsobení stránek chytrým
telefonům / tabletům. Výbor odsouhlasil kurz pro magistru Črepovou v hodnotě 3.000 –
5.000 Kč za účelem optimalizace stránek. Magistra Črepová zjistí kalkulaci nákladů pro
přizpůsobení stránek tzv. chytrým telefonům, návrh projedná zřejmě již nový výbor ČUS.



Krátké stáže pro mladé urology – Slovensko (13_23_Fwd Slovakia - Short clinical visit)
Výbor bere na vědomí návrh předsedy SUS na stáže pro mladé urology na Slovensku
(Martin, Prešov, Banská Bystrica).



Reprezentace na CEM za ČR (prof. M. Babjuk, prof. M. Hora, Doc. R. Zachoval, MUDr. I.
Trávníček, As. MUDr. Eret, Ph.D.) – uhrazení nákladů
Výbor odsouhlasil úhradu dopravy pro zástupce ČUS.
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Účast předsedy ČUS na výroční konferenci HUA – výbor odsouhlasil uhrazení letenky
prof. Babjuka na výroční konferenci Maďarské urologické společnosti.



Podpora účasti na ESPU (žádost MUDr. M. Drlík, MUDr. Zerhau pro M. Kubáta, M.
Pýchová) (14_23_Podpora ESPU)
Doc. Kočvara požádal o podporu účasti na ESPU do maximální výše 100.000 Kč. Výbor
investici již v minulosti odsouhlasil a zahrnul do rozpočtu pro tento rok.
Přihlášky musí být zaslány do 15.7. na e-mail sekretariátu. Výbor následně rozhodne o
všech žádostech.


Žádost o záštitu ČUS a ČAU nad Konferencí Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze,
20.11. 2015 (15_23_Program konference - 40 let Karlov)
Výbor udělil záštitu ČUS a ČAU.



Workshop SUNU na téma "Botulin v urologii", 16.9., Praha, Hotel Barcelo
(16_23_Program)
Výbor udělil záštitu ČUS a ČAU.
Doc. Krhut dále informuje o úspěšném konání workshopu sekce SUNU v Kyjově. Zpráva
bude publikována na webu ČUS a v České urologii.



Kauza MUDr. L. Šafařík, CSc. - pokračování (As. Matoušková, prof. Babjuk)
(17_23_a_Kauza_MUDr_Šafařík)
As. Matoušková informuje o stížnosti MUDr. L. Šafaříka. CSc. a odpověď ČLS JEP. Výbor
ČUS bere na vědomí.



Zpráva z výběrového řízení - urologická ambulance PTC (Matoušková) (18_23_Zpráva z
výběrového řízení - urologická ambulance PTC)
As. Matoušková informuje o výběrovém řízení na urologickou ambulanci PTC:
Dne 15. 4.2015 proběhlo výběrové řízení na urologickou ambulanci, která bude součástí
PTC. Žadatelem - urologem - je MUDr. Jiří Kočárek, PhD., vedoucí lékař urologického
oddělení ÚVN.
Na výběrové řízení byl zdravotním odborem Magistrátu hl. města Prahy přizván doc.
MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc. jako zástupce odborné společnosti. Vzhledem k projednávané
oblasti jsem byla oslovena k zodpovězení dalších otázek ohledně radiační léčby protony.
Požadované podklady jsem dodala.
Diskuze na výběrovém řízení nezpochybňovala kvality adepta, ale dotýkala se především
otázek spojených s protonovou léčbou. V průběhu byla snaha opakovaně oddělit vznik
ambulance, jejího spojení s PTC a vlastní protonové léčby. Pan docent s tímto nesouhlasil.
Zástupce odborné společnosti, doc. Kawaciuk, hlasoval proti uzavření smluvního vztahu
mezi zdravotními pojišťovnami s MUDr. Kočárkem a urologickou ambulancí v rámci PTC.
Většina zdravotních pojišťoven byla proti, pouze tři ZP byly pro. Konečné rozhodnutí bude
k dispozici v odstupu na http://www.vzpsmlouvy.cz/rubrika/zadosti nebo na stránkách
Magistrátu hl. m. Prahy.



Informace o průběhu voleb
Volby probíhají v souladu se stanovami ČUS. Bylo ukončeno 1. kolo voleb, volební komise
provede sčítání hlasů 30. 6. a obratem bude informovat výbor. Následně budou
informováni kandidáti a členská základna.
Do současné chvíle nebyl podán žádný protest ani stížnost na průběh voleb.
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Vyhodnocení seminářů CRPC (Črepová, Matoušková) (19_23_Seminare CRPC souhrnna
zprava)
Mgr. Črepová informuje o vyhodnocení seminářů CRPC. Semináře se zúčastnila třetina
členské základny ČUS z řad ambulantních i nemocničních urologů. V některých regionech
jsme zaznamenali také účast onkologů.
Z návštěvnosti vyplývá, že problematika metastatického kastračně rezistentního
karcinomu prostaty je pro urology zajímavá. Účastníci velmi pozitivně hodnotili zejména
vysokou odbornou úroveň přednášek, komplexnost programu, možnost zapojení se díky
hlasovacímu zařízení a diskuzi během semináře i s kolegy po jeho skončení.
Přednášky ze seminářů budou dispozici na webových stránkách ČUS v rubrice On-line
vzdělávání.



Smlouva o poskytování elektronických on-line zdrojů mezi ČUS ČLS JEP jako vydavatele
České urologie a Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové (Hora)
Knihovna v Hradci Králové požádala o postoupení a uveřejnění České urologie ve svých
archivech. Za tímto účelem bude uzavřena smlouva. Výbor souhlasí.



Stanovisko České urologické společnosti k zavedení léčby poruch funkce dolních
močových cest metodou Sakrální neuromodulace do praxe v ČR. (20_23_stanovisko ČUS
k SNM)
Výbor připravený materiál odsouhlasil.



Termín zasedání výboru září 2015 : 10.9.

Projednáno v termínu 7.4. 2015 - 25.6. 2015 :







Schváleno přidružené členství v ČUS MUDr. Jana Trachty, Klinika dětské chirurgie FN
Motol
Projednané návrhy doplnění vyhlášky 99/2012 - připomínky k lůžkové péči. Výbor ČUS
navrhl doplnění v bodě 14.
Výbor projednal žádost MUDr. Marcela Jandy o certifikaci tabletové verze dotazníku IPSS+
a potvrdil, že tato tabletová verze dotazníku označená jako IPSS+ je ve shodě se standardní
verzí tištěného dotazníku.
Výbor ČUS projednal akční plány připravené MZ: AP č.10 - Celoživotní vzdělávání ZP - a)
lékaři, AP č.8 - Následná, dlouhodobá, domácí a návazná péče, AP č.4 - Omezování
zdravotně rizikového chování. K AP č. 4 a 8 výbor neměl připomínky.
K AP č. 10 byly odeslány následující připomínky:
3. ad 5.2.2 vytvoření koncepce oboru by měla být pověřena odborná společnosti, nikoliv
IPVZ
4. ad 5.2.3 Tvorbu doporučených postupů by měly opět zajišťovat odborné společnosti,
nikoliv IPVZ
5. ad 5.2.4 rozhodující slova v určení kompetencí kmenařů pro jednotlivé odbornosti by
měly mít akreditační komise při MZ ČR, úloha IPVZ není nutná, MZ ČR je zastoupeno VLP
6. Ad 5.2.5 Finanční podpora celoživotního vzdělávání - úloha IPVZ nejen v této otázce by
mala být široce diskutována, mj. s ČLK a ČLS JEP
Výbor ČUS schválil podpora účasti na CEM následovně:
Pro aktivní účastníky ve výši 8.000,- Kč a stravné pro zahraniční služební cesty dle platných
předpisů. Podmínkou je poskytnutí přijatého posteru ve formě PDF k publikaci na webu
ČUS. Jako pasivní účastníci budou podpoření pouze rezidenti a to ve výši 5.000,- Kč.
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Podpora u obou skupin bude proplacena po proběhnutí konference na základě
předložených dokladů.
Udělení záštity workshopu sekce SUNU, 4.-5.6., Kyjov
Výbor České urologické společnosti podpořil “Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku”
připravená Českou internistickou společností.
Výbor pojednal nominace členů do panelů Agentury pro zdravotnický výzkum ČR a to
takto:
P03 Nádorové choroby – prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
P04 Neurověda a duševní zdraví – doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
P06 Poruchy orgánové funkce a úrazová a intenzivní medicína – Doc. MUDr. Roman
Zachoval, Ph.D.
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