Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10. 9. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka,
Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6
Přítomni:
Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Jarolím, As. Petřík,
MUDr. Rosenberg, doc. Zachoval
Členové revizní komise: doc. Doležel, doc. Kočvara, As. Matoušková
Sekretariát: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Omluveni: doc. Krhut
Host: RNDr. Jitka Soukupová, Ph.D.
Program: (01_24_Program_schuze_vyboru_10_9_2015)
• Kontrola zápisu z minulé schůze (Hora) (02_24_Zapis_schuze_vyboru_25_6_2015def)
Prof. Hora kontroluje zápis ze schůze výboru, která se konala 25. 6. 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 nadačním fondem Muži proti rakovině na kampani Movember 2015 (host
RNDr. Jitka Soukupová, Ph.D.) (03_24_Prezentace Nadační fond)
Paní doktorka Soukupová představuje nadační fond Muži proti rakovině, který se především
zaměřuje na preventivní a podpůrné programy v oblasti urologických malignit.
Fond má stanovené tři pilíře investic – 1. Prostředky pro odbornou společnost (vzdělávání a
výzkum), 2. Možnosti léčby a prevence (vzdělávací materiály), 3. prostředky na darování
přístrojové techniky.
Správci fondu by rádi navázali úzkou spolupráci, respektive partnerství s ČUS. Jedním z plánů
je alokovat finance na konkrétní projekty organizované odbornou společností.
Jedním z členů správní rady fondu je i docent Zachoval, a proto se nebude případných aktivit
realizovaných z prostředků fondu účastnit.
Profesor Babjuk oceňuje činnost a výsledky fondu a zdůrazňuje, že je třeba při případné
spolupráci projekty konkretizovat a koordinovat. Navrhuje spolupráci již v rámci letošního
Movemberu (pomoc ČUS při přípravě materiálů atd.).
Výbor spolupráci s nadačním fondem jednohlasně odsouhlasil.

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10. 9. 2015

1

Zástupce nadačního fondu připraví projektovou nabídku (finanční i organizační), kterou
projedná s pokladníkem a předsedou ČUS.
• Spolupráce ÚZIS (Babjuk)
Ředitel ÚZIS, doc. Dušek, dodal v letních měsících analýzu počtů urologických výkonů
prováděných v ČR, na základě kterých profesor Hora zpracoval první draft článku do České
urologie. Doc Dušek analyzuje některá data se zjevnými chybami (počty robotických operací
atd.). Po dodání těchto dat bude článek dokončen.
Prof. Babjuk diskutoval s doc. Duškem otázku projektu CYRUS. Řadu dat, která projekt
mapuje, je nově možno získat z oficiálních databází ÚZIS. Doc. Dušek proto navrhuje změnit
CYRUS na projekt s jednoznačným vědeckým cílem, kterého by se zúčastnila pouze vybraná
centra se zájmem o spolupráci. Prof. Babjuk připraví konkrétní návrh.
• Konference ČUS Olomouc (Petřík, Zachoval)
As. Petřík informuje o stavu příprav výroční konference.
K dnešnímu dni je přihlášeno 401 lékařů a 188 sester. Aktivní účast bude mít 152 lékařů.
Vědecký program je sestaven, abstrakta jsou připravena, jsou nahlášena 3 satelitní
sympozia.
Proběhnou paralelní přenosy operačních výkonů – laparoskopická a robotické resekce
ledviny v 3D.
Laparoskopické a robotické kurzy budou realizovány podle stejného modelu jako v roce 2014
za podpory společností BBraun, Olympus, Intuitive Surgical. As. Petřík osloví navržené
lektory. Sekretariát připraví způsob registrace účastníků jako v loňském roce.
Zasedání výboru: aktuální výbor středa 21.10. 14:00—15:30, nový výbor čt 22.10. 17:30 –
18:00, SOR středa 21.10. večer po sympoziích.
Rozpočet: předpokládaný zisk 47.000,- Kč.
Prezentace na plenární schůzi – sekretariát zašle výboru zprávy z minulých let pro přípravu
souhrnné zprávy za volební období výboru a každý z členů výboru připraví informaci za svojí
agendu (termín dodání: 12.10.2015). Příspěvky sjednotí prof. Babjuk – zpráva bude dostupná
po dobu trvání konference na elektronických terminálech.
Prezentace výboru na plenární schůzi proběhne obdobným způsobem jako vloni – termín
dodání slidů předsedovi 12.10.2015.
• Andrologické sympozium - stav příprav (Krhut, Zámečník)
Kapacita sympozia je naplněna, smlouva podepsána, místo zajištěno a program sestaven.
• Zpráva pokladníka (Petřík)
As. Petřík hovoří o aktuálním stavu hospodaření. Aktuální letošní příjem k dnešnímu datu je
3.75 mil, výdaje 2,23 mil. Výbor nemá k hospodaření připomínky.
• Projekt VZP "Program prevence" (Zachoval)
Doc. Zachoval informuje o stavu příprav projektu VZP – dokončuje se software, logistika,
administrativa. Inženýr Kroča, jehož pracoviště má projekt na starosti, potvrdil, že je vše
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připraveno a navrhuje, aby se v říjnu a listopadu provedlo technické vyzkoušení v několika
ambulancích. Samotný projekt by byl spuštěn až začátkem roku 2016. Doba trvání by měla
být 6 měsíců.
Za ČUS je vše připraveno, navržen i seznam zúčastněných ambulantních pracovišť.
•

Specifický léčebný program u BCG Medac (Matoušková) (04_24_BCG vakcína MB
(00000002)
As. Matoušková jednala s VZP ohledně přesného postupu při preskripci BCG vakcíny. Na
základě konsensu byl následně připraven návod, jak postupovat při preskripci BCG vakcíny,
který je publikován na webu ČUS. Svaz zdravotních pojišťoven bude postupovat v duchu
postupu schváleného VZP.
Dle některých informací Sanofi Pasteur společnost zahájila v Kanadě výrobu v nové továrně a
ImmuCyst tak pravděpodobně bude na českém trhu od začátku příštího roku. V době
nedostupnosti přípravek ztratil úhradu, nikoli však registraci. Režim pro schválení úhrady
proto bude stejný jako v této chvíli u BCG Medac.
• Protonové centrum (Matoušková)
As. Matoušková informuje o nabídce certifikačních programů protonového centra. Centrum
postupně vytváří projekty pro léčbu zhoubných nádorů a pravidelně oslovuje urology se
žádostí o spolupráci.
Výbor společnosti dostal informaci o údajném finančně motivačním programu pro lékaře,
kteří doporučí protonovému centru nové pacienty. Tuto skutečnost, pokud by byla
prokázána, výbor považuje za eticky neakceptovatelnou a měli by o ní být informováni
pacienti. Bude ověřena možnost podnětu k prošetření Českou lékařskou komorou a
příslušným správním orgánem a eventuálního vyvození odpovědnosti vůči odbornému
zástupci.
Výbor připravuje argumentaci reagující na zavádějící kampaň Protonového centra týkající se
léčby karcinomu prostaty – tyto argumenty by měly být k dispozici urologům na webu ČUS.
Základ by měl být článek o jednotlivých metodikách léčby lokalizovaného karcinomu
prostaty připravovaný urology a radioterapeuty (pod vedením prof. Pacíka a prof. Šlampy).
Po ukončení recenzního řízení bude článek umístěn na web ČUS.
As. Matoušková současně navrhuje připravit materiál pro vedoucí KOC a zahájit s nimi
diskuzi na toto téma, výbor souhlasí.
Výbor společnosti považuje za důležité monitorovat dostupné výsledky léčby protonovým
zářením, stejně jako monitoruje výsledky jiných léčebných metod. Prof. Babjuk napíše
oficiální dopis - výzvu členské základně s žádostí o zaslání svých zkušeností s protonovou
léčbou (anonymně, bez uvedení jména pacienta).
•

Kalkulace na mobilní verzi webu ČUS (Črepová) (05_24_Web_prezentace na vybor
10_9_2015)
Mgr. Črepová hovoří o návštěvnosti webových stránek ČUS, která opět po letním poklesu
stoupá. Více než ¼ uživatelů sleduje web z chytrých telefonů a tabletů. Z toho důvodu byla
poptána kalkulace u společnosti PHC na úpravu webových stránek pro uživatele mobilních
aplikací:
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Varianta A – vytvoření nové mobilní šablony (bez možnosti využití videí) 60.000 Kč
Varianta B – vytvoření responsivní šablony 85.000 Kč
Mgr. Črepová doplní informace k jednotlivým bodům nabídky a výbor tento bod projedná /
odsouhlasí na svém příštím zasedání v Olomouci.
Různé:
• Noví členové (Bartlová) (06_24_novi clenove)
Výbor schválil přijetí těchto nových členů:
MUDr. Barbora Cudráková, Urologická klinika FN Plzeň
MUDr Lukáš Fišer, Urologické odd. ON Kladno
MUDr. Veronika Kaľatová, Urologické odd. Nemocnice Teplice, KZ a.s.
MUDr. Jan Velnieška, Urologické odd. Nemocnice České Budějovice
Přihláška MUDr. Mohanda Jaghi byla vrácena k doplnění.
• Komise pro lékovou politiku (Jarolím)
Doc. Jarolím informuje, že komise pro lékovou politiku projednala a zpracovala stanoviska u
těchto přípravků: Sotahexal, Distigmin, Pegfilgrastim, Lipegfilgrastim, Furosemid, Betaxolol,
Triptorelin nedepotní, Leptoprolol, Noradrenalin.
•

Onkourologie (Hanuš)

Prof. Hanuš informuje o vývoji agendy pro nástavbový kurzu Onkourologie. Byl připraven
vzdělávací program v oboru Onkourologie, publikovaný ve Věstníku. Ředitel IPVZ, MUDr.
Antonín Malina, Ph.D., akceptoval návrh prof. Hanuše nominovat na pozici vedoucího
subkatedry Onkourologie profesora Babjuka .
•

Úprava pravidel Soutěže ČUS o nejlepší publikaci pro rok 2015 – kategorie „nejlepší
video“.
Výbor odsouhlasil přidání nové kategorie „nejlepší video„ do soutěže ČUS od příštího roku
(nejlepší publikace za rok 2015). Oceněno bude pouze první místo.
•

Nabídka spolupráce s Českým rozhlasem Dvojkou – informace z ČLS (07_24_Výzva ke
spolupráci (kontakty Dvojky)
Výbor spolupráci projednal a odsouhlasil. Prof. Babjuk připraví dopis s odpovědí – vzhledem
k tomu, že se 14.-18.10. bude v Praze konat významná mezinárodní konference pediatrické
urologie, výbor doporučil jako experta doc. MUDr. Radima Kočvaru.

•

Projekt online registrace nových zájemců o členství v ČLS JEP, uzavřená část webu ČLS
JEP (08_24_Fwd dopis prof. Svačiny k uzavřené části webu ČLS JEP)
Výbor byl s projektem seznámen, nicméně u přihlášení nových členů bude nadále
postupovat podle stávajícího schvalovacího schématu včetně povinnosti dvou garantů, členů
společnosti.
Bude připravena nová, vpisovací, pdf verze přihlášky na web ČUS.
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Dále výbor navrhl zástupce, kteří budou mít přístup do uzavřené části webovských stránek
ČLS s interními informacemi z odborných společností, spolků lékařů a pracovních skupin ČLS
JEP. Budou to členové výboru, revizní komise a sekretariát společnosti.
• EAU Crystal Matula Award 2015 (Babjuk) (09_24_ EAU Crystal Matula Award 2015)
Výbor projednal nominace a konstatoval, že vhodný kandidát s šancí na úspěch není t.č.
v řadách ČUS k dispozici.
•

EAU – International Academic Exchange Programme (Babjuk) (10_24_ Applications
welcome for the 2016 Canadian Japanese Tour)
Výbor navrhl jako kandidáta MUDr. Otakara Čapouna. Sekretariát informuje pana doktora
Čapouna o nominaci a je nutné rychle zažádat a poskytnout EAU požadované informace.
• Účast na CEM - přihlášení účastníci (Bartlová) (11_24_Tabulka_podpora_CEM_2015)
O podporu účasti na CEM v Budapešti se přihlásilo celkem 5 zájemců s pasivní účastí a 23
s aktivní účastí.
Výbor odsouhlasil podporu všech 28 přihlášených účastníků.
• IX. mezinárodní kongres společnosti pro zdraví a stárnutí mužů (ISSAM)
Výbor projednal a odsouhlasil nabídku společnosti V.M.EST a.s. na spolupráci při propagaci
kongresu a recipročním čerpáním 5 voucherů na registraci.
Sekretariát zajistí e-mailing pozvánky na členy ČUS s nabídkou registrace pro 2 účastníky
s velkým zájmem o andrologii.
Prof. Babjuk odpoví na oficiální dopis pořadatelské agentury.
• Žádost o záštitu ČUS a ČAU (dokumenty 12_24_a-f)
Výbor projednal a odsouhlasil záštitu ČUS a ČAU nad uvedenými akcemi:
- Postgraduální kurz “Endoskopické resekce ledvin”, 7.-8.12.
- Mezinárodní konference “10. výročí robotické chirurgie v České republice”, 8.12.
- Kurz IPVZ “Karcinom prostaty”, 19.11.
- 23. Onkologicko-urologické sympozium a 19. Mammologické sympozium, 19.-20.11.
•

Pojišťovna 205 u ženské inkontinence požaduje speciální žádost u zavedení pásky.

Projednáno v termínu 25.6. 2015 - 10.9. 2015:
•
•
•

Informace o průběhu 1. kola voleb do výboru a RK
Nominace odborníka v oboru urologie pro nezávislou odbornou komisi (stížnost p.
Novákové) – nominován docent Jarolím
O podpora účasti na konferenci ESPU 2015 si požádalo 11 lékařů. 10 lékařům / lékařkám
výbor podporu odsouhlasil, 1 lékařka nebyla členkou ČUS a z toho důvodu jí nemohla být
podpora udělena.
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•

•
•
•
•
•
•
•

Nominace mladých urologové na spolupráci s EAU (moderace, vyzvané přednášky, ESU
kurzy a guidelinové skupiny apod.) – nominaci přijali: MUDr. O. Čapoun, MUDr. M. Král,
MUDr. P. Macek, MUDr. A. Brisuda, MUDr. V. Soukup
Prof. Babjuk informoval v dopise EAU.
Úhrada BCG vakcíny - informace z VZP umístěna na web ČUS
Vnitřní připomínkové řízení - Návrh novely vyhl. č.134/1998 Sb., kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami – výbor neměl připomínky
Připomínkování návrhu novely zákona č.110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o
potravinách
Návrh novely zákona č. 373 - připomínkové řízení -- odeslána odpověď výboru
Návrh novely zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění – připomínkové
řízení – odeslána odpověď výboru
Žádost pojišťovny MV o sdílení některých urologických kódů chirurgům
Žádost partnera ČUS o umístění informace o partnerství společnosti s ČUS v televizním
reklamním spotu na fytopreparát – výbor ČUS se touto žádostí zabýval a po široké
diskusi a právním rozboru této situace se rozhodl ji odmítnout.

Zapsala N. Bartlová
Kontroloval M. Babjuk
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