Zápis ze zasedání výboru ze dne 21.10. 2015, salonek, Hotel Clarion, Olomouc
Přítomni:
Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hanuš, doc. Jarolím, doc. Krhut, As. Petřík, MUDr.
Rosenberg, doc. Zachoval
Členové revizní komise: doc. Doležel, doc. Kočvara, As. Matoušková
Sekretariát: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Omluveni: Prof. Hora
Profesor Babjuk děkuje členům výboru za práci v uplynulém volebním období. Nově zvolený výbor bude
pokračovat téměř ve stejném složení jako výbor současný. MUDr. Rosenberg za výbor děkuje
předsedovi ČUS.
 Kontrola zápisu z minulé schůze – viz příští schůze výboru
Ad Kalium Citrát - asistent Petřík zjišťoval dostupnost a jediný zdroj na trhu je americká společnost,
která má tuto substanci za přemrštěné ceny a výrobek by byl neúměrně finančně náročný. V této situaci
výbor doporučuje používat magistraliter přípravu.
 Zpráva pokladníka (Petřík)
As. Petřík informuje o stavu hospodaření.
K 30. 9. 2015 byl za tento rok příjem společnosti 4 mil. Kč, výdej 2,5 mil. Kč, zůstatek 1,5 mil. Kč
Předpokládaný zisk z konference cca 200.000 Kč.
Výbor se zabýval i hodnocením hospodaření za celé své funkční období:
Příjmy od sponzorů průběžně lehce klesají, nově se navyšují příjmy z edukačních akcí, které ČUS pořádal.
Náklady na chod společnosti byly vyšší, než v předchozím volebním období, ale výrazně je převýšil
nárůst zisků, což se promítá do výše fondu společnosti.
Stav fondu byl na začátku volebního období v roce 2011 7,48 mil Kč, na konci volebního období v roce
2015 činí zhruba 11 mil. Kč.
Výbor hospodaření odsouhlasil 7 hlasy, pokladník se zdržel hlasování.
Zpráva o hospodaření předána k archivaci sekretariátu.
Revizní komise neměla k hospodaření námitek.
 Vyhodnocení cen za nejlepší publikace (Jarolím)
Doc. Jarolím prezentuje výsledky soutěže ČUS za nejlepší vědeckou publikaci za rok 2014. Do soutěže
bylo přihlášeno celkem 21 publikací ve dvou kategoriích, hodnoceno bylo v kategorii A 12 publikací a
v kategorii B 6 publikací. 3 publikace byly vyřazeny, protože nesplňovaly kritéria soutěže (první autor
nebyl členem ČUS, nejednalo se o původní práci). Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou
publikaci byla složena z 28 členů a na sekretariát přišlo celkem 22 obálek s hodnocením. Jedna obálka
byla neplatná.
Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF
1. místo - Zerhau P, Mackerle Z, Husar M, Brichtova E, Sochurkova D, Göpfert E, Faldyna M: Limitations
in using rabbit bladders in electrophysiological and urodynamic experiments, Veterinarni Medicina, 59,
2014 (8): 376–381, IF 0,756
2. místo - Stanik M, Capak I, Macik D, Vasina J, Lzicarova E, Jarkovsky J, Sustr M, Miklanek D, Dolezel J.:
Sentinel lymph node dissection combined with meticulous histology increases the detection rate of
nodal metastases in prostate cancer, Int Urol Nephrol. 2014 Aug; 46(8):1543-9. doi: 10.1007/s11255014-0704-3. Epub 2014 Mar 29, IF 1,293
3. místo - Krhut j, Holy P, Tintera J, Zachoval R, Zvara P: Brain activity during bladder fillig and pelvic
floor muscle contractions: A sudy using functional magnetic resonance imaging and synchronous
urodynamics, Int J Urol 2014; 21: 169-174, IF 1,747
Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s Česká urologie
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1. místo – nebylo uděleno
2. místo - Šámal V, Müllerová J, Paldus V, Mečl J: Monitorace ztráty botulinumtoxinu při aplikaci do
detruzoru - výsledky pilotní fáze studie, Ces Urol 2014, 18(1):33-39
3. místo - Šobrová A, Eret V, Dolejšová O, Ferda J, Hes O, Pivovarčíková K, Hora M: Komparace
multiparametrické magnetické rezonance se silou magnetického pole 3 Tesla s transrektální sonografií
naváděnou biopsií prostaty (Multiparametric magnetic resonance imaging of the prostate with 3 Tesla
magnetic field in correlation with transrectal ultrasound guided biopsy of the prostate), Ces Urol, 2014,
18(3): 225-33
Kategorie C – Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN)
V této kategorii nebyla přihlášená žádná publikace.
Výbor všem členům Komise děkuje za aktivní přístup.
Doc Krhut navrhuje upravit ohodnocení těch, kteří se umístili. Dosavadní odměna je do 10.000 Kč.
Otázkou strategie podpory publikační aktivity, kam patří i výše odměn za vítězné práce, se bude zabývat
nový výbor.
 Úhrada flexibilní cystoskopie Pojišťovnou ministerstva vnitra (Matoušková, Babjuk)
As. Matoušková informuje o tom, že ZP MV ČR a Vojenská pojišťovna vydaly rozhodnutí, ve kterém nově
požadují k nasmlouvání výkonu 76511 specializované kurzy. Výbor zdůrazňuje, že flexibilní cystoskopie
je nedílnou součástí vzdělávacího programu v urologii a vybavení cystoskopem patří k povinnému
vybavení urologických ambulancí dle vyhlášky 92/2012 o povinném vybavením a je součástí platných
doporučených postupů. Podkladem požadavku je zmínka o kurzu v kalkulačním listu výkonu 76511,
který vznikl řádově před 20 lety. Jeho změna byla opakovaně výborem připravena v souvislosti s
přípravou nových sazebníků, které však nebyly ministerstvem přijaty.
As. Matoušková napsala jako předsedkyně SAU dopis vedení pojišťoven, dopis ČLK se žádostí o právní
rozbor.
Výbor očekává odpověď pojišťoven, v negativním případě další krok bude vyvolat smírčí řízení.
Doc. Zachoval navrhuje podat současně návrh na změnu registračního listu výkonu dr. Pokornému na
pracovní skupinu MZ a věc tam projednat.
Věc bude řešit nový výbor.
 Volby
Prof. Babjuk shrnuje výsledky voleb, které jsou dostupné na webu ČUS.
Odměna pro volební komisi – výbor považuje pozvání na výroční konferenci ČUS a úhradu nákladů s tím
spojených za adekvátní kompenzaci a ocenění.
 Finální příprava prezentace na plenární schůzi (Babjuk)
Profesor Babjuk prochází prezentaci na plenární schůzi - podrobněji viz zápis z plenární schůze.
Příští konference se bude konat v Českých Budějovicích 19.-21. 10. 2016


Zakončení funkčního období 2011-2015 – viz Zpráva o činnosti výboru

Různé:
 Noví členové (Bartlová)
Výbor schválil přijetí těchto nových členů:
MUDr. Kateřina Šuldová, urologické odd. České Budějovice
MUDr. Jakub Řezáč, Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
MUDr. Kristýna Dukátová, Urologické odd. FTN, Praha 4
MUDr. Petra Hokůvová, KURCH Ústí nad Labem
MUDr. Miroslav Štrbavý, KURCH Ústí nad Labem
MUDr. Jan Novák, urologické odd. nemocnice Nový Jičín
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MUDr. Ján Švihra, Urologická klinika FN Olomouc
MUDr. Monika Šlemendová, urologické odd. ON Mladá Boleslav




Krátké zahraniční stáže – Polsko (Babjuk, Hora) – téma přesunuto na jednání nového výboru
Komise pro lékovou politiku (Jarolím) - téma přesunuto na jednání nového výboru
Žádost o spolupráci - nominace člena výběrové komise v oboru urologie, Olomouc – výbor
navrhl pana primáře Ondru

Projednáno v termínu 10.9. – 21.10. 2015






Udělení záštity:
Pražský urologický seminář, 12. 11 2015, hotel Hilton Praha
DVD - Průvodce onemocněním zhoubnými nádory močového ústrojí (žádost Doc. MUDr. Petry
Tesařové, CSc.)
Žádost prim. Zámečníka o možnost uveřejnění dotazníku XIAPEX na stránkách ČUS
Žádost MUDr. Pokuty o pomoc při řešení nesprávnosti požadavku specializačního kurzu na výkon
cystoskopie
Žádost MUDr. Střelce o podporu výboru ČUS při jednání o změnu rozhodnutí VZP
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