Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 18. 11. 2015, Gourmet Restaurant Ladronka,
Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6
Přítomni:
Členové výboru: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Krhut, as.
Matoušková, as. Petřík, doc. Študent, doc. Zachoval
Členové revizní komise: doc. Doležel, MUDr. Rosenberg
Sekretariát: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Omluveni: doc. Kočvara
Hosté: MUDr. Marcela Čechová, MUDr. Jan Jandejsek

Program: (01_01_Program schuze vyboru 18. 11. 2015)


Kontrola zápisu z minulé schůze (Hora) (02_01_Zapis ze schuze vyboru 21. 10. 2015)
Zápis z 21. 10. 2015
Prof. Hora kontroluje zápis ze schůze výboru, která se konala 21. 10. 2015.
Ad Vyhodnocení cen za nejlepší publikace (Jarolím)
Doc. Krhut bude mít v tomto volebním období na starosti Soutěž ČUS o nejlepší
vědeckou publikaci. Na příští schůzi výboru doc. Krhut předloží revizi podmínek
soutěže - viz níže.



Vyhodnocení konference 2015 (Petřík, Študent, Šafránková) (03_01_Vyhodnoceni
vyrocni konference 2015)
As. Petřík prezentuje informace týkající se výroční konference, počty účastníků (539
lékařů a 302 sester) a rozměry pronajaté výstavní plochy (350 m2). Od roku 2006 je
kromě výkyvu v roce 2012 stoupající trend účasti na konferenci. Výstavní plocha ve
sledovaném období let 2006 - 2015 také rostla, s výjimkou mírného poklesu v roce
2012 a 2013.
Postery: Během letošního ročníku byl relativně malý zájem o prohlížení posterů na
mobilních bannerech , průměrně jeden poster shlédlo 32 účastníků.
Laparoskopické a robotické kurzy: V porovnání s loňským ročníkem byla nízká účast na
laparoskopických kurzech, o robotické kurzy byl zájem o něco vyšší. Prof. Babjuk a as.
Petřík navrhují pro příští ročník rozšířit nabídku trenažérů - např. pro TURP nebo URS.
Zástupkyně rezidentů MUDr. Čechová zjistí, o jaký typ trenažérů by byl mezi rezidenty
největší zájem - předloží na příští schůzi výboru. Výbor toto v příštím roce zohlední.
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Současně bude nutno prověřit, případně rozšířit možnosti nácviku v rámci
laparoskopických trenažerů.
As. Petřík zmiňuje změny, které je na příští konferenci potřeba provést - viz dokument
03_01_Vyhodnoceni výroční konference 2015.
Moderace: As. Petřík poukazuje na problematiku moderování panelů, někteří
moderátoři se k moderaci nedostavili, ne všichni byli na moderaci adekvátně
připraveni. Do budoucna je nutné moderátory volit pečlivěji a zajistit větší kontrolu
vědeckým výborem.
ESU kurz: ESU kurz proběhl za velkého zájmu účastníků, byl kvalitně připraven jak ze
strany zahraničních tak domácích přednášejících. Před konferencí vznikl problém
s komunikací mezi lokálními přednášejícími (kazuistiky) na kurzu a ESU office - při
nominaci přednášejících v příštím roce bude nutno tento bod zdůraznit a kontrolovat.
Abstrakta: Doc. Krhut navrhuje připravit do České urologie článek o tom, jak připravit
abstrakt na výroční konferenci. V článku by měly být prezentovány formuláře, které by
sloužily jako návod, jak přihlásit příspěvek na konferenci. Bude navržen i specifický
formulář pro prezentaci kazuistik. Doc. Krhut připraví tento text do příštího zasedání
výboru.
Časový limit pro prezentace: Výbor diskutuje opakované nedodržování časových limitů
prezentací. Doc. Doležel navrhuje umístit na promítací plátno časomíru, aby
přednášející měli možnost sledovat zbývající čas do konce přednášky - bude zajištěno
na příští konferenci.
Účast na přednáškách: As. Petřík upozorňuje na velmi nízkou účast na pátečních
ranních přednáškách. Výbor toto považuje za trvalý problém, navíc byla obecně účast
v letošním roce velmi dobrá. Výbor proto doporučuje pro příští ročník konference
ponechat stávající harmonogram.
Živé přenosy: Na příští ročník konference je potřeba připravit technický scénář živých
přenosů. Typy výkonů viz níže Konference 2016.
Společenské večery: As. Petřík hodnotí účast na obou společenských večerech, o první
společenský večer –setkání s primáři byl relativně menší zájem. Oceněné je vhodné
upozornit, aby byli před předáváním cen přítomni poblíž místa předávání. Během příští
konference zajistí sekretariát a agentura.
Plenární schůze: Na plenární schůzi je potřeba pomocí pořadatelské služby ohlídat
účast lidí z firem. Letos byli v sále opět přítomni zástupci firem, což stanovy
nepřipouštějí.
Vyúčtování konference: Definitivní vyúčtování bude k dispozici během prosince 2015
či ledna 2016.
Doc. Študent informuje o dopisu prof. Šimona, který velmi kladně hodnotí letošní
ročník konference. Doc. Študent vyzdvihuje vysokou účast na ESU kurzech a také
prezentaci českých zástupců. Prof. Babjuk zmiňuje pozitivní dopisy i dalších účastníků
(doc. Minčík, doc. Filo, dr. Kočí).
Prof. Babjuk navrhuje, že by bylo vhodné, pro každý ročník konference přijít s nějakou
novinkou v programu (nové typy trenažérů, spojení s edukační přednáškou, atp.).
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Konference 2016 - pořádající agentura (Petřík, Šafránková)
Výbor ČUS jednohlasně odsouhlasil společnost Hanzo jako pořadatelskou agenturu pro
výroční konferenci v roce 2016 agentura Hanzo. Výbor ČUS také odsouhlasil dvouletou
opci na pořádání další dvou ročníků (tj. v roce 2017 a 2018).
Výbor se usnesl, že jako life surgery bude na konferenci v Českých Budějovicích BPH a
v roce 2017 pravděpodobně urolitiáza. Konkrétní výkony a místo provedení určí výbor
na příští schůzi.



Konference 2017 – místo konání (Petřík, Šafránková) (04_01 Prezentace Hanzo)
As. Petřík informuje o velikosti výstavní plochy, která je potřebná pro výstavu firem,
kapacitě sálů a počtu pokojů, které jsou pro pořádání konference potřeba.
Bc. Šafránková prezentuje určující faktory pro výběr místa konání budoucích
konferencí, ze kterých vyplývají tato možná pořadatelská města - České Budějovice,
Brno, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha. Paní Šafránková informuje o
konkrétních destinacích pro konání kongresu v jednotlivých městech. Některá místa
jsou limitovaná ubytovací kapacitou, možností výstavních ploch nebo cenou za
pronájem.
Výbor ČUS odsouhlasil konání výroční konference v termínu - 18. - 20. 10. 2017 v Plzni.
Bc. Šafránková, as. Petřík a prof. Hora prověří do příštího zasedání výboru kapacitu
výstavní plochy Parkhotelu v Plzni.
Bc. Šafránková zjistí volnou kapacitu v Clarionu v Praze pro konání konference v roce
2018. Na příští schůzi výboru budou projednány detaily organizace výroční konference
v roce 2016, doplněno místo konání v Plzni v roce 2017 a stanoveno místo konání v
roce 2018.



Programové prohlášení výboru (Babjuk) (05_01 Programove prohlaseni vyboru)
Prof. Babjuk prezentuje programové prohlášení výboru pro volební období 2015 2019. Dokument je doplněný o připomínky členů výboru. Výbor ČUS programové
prohlášení v tomto znění jednohlasně odsouhlasil. Materiál bude umístěn na web ČUS.



Rozdělení kompetencí v činnosti výboru (Babjuk) (06_01 Rozdeleni kompetenci ve
vyboru)
Prof. Babjuk navrhuje rozdělení kompetencí v rámci stávajícího výboru (viz příloha).
Informuje zejména o nově navržených aktivitách v dalším volebním období - např.
podpora žen v urologii. Výbor je připraven je podporovat, v první fázi je však nutno
získat podněty od uroložek zvláště na mateřské dovolené. Prof. Hora navrhuje
například podpora účasti na výroční konferenci apod. Návrh na oslovení uroložek
připraví do příští schůze výboru sekretariát ČUS ve spolupráci s prof. Horou. Výbor se
touto problematikou bude zabývat.
Prof. Babjuk žádá členy výboru, aby si na příští zasedání připravili krátkou prezentaci
charakterizující agendu, kterou budou mít v rámci nového výboru na starosti a priority
v dané oblasti. Těmto prezentacím bude vymezeno 60 minut během příští schůze.
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Prof. Babjuk navrhuje prezentovat důležitá data o stavu české urologie na výroční
konferenci společnosti (data týkající se incidence onemocnění, výsledků léčby,
dostupnosti péče apod.) - jak členům, tak veřejnosti (např. formou tiskové
konference). Prof. Babjuk doporučuje zmapovat dostupnost ambulantní urologické
péče. Touto problematikou byl pověřen doc. Študent. Důraz kladen na dostupnost
urologické péče.
Prof. Babjuk navrhuje aktivnější přístup v prezentaci dat o urologické péči, prevalenci
jednotlivých typů onemocnění, atp. směrem na odbornou i laickou veřejnost - formou
článků, tiskových konferencí, atd. Doc. Zachoval předloží návrh, jakým způsobem tato
data v nejbližší době prezentovat a medializovat.
Doc. Zachoval zmiňuje možnost získání dat o urologických diagnózách od doc. Duška.
Na příští schůzi výboru by měly být připraveny návrhy, jaká data požadovat.
Výbor ČUS jednohlasně odsouhlasil rozdělení kompetencí v činnosti výboru.


Činnost sekretariátu v budoucím funkčním období (Babjuk, Črepová) (07_01 Napl
prace sekretariatu CUS)
Prof. Babjuk představuje návrh personálního obsazení a chodu sekretariátu ČUS v
nadcházejícím volebním období. Mgr. Črepová bude zastávat pozici managera ČUS a
administrátora webu ČUS. Mgr. Bartlová bude mít na starosti administraci sociálních
sítí - Facebook, Twitter, respektive koordinaci PR aktivit směrem k odborné veřejnosti.
Dojde k navýšení finančního hodnocení na chod sekretariátu o 3.000 Kč měsíčně.
Pokladník společnosti i členové výboru s tímto finančním navýšením souhlasí. Výbor
ČUS odsouhlasil činnost sekretariátu v dalším období, rozdělení kompetencí v rámci
sekretariátu a finanční navýšení.
Začátkem listopadu byly zřízeny účty ČUS v aplikacích Facebook a Twitter.



Zpráva pokladníka (Petřík) (08_01 Zprava pokladnika)
As. Petřík předkládá zprávu pokladníka. Informuje o platbách za FEBU v tomto roce,
příjmech a výdajích ve 3. čtvrtletí 2015 (příjmy 3 895 856,33 Kč, výdaje v této chvíli 2
380 644,55 Kč jsme zatím plus 1,5 mil. Kč) Celkově jsou finanční prostředky ve fondu
společnosti ve výši 11.232.674 Kč.



Rozpočet ČUS na rok 2016 (Petřík), jednání se sponzory (Babjuk, Petřík) (09_01 Navrh
rozpoctu na rok 2016)
As. Petřík informuje o finančních požadavcích jednotlivých sekcí společnosti. Jde o
příspěvky na vzdělávací akce pořádané sekcemi. Požadavek na finanční podporu
zaslala pediatrická sekce (100.000 Kč), sekce SUNU (100.000 Kč) a onkologická sekce
(100.000 Kč).
As. Petřík prezentuje sestavení rozpočtu na rok 2016, celkové plánované výdaje jsou
4.450.000 Kč, celkové plánované příjmy jsou 4.800.000 Kč.
As. Petřík předkládá podrobné podklady pro rozpočet ČUS, tj. jednotlivé položky
příjmové a výdajové složky.
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As. Petřík jako národní delegát EBU žádá výbor ČUS o příspěvek na zasedání EBU, které
bude v září 2016 v Praze. Celkové náklady na zasedání jsou cca 300.000 Kč, je možné,
že se národním delegátům podaří zajistit nějaké sponzory této akce. Výbor ČUS
odsouhlasil finanční podporu zasedání EBU.
Prof. Babjuk informuje o jednání s partnery ČUS, které proběhne 20.11. dopoledne na
urologické klinice v Motole (Eli Lilly, Berlin Chemie, Ipsen, Coloplast, Pfizer - jednání se
zúčastní i as. Petřík), o plánovaném setkání se zástupci společnosti Amgen (19.11.
během Onkourologických sympozií) a o předběžných jednáních se společnostmi
Astellas a GSK (smlouvy končí až v první polovině roku 2016, předběžná jednání
naznačují pokračování podpory ve stávajícím rozsahu).


Členství rezidentů v EAU v roce 2016
Výbor ČUS odsouhlasil uhrazení členství v EAU pro rezidenty, kteří o toto požádají.



Podpora rezidentů na ESOU 2016 a EAU 2016
As. Petřík navrhuje podpořit 5 účastníků na EAU 2016 v Mnichově (příspěvek 15.000
Kč/účastník), 5 účastníků na ESOU 2016 (příspěvek 10.000 Kč/účastník) a 50 účastníků
na CEM 2016 (příspěvek 8.000 Kč/účastník).
Zástupkyně rezidentů MUDr. Čechová osloví rezidenty, aby se přihlásili, pokud by měli
zájem o účast. Podpora bude podmíněna spoluprací rezidentů s výborem, např. při
přípravě materiálů pro web ČUS nebo při překladu letáků pro laickou veřejnost ze
stránek EAU apod.



Nové Registrační listy (Zachoval) (10_01 Nove Registracni listy)
Doc. Zachoval informuje výbor o přípravě nových registračních listů. Konkrétně se
jedná o tyto registrační listy: Cílená biopsie prostaty pomocí NMRUZ fúze obrazu;
Fotoselektivní vaporizace prostaty; Perkutánní tibiální stimulace; Cystoskopie
flexibilní; Funkční urologické vyšetření u pacientů s těžkou neurologickou poruchou
dolních močových cest, Videourodynamické vyšetření a Fluorescenční cystoskopie.
Doc. Zachoval předá sekretariátu dokumenty, které budou 19. listopadu odeslány
ředitelce Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstva zdravotnictví
MUDr. Rögnerové. Zařazení Registračních listů by se mělo probírat ještě na listopadové
schůzi na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Pokud budou Registrační listy schváleny, měly
by vejít v platnost od 1. 1. 2016.
Prof. Babjuk děkuje doc. Zachovalovi a celé pracovní skupině za přípravu podkladů.
Výbor s návrženými registračními listy a jejich obsahem souhlasí.



Edukační aktivity v roce 2016 (Krhut, Babjuk)
Prof. Babjuk informuje o plánu organizovat sympozium na téma věnované andrologii
stejně jako tomu bylo v letošním roce. Proběhla komunikace se společností Eli Lilly,
která by chtěla i v roce 2016 chtěla konání sympózia podpořit. Sympózium by
společnost Eli Lilly předběžně podpořila stejnou částkou jako v roce 2015.
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Prof. Babjuk podporuje konání sympózia v obdobném termínu, jako bylo letošní
andrologické sympózium v Mikulově. Pro příští ročník navrhuje oslovit více sponzorů.
Doc. Krhut společně s prim. Zámečníkem z andrologické sekce začnou na organizaci
dalšího ročníku sympózia pracovat, téma bude opět převážně andrologie, doplněné o
problematiku BPH. Prof. Babjuk bude doc. Krhuta informovat o výsledku jednání s Eli
Lilly, které se uskuteční 20.11. 2015.
Doc. Krhut v souvislosti s opakovanými kolizemi termínů vzdělávacích akcí připomíná
členům výboru, aby s předstihem informovali sekretariát ČUS o termínech
plánovaných akcí, nejlépe do konce listopadu.
MUDr. Čechová informuje o vysoké obsazenosti andrologických kurzů, které byly
sponzorovány společností Eli Lilly a probíhaly v roce 2015. Kurzy byly plně obsazené a
je o ně mezi rezidenty stále velký zájem. Výbor doporučuje v této aktivitě pokračovat,
možnosti podpory ze strany společnosti Eli Lilly budou ověřeny.


Workshopy ve spolupráci s Janssen-Cilag (Babjuk) (11_01 Semináře Janssen-Cilag)
Prof. Babjuk tlumočí výboru záměr společnosti Janssen-Cilag, týkající se pořádání
workshopů v roce 2016. As. Petřík informuje o výši finanční podpory ze strany
společnosti Janssen-Cilag.
Prof. Babjuk, doc. Krhut a as. Matoušková budou připomínkovat návrh dodaný
společností Janssen-Cilag. Připomínky budou prostřednictvím sekretariátu předány
společnosti Janssen-Cilag.
Prof. Babjuk osloví doc. Prausovou, předsedkyni ČOS ČLS JEP, s návrhem spolupráce na
těchto vzdělávacích akcích.
Výbor ČUS jednohlasně odsouhlasil pořádání workshopů ve spolupráci s Janssen-Cilag
v roce 2016.



PR Q1 a Q2 2016 (Babjuk)
Prof. Babjuk shrnuje dosavadní PR aktivity v letech 2012 - 2015. Je otázkou, zda je tato
forma PR prezentace pro společnost efektivní.
As. Petřík navrhuje možnost využít kontakt na lobbingovou agenturu, která má široký
záběr nejen v klasických médiích ale i na sociálních sítích.
Výbor navrhuje pozvat zástupce této agentury na příští zasedání výboru. Pozvání zajistí
as. Petřík.



Výměnné stáže v rámci regionu (Polsko, Maďarsko, Slovensko) (Hora, Babjuk)
(12_01 Dopis doc. Mincika)
Prof. Babjuk prezentuje existující nabídku na výměnné stáže v rámci regionu Polsko,
Maďarsko a Slovensko. Nabídky na tyto stáže jsou k dispozici na webu ČUS.
Prof. Babjuk informuje o nabídce doc. Minčíka k účasti mladých českých urologů na
setkání "Mladých urologů", které je plánováno na Slovensku. Slovenská urologická
společnost tuto aktivitu mladých urologů již finančně podpořila, akce je organizována
mladými urology, členy SUS (do 35 let) bez zásahů výboru. SUS zaslala návrh na pozvání
10 českých rezidentů - slovenská strana jim uhradí ubytování a účastnický poplatek.
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Výbor jednohlasně spolupráci mezi českými a slovenskými mladými urology do 35 let
podpořil. Sekretariát pošle zástupcům rezidentů kontakt na MUDr. Kovačika, se kterým
se rezidenti domluví na konkrétní formě spolupráce. O výsledku bude výbor
informován na příští schůzi.


Mobilní verze webu ČUS (Črepová) (13_01 Navrh mobilni verze webu CUS)
Mgr. Črepová informuje výbor o zahájení prací na mobilní responzivní verzi webových
stránek ČUS. Cena za mobilní verzi webu je 85.000 Kč, výbor tuto investici již dříve
odsouhlasil. Šablona nového webu by měla být připravena do konce roku 2015,
testovací verze webu a spuštění je plánováno na leden 2016.
Mgr. Črepová prezentuje náhled úvodní stránky webu, kterou připravila společnost
PHC. Výbor ČUS navrhuje změnit fotografie na prvním návrhu. Na stránkách pro
odborníky by mohla být i fotografie z archivu ČUS, např. z konference (živé přenosy
atp.).

Různé:


Noví členové (Črepová) (14_01 Novi clenove)
Výbor schválil přijetí MUDr. Davida Čapky (Urologická klinika 3. LF UK a FNKV)



Komise pro lékovou politiku (Matoušková)
As. MUDr. Matoušková informuje o dosavadní činnosti v rámci agendy lékové komise.
As. Matoušková nyní zpracovává stanovisko k léčbě LHRH analogy, resp. o možné
změně úhrady v léčbě karcinomu prostaty ve vyšších liniích léčby. As. Matoušková
pošle toto stanovisko na vědomí výboru. As. Matoušková bude na příští schůzi výbor
informovat o detailech práce lékové komise.



EBU-In service 2016 (Petřík)
As. Petřík připraví informaci pro rezidenty o EBU-In service v roce 2016 a
prostřednictvím sekretariátu ji v posledním listopadovém týdnu rozešle rezidentům.
As. Petřík pošle přihlášeným účastníkům přístupové údaje.
Finančně tuto aktivitu opět podpoří společnost Astellas.
Deadline pro přihlášky bude do konce prosince.



IRE – NanoKnife – žádost S.A.B. Impex s.r.o. (Babjuk) (15_01 Dopis S.A.B. Impex
s.r.o.)
Prof. Babjuk předkládá výboru žádost společnosti S.A.B. Impex týkající se léčby
technologií IRE - NanoKnife. Prof. Babjuk prověří v evropských guidelines, zda je tato
léčba doporučována. Poté odešle stanovisko výboru ČUS společnosti S.A.B. Impex.



Česká urologie – vyhodnocení ankety z konference 2016 (Hora) (16_01 Anketa Česká
urologie)
Šéfredaktor časopisu Česká urologie, prof. Hora, prezentuje výsledky ankety, která
probíhala na výroční konferenci v Olomouci. Na anketu odpovědělo 72 účastníků
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konference (60 lékařů a 12 sester). Rubriku videí sleduje jen něco přes polovinu
dotazovaných. Někteří respondenti projevili zájem o publikaci v časopise, kontakty na
potenciální autory byly předány redaktorce časopisu.


Elektronické hlasování (Črepová)
Sekretariát ČUS měl za úkol zjistit, zda existuje program, který by umožňoval
elektronické hlasování výboru ČUS. Takovou aplikaci se zatím nepodařilo najít.
Sekretariát ČUS bude na tomto úkolu nadále pracovat. Prověří se možnosti aplikace
Doodle. Výstupy předloží Mgr. Črepová na příští schůzi.



Žádost o záštitu - 21. ročník onkologického sympózia, Černá hora u Brna (17_01
Zadost o zastitu - 21. rocnik onkologickeho sympozia)
Prof. Babjuk navrhuje, aby se pravidelně opakujícím a významným akcím s
celonárodním dosahem pořádaným subjekty mimo urologii (onkology apod.), kterým
už v minulosti byla udělena záštita, byla záštita udělována i pro další ročníky již v době
tvorby první informace (tedy bez nutnosti předkládat definitivní program). Pro
subjekty v rámci urologie platí stávající požadavky.
Výbor ČUS souhlasí s udělením záštity pro 21. ročník onkologického sympózia v Černé
hoře u Brna. Výbor žádá o dodání odborného programu akce, až bude vytvořen.
Sekretariát bude informovat organizátory o udělení záštity.



Návrhy termínů schůzí výboru na Q1 a Q2 2016 (Babjuk):
Prof. Babjuk navrhuje termíny schůzí výboru na první polovinu roku 2016 a to v
termínech 20. 1., 23. 3., 8. 6..
Výbor konání schůzí výboru v těchto termínech odsouhlasil.

Projednáno v termínu 22. 10. – 18. 11. 2015:






Vyjádření k vypořádání připomínek ČUS ve věci novely zákona 48/197 S
Nominování zástupců České urologické společnosti ČLS JEP do výběrového řízení na
uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Stanovisko ČUS k SUKLS185535/2015 - Návrh změny výše a podmínek úhrady z moci
úřední referenční skupiny č. 45/2 – močová spasmolytika, retardované formy, p.o. a
transdermální aplikace. Hloubková revize
Vyjádření k nasmlouvání kódu 76511 (flexibilní cystoskopie) pro urology
Odborné stanovisko ČUS ČLS JEP k návrhu VZP ČR na nové posouzení léčivé látky
mirabegron a jejího zařazení do referenční skupiny 45/2 (k SUKLS185535/2015
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