Záois ze schůze výboru dne 20. 1. 2016, Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028,
169 00 Praha 6

Přítomni: prof. Babjuk, doc. Broďák, doc. Doležel, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Kočvara,
doc. Krhut, as. Matoušková, as. Petřík, doc. Študent, doc. Zachoval
Omluveni: MUDr. Rosenberg
Hosté: MUDr. Marcela Čechová, zástupci společnosti CEC government relations (V. Nekvapil)
a společnosti Comm lab (J. Ďurovič)
Program: (01_02_Program schuze vyboru 20. 1. 2016)
 Kontrola zápisu z minulé schůze (Hora)
Prof. Hora kontroluje zápis z minulé výboru, která se konala 18. 11. 2015. Úkoly z
minulé schůze byly splněny, případně budou v řešení na dnešní schůzi výboru.
 PR - strategie do budoucna a příprava Q1 a Q2 2016 (Babjuk, CEC government
relations a Comm lab) (02_02_Nabídka společnosti CEC government relations a
Comm lab)
Ředitel společnosti CEC, pan Nekvapil, stručně představuje náplň činnosti společnosti
CEC government relations.
Pan Ďurovič ze společnosti Comm lab shrnuje analýzu medializace ČUS za rok 2015.
Za poslední rok bylo v médiích celkem 79 výstupů, z toho bylo 53 % rozsáhlejších a 47
% zmínek o ČUS.
Doporučení pana Ďuroviče:
-více cílit na lifestylová média
- komunikovat častěji i jiná témata z oblasti urologie
- propojení s akcemi typu Movember, nadačním fondem Muži proti rakovině, atp.
Pan Ďurovič prezentuje cílové skupiny pro PR kampaně, kvalitu a kvantitu přístupů,
zaměření komunikačních témat a strategií. Informuje dále o sociálních sítích, ze
kterých by doporučoval cílit zejména na Facebook (FB). Výhodou této sociální sítě je
cílení na určité skupiny potenciálních zájemců. Profil by měl fungovat hlavně na
edukativní bázi. Komunita fanoušků stránky může narůstat díky placené reklamě stránky se pak zobrazí větší skupině uživatelů FB. Pan Ďurovič nastiňuje možný
koncept FB stránky a cíle komunikace.
Pan Nekvapil prezentuje příklady PR aktivit, které společnost CEC government
relations umí zajistit - např. seminář v Poslanecké sněmovně ČR nebo seminář v
Senátu ČR.
Pan Ďurovič předkládá cenovou nabídku pro ČUS (cena 35.000 Kč bez DPH/měsíc zahrnuje kompletní PR servis a správu FB) a garanci (měsíčně alespoň 4 relevantní
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výstupy). Cena za seminář v Poslanecké sněmovně je 50.000 Kč bez DPH.
Prof. Babjuk děkuje za prezentaci, zástupci firmy na základě žádosti výboru připraví
dvě nabídky spolupráce a doplní konkrétní reference již zrealizovaných projektů.
Výbor na základě nabídek rozhodne o případné další spolupráci. As. Petřík bude
rozhodnutí výboru tlumočit zástupcům firem.

 Předběžné vyúčtování konference 2015 (Petřík)
As. Petřík prezentuje ekonomické výsledky konference - příjmy a jednotlivé výdajové
položky. Celkový příjem z konference pro ČUS je předběžně 522 625,45 Kč.

 Konference 2016 (Petřík)
As. Petřík informuje o stavu příprav výroční konference ČUS, která proběhne 19. - 21.
10. 2016 v Českých Budějovicích. Mezi zarezervovanými hotely (nyní 400 pokojů) a
místem konání (výstaviště) bude jezdit kyvadlová doprava.
Edukační kurzy: As. Petřík prezentuje témata a personální obsazení edukačních kurzů
na konferenci.
• Andrologická sekce – Zámečník (pod podmínkou zahrnutí problematiky fraktury
penisu a priapismu)
• Metafylaxe litiázy – Petřík
• Chlamydiové infekce - Matoušková
• Onkol. Sekce (nebo Alternativa .: Striktury uretry)
ESU kurz: Kurz bude v trvání 2 hod., zaměřený na diagnostiku a operační řešení BPO.
Jako přednášející budou navrženi prof. Thomas Hermann z Německa na problematiku
operační léčby a John Heesakkers z Holandska na téma diagnostiky BPO.
Operační přenosy: Přenosy se budou týkat operační terapie BPO. V návrhu jsou tyto
výkony - TURP, PVP a HoLEP, případně TUEP. As. Petřík může zajistit přenos z Českých
Budějovic, kde by 1-2 výkony provedli pozvaní operatéři. Další 2 výkony by mohly být
paralelně přenášeny z urologického oddělení Thomayerovy nemocnice.
Hosté: Výbor ČUS navrhuje pozvat tyto hosty - prof. Chapple (předseda EAU),
zástupci slovenské, polské a maďarské urologické společnosti. Jsou diskutována
konkrétní jména. Sekretariát ve spolupráci s předsedou připraví zvací dopis pro prof.
Chappla.
Doc. Kočvara navrhuje pozvat dětského urologa -prof. Henri Lottmanna z Paříže,
který by přednesl sdělení na téma dětské inkontinence.
As. Petřík navrhuje pozvat dr. Havránka z Anglie, který by rezidentům představil
systém postgraduálního vzdělávání v Anglii. Organizační výbor zváží, do které sekce
konference prezentaci dr. Havránka zařadit.
Přihlašovací aplikace: Aplikace bude změněna podle požadavků z poslední výroční
konference.
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 Konference 2017 – místo konání (Petřík)
As. Petřík informuje o místu konání výroční konference v roce 2017. Prof. Hora, as.
Petřík a Bc. Šafránková byli na konci roku 2015 na prohlídce prostor v Plzni.
Konference se uskuteční v Plzni v Parkhotelu, 18. - 20. 10. 2017. Firemní výstava bude
umístěna v hale jednorázově vystavené pro účely konference.
Pro výroční konferenci 2018 je potvrzený termín v hotelu Clarion v Praze 17.- 19. 10.
2018.
 Metodika přípravy abstraktu na konferenci (Krhut) (03_02_ Článek Jak připravit
abstrakt na výroční konferenci ČUS)
Doc. Krhut prezentuje členům výboru obsah článku „Jak připravit abstrakt na Výroční
konferenci ČUS“. Doc. Krhut článek upraví podle připomínek zaslaných členy výboru a
rozpracuje pokyny pro jednotlivé typy sdělení.
Článek vyjde v časopise Česká urologie a bude publikován na webu ČUS. Odkaz na
článek bude u přihlašovacího formuláře na webových stránkách výroční konference.
 Prezentace jednotlivých členů výboru - priority a strategie v přidělené oblasti (a 7
min.)
Prezentace prof. Hory - Česká Urologie, koncepce urologie atd. (04_02_ Úkoly
místopředsedy ČUS 2015-19)
Prof. Hora prezentuje kompetence místopředsedy ČUS na základě připravené ppt
prezentace.
Časopis Česká urologie: Prof. Hora jako šéfredaktor časopisu dbá zejména na to, aby
byl udržen chod časopisu v nastaveném formátu. Navrhuje větší podporu videí a další
snahu o excepci do mezinárodních databází (PubMed, Scopus). Případná mezinárodní
spolupráce, respektive spojení národních časopisů, která byla v roce 2014 navržena
ze strany slovenských urologů, není v tuto chvíli aktuální.
Profily ČUS na sociálních sítích (FB, Twitter): Je třeba zvýšit aktivitu, sdílet příspěvky,
zapojit do komunikace členy ČUS, atd.
Mezinárodní vztahy: Prof. Hora prezentuje možnosti mezinárodních konferencí (SIU,
Endourological society atd.) - šance na jejich uspořádání v ČR je poměrně malá. V
poslední době jsou realizovány spíše menší akce (zasedání EBU, guidelines office)
EBU: Národními delegáty jsou prof. Hora a as. Petřík. Prof. Hora shrnuje aktivity EBU.
V ČR jsou tři EBU centra s EBU akreditací – ve FN Plzeň, VFN a FN Motol.
EUREP: Prof. Hora doporučuje nadále tuto aktivitu podporovat. Čeští zástupci na
EUREP - Přednášející – M. Hora, oncourology 1 (dříve prof. M. Babjuk, doc. R.
Kočvara) - Hands-on-training (Laparoskopie - M. Schmidt, Ureteroskopie - V. Eret,
TUR - V. Eret, Š. Veselý)
Spolupráce se SIU: Českým delegátem SIU je doc. Jarolím. Prof. Hora prezentuje
kongresy SIU plánované v následujících dvou letech a seznam potenciálních SIU
přednášejících nominovaných za ČR.
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Podpora žen v urologii: Prof. Hora informuje o aktuálním věkovém rozložení členů
ČUS a procentuálním zastoupení žen v ČUS. Výbor souhlasí s nutností monitorovat
situaci žen v urologii, případně hledat cesty podpory. Dle názoru výboru by však
aktivita a podněty měly přicházet spíše od žen. Prof. Hora navrhuje oslovit MUDr. M.
Poršovou z Mladé Boleslavi, která je nyní na mateřské dovolené, zda by se
problematikou nechtěla zabývat. As. Matoušková navrhuje MUDr. Kuncovou z Prahy,
která pracuje v ambulantní sféře. Prof. Babjuk doporučuje postupně oslovit obě
lékařky, se kterými by byl záměr výboru konzultován. Zajistí Prof. Hora.
Další úkoly, výzvy: Koncepci urologie je potřeba doplnit o dětskou urologii a
onkourologii. Dále je koncepci nutné doplnit o data dostupnosti ambulantní i lůžkové
péče.
Edukační akce (Praktická urologie 2017 a v dalších letech): Prof. Hora navrhuje
podpořit a zrealizovat od roku 2017 edukační urologickou akci zaměřenou na celé
spektrum urologie, v době konání cca 6 měsíců po výroční konferenci.
V této souvislosti Prof. Babjuk informuje o situaci s plánovaným sympóziem v
letošním roce navazujícím na andrologické sympózium, které se uskutečnilo v
Mikulově v září 2015. Generální sponzor plánovaného sympózia, společnost Eli Lilly,
nemá v tomto roce dostatek finančních prostředků, aby toto sympózium v plánované
původní výši prostředků podpořila. Výbor ČUS zvažuje oslovení dalších sponzorů.
Pověřen prof. Babjuk
Stěžejní urologické operační výkony v letech 2009 – 2014: Prof. Hora prezentuje
přehled počtu urologických výkonů prováděných v ČR, které připravil ÚZIS. Prof. Hora
připravil první návrh článku do České urologie o této tématice. Článek nebyl
publikován pro zjevné chyby v některých číslech (zvláště v oblasti robotické
operativy) a žádost o jejich úpravu ze strany některých spoluautorů. Důvodem chyb
je nestandardní vykazování těchto výkonů plátcům. Pověřen doc. Študent dodáním
adekvátních reálných dat k robotickým výkonům, která budou do článku doplněna.
Tato data budou předána i doc. Duškovi s cílem podpořit správné vykazování v
budoucnu.
Prezentace as. Matouškové – ambulantní složka, SAU, komise pro lékovou politiku
(05_02_SAU a léková komise)
SAU: As. Matoušková prezentuje zaměření a úlohu SAU na základě připravené pdf
prezentace. Z posledního pracovního setkání SAU (listopad 2015) vyplynuly tyto
požadavky:
• nenasmlouvávání některých výkonů uvedených v seznamu v rámci Koncepce
urologie a Vyhlášky o povinném vybavení
• problematický kód 81347
• možnost nasmlouvání 81517
• požadavky na vzdělávací aktivity (přednáškové s novinkami a rekapitulací
znalostí, workshopy, “tailoring“ vzdělávacích aktivit)
Léková komise ČLS JEP: As. Matoušková informuje o náplni činnosti lékové komise,
jejímž vedoucím je prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. Léková komise spolupracuje s
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regulační agenturou (SUKL). Hlavní agendou lékové komise jsou zejména hloubkové revize, revize při uvádění generických přípravků na trh a hodnocení
nových přípravků a jejich postavení v rámci přílohy 2 zákona 4/1997 Sb. Prof. Hora
navrhuje, aby výboru byly na vědomí zasílány jen stanoviska související s urologií.
Prezentace doc. Zachovala – úhrady, sazebník
Doc. Zachoval prezentuje na základě připravené pdf prezentace aktivity týkající se
jeho agendy ve volebním období 2015 -2019
Chod společnosti: Doc. Zachoval má v kompetenci setkání a komunikaci s GPPU. Jako
sekretář společnosti má na starosti i prezentace oboru. V rámci koncepce oboru se
zaměřuje zejména na monitorování péče, financování oboru (SZV, DRG), prosazování
zásadních potřeb oboru (MZd, plátci), sekci SUNU (škola funkční urologie),
transplantační urologii (spolupráce s centry která provádí transplantace), geriatrickou
urologii (spolupráce s IncoForum) a některé edukační aktivity (pilotní projekt VZP,
atd.).
Prezentace as. Petříka – finance, konference
As. Petřík demonstruje na základě pdf prezentace hospodaření ČUS. Minimální částka
pro zabezpečení chodu společnosti ve stávajícím rozsahu činnosti je 2.000.000 Kč za
rok. Příjmy společnosti - členské příspěvky cca 300.000 Kč, příspěvky z partnerských
smluv cca 3.200.000 Kč.
Prof. Hora vzhledem k výši požadované částky navrhuje z partnerských smluv
odstranit kategorii platinového sponzora. Výbor souhlasí.
Perspektiva příjmů:
- partneři (diskutovány předpoklady do budoucna)
- členské příspěvky (as. Petřík doporučuje nezvyšovat je)
- jiné příjmy - organizace akcí ve spolupráci s dalšími subjekty
Výdaje: Měly by být preferovány tyto výdaje - podpora rezidentů a mladých urologů,
potenciálně podpora žen v urologii, obecně doporučuje podpořit aktivity které
společnosti přinesou finanční prostředky i prestiž.
Výroční konference ČUS: V posledních letech roste velikost výstavní plochy a počet
účastníků, je zde pak minimum lokalit v ČR, kde lze konferenci uspořádat. Konference
v centrech s nedostatečnou kapacitou vyžadují zvýšení nákladů (stany pro výstavu
firem atd.). As. Petřík navrhuje ponechat stávající formát konference - doba trvání,
operační přenosy. U sesterské sekce panuje jen limitovaný zájem účastnic i zástupkyň
sesterských organizací, i přes to sesterská sekce zůstane zachována.
Prezentace doc. Broďáka – web (06_02_Webové stránky ČUS)
Doc. Broďák demonstruje na základě pdf prezentace strategie a priority pro webové
stránky ČUS na následující volební období:
- budovat přehledné stránky, které budou přinášet aktuální a přínosné informace pro
členy ČUS i pro další odbornou veřejnost
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-redesign stránek cus.cz pro chytré telefony a tablety (oproti roku 2014 se počet
uživatelů, kteří vstupují na stránky prostřednictvím telefonů nebo tabletů
zdvojnásobil až na stávajících 32 %)
- tvorba materiálů - zapojení členů ČUS (aktualizace stránek sekcí, zprávy ze
vzdělávacích akcí, postery, e-learningové kurzy, výstupy z PR kampaní, diagnózy a
poradny na pacientské stránky)
- využití webu k prezentaci oboru (zejména stránky pro pacienty zaznamenaly opět
nárůst: 2015: 146 344 návštěv vs. 2014: 104 886 návštěv)
Prezentace doc. Krhuta - edukační aktivity (07_02_Škola funkční urologie)
Doc Krhut diskutuje na základě pdf prezentace plánované aktivity v jemu svěřené
agendě:
Česká akademie urologie: Doc. Krhut prezentuje aktivity ČAU. Doporučuje soustředit
se hlavně na prakticky zaměřené vzdělávací akce (po vzoru andrologických kurzů).
Škola funkční urologie (ŠFU): Doc Krhut předkládá návrh na organizaci prakticky
zamřených kurzů ve funkční urologii. Kurzy by pořádala SUNU, mentory budou
zkušení odborníci nominovaní SUNU. ŠFU má umožnit prohloubení poznatků
z funkční urologie a podchytit zájem zejména mladé generace o tuto oblast urologie.
Další podrobnosti a témata ŠFU jsou v předloženém dokumentu.
Výbor s pilotním projektem souhlasí. Prof. Babjuk navrhuje rozpracovat finanční
stránku ŠFU a zvážit finanční spolupráci s některým z partnerů ČUS. Doc. Krhut
připraví do konce února podrobný dokument včetně finanční rozvahy.
Sympózium v Mikulově: Doc. Krhut hodnotí současnou situaci a další budoucnost
sympózia
Vzdělávací program v oboru urologie: Doc. Krhut navrhuje zamyslet se nad úpravou
vzdělávacího programu v urologii - typy a náplň povinných kurzů (není v agendě ČUS,
doc. Krhut toto bude podporovat v rámci svého působení v akreditační komisi MZ).
Prezentace doc. Študenta - nové technologie, získávání dat o poskytování péče
Doc. Študent verbálně prezentuje svůj pohled na místo robotiky v moderní urologii.
Zdůrazňuje nutnost odstranění některých předsudků spojených s robotikou, které u
plátců a regulátorů přetrvávají. Podle doc. Študenta by mělo být cílem výboru dostat
robotické výkony jako součást sazebníku a zvážit optimální distribuci a vytíženost
přístrojů. Spolu s prof. Babjukem informuje, že 15. 3. bude v Parlamentu ČR seminář
týkající se robotické chirurgie. Cílem semináře je podpořit vytvoření koncepce
robotické chirurgie v jednotlivých oborech, vytvořit prostor pro jednotné vykazování
a pro adekvátní úhradu těchto výkonů.
Členové výboru dodávají, že by se doc. Študent měl zabývat i ostatními novými
technologiemi, vytipovávat nové metody, hledat cestu jak v této oblasti edukovat a
jak tyto technologie financovat.
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Prezentace prof. Hanuše – mezinárodní aktivity (08_02_Internacionalizace ČUSu)
Prof. Hanuš přinesl ve své prezentaci celou řadu podnětů v oblasti mezinárodních
vztahů, na které by se výbor v budoucnu mohl zaměřit (podrobně viz příloha):
- přehled zahraničních vzdělávacích akcí
- databáze abstrakt
- databáze článků, monografií
- informace ze zahraničních kongresů
- webcasty - odkazy na živá internetová vysílání
- key articles ze zahraničních časopisů
- recenze zahraničních monografií ("book reviews")
- EBU (In-service, written and oral exam; podpora dalších certifikovaných center)
- exchange visits z budgetu ČUS
- stipendijní fond
- EUREP
- workshopy/hands-on training při ČUS konferencích - i pro rezidenty ze zahraničí
- State of the art lectures
- historie mezinárodních vztahů (zmapovat mezinárodní kontakty z minulosti)
- medailonky osobností světové urologie do českého písemnictví
- medailonky českých urologů do European Urology Today (EUT)
- zprávy o dění v ČUS do EUT
- vytvářet podmínky pro další členy pro zapojení do struktur EAU, ESPU
- návrhy na udělení mezinárodních ocenění pro členy ČUS i zahraniční osobnosti
- udělení čestných členství ČUS zahraničním kolegům
- seznam čestných členství členů ČUS v zahraničních odborných společnostech
- Urology Week (racionální koordinace lokálních aktivit mezi pracovišti v ČR)
- smartphone aplikace – podporovat jejich využití
Jednání výboru dále pokračuje standardní agendou:
 Zpráva pokladníka (Petřík)
As. Petřík informuje o hospodaření ČUS v roce 2015. Zisk před zdaněním je
předběžně 1,3 mil Kč.
Zpráva ještě není definitivní, po zdanění vypracuje as. Petřík zprávu o hospodaření v
písemné podobě.
 Transparentní spolupráce AIFP, etická kritéria (Babjuk)
Prof. Babjuk doporučuje informovat členy společnosti o aktivitách AIFP, které se
týkají transparentní spolupráce. As. Matoušková osloví právníka, aby připravil pro
členy ČUS informace o jednotlivých bodech transparentní spolupráce a jak je
interpretovat.
 Pomoc ženám uroložkám (Hora) (09_02_Dopis uroložkám)
- probráno v rámci bodu Prezentace prof. Hory, viz výše
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 Koncepce organizace implantování umělých svěračů v ČR (Zachoval, Babjuk)
(10_02_Umělý svěrač moči – implantační centra)
Doc. Doležel žádá výbor o projednání koncepce organizace implantování umělých
svěračů v ČR. Dle jeho názoru stávající situace se dvěma centry v ČR neodpovídá
potřebám. Doc. Zachoval prezentuje aktuální data za zahraničí, kde na 1 mil. obyvatel
připadá zhruba 13-20 pacientů. Situace v ČR - potenciálně cca 140-220 pac./rok, kteří
jsou indikováni k implantaci svěrače, většina je po radikální prostatektomii (v ČR 3-4
tisíce výkonů ročně). V ČR výkon zjevně není adekvátně využíván, což má dopady na
pacienty. Jedním z důvodů je špatná regionální dostupnost při pouhých dvou
centrech.
Návrhem by bylo vytvořit síť pracovišť tak, aby byla pokrytá celá ČR a aby byla
zajištěna rychlá dostupnost péče, včetně řešení případných komplikací. Současně by
na větších pracovištích měl být někdo, kdo umí svěrač deaktivovat, zavést cévku při
jeho přítomnosti, řešit komplikace atd.
Prof. Hanuš referuje o zkušenostech z jejich pracoviště, které je jedním z center v ČR.
Poukazuje na finanční aspekt celé problematicky, kdy je počet provedených výkonů
omezený výší budgetu, kterou má centrum k dispozici. Prof. Babjuk navrhuje, aby
sekce SUNU připravila návrh koncepce organizace implantace umělých svěračů v ČR.
K vypracování dokumentu by měl být přizván MUDr. Pavlík, který má s tímto typem
výkonů největší zkušenosti. MUDr. Pavlík bude jako host pozván na další schůzi
výboru. Materiál bude následně předložen a diskutován s plátci a regulátory.
 Stanovisko Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLE JEP (SROBF) týkající
se protonové terapie u karcinomu prostaty (Babjuk) (11_02_Stanovisko SROBF)
Prof. Babjuk informuje o stanovisku SROBF týkající se vymezení indikací protonové
terapie u karcinomu prostaty na základě publikovaných důkazů. Výbor ČUS souhlasí
se stanoviskem SROBF a podporuje jen. Prof. Babjuk připraví dopis s odpovědí paní
doc. Soumarové z výboru SROBF, stanovisko bude umístěno na web.
 Soutěž o nejlepší publikaci ČUS – nová pravidla pro hodnocení (Krhut)
(12_02_Pravidla nejlepší publikace 2016)
Doc. Krhut představuje nová pravidla pro hodnocení o nejlepší publikaci ČUS – viz
dokument. Doc. Krhut zapracuje připomínky členů výboru ČUS a do hodnocení zařadí
i kategorii videí. Novou verzi návrhu odešle elektronicky členům výboru v nejbližších
dnech.
 Národní radiologické standardy (Zachoval) (13_02_Národní radiologické standardy)
Doc. Zachoval prezentuje informace od prof. Válka, předsedy Radiologické
společnosti ČLS JEP. Na popud zákonů EU musí ČR vytvořit národní radiologické
standardy. Místní radiologické standardy pak musí mít každé pracoviště, které
disponuje rentgenovým přístrojem. Externí klinický audit těchto pracovišť bude
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probíhat 1x za 5 let. První audit musí být v roce 2016. Při porušení těchto podmínek
hrozí vysoká pokuta.
Prof. Válek zaslal výboru ČUS návrh na text dvou standardů u výkonů, na kterých se
lékaři společnosti podílí nebo je provádí a dále navrhuje krátký text shrnující
problematiku standardů a klinických auditů. Doc. Zachoval připravil seznam výkonů,
kterých se standardy týkají. Doc. Zachoval pošle tento seznam prof. Válkovi a bude
s ním ohledně této problematiky dále spolupracovat.
 Návrh na uzavření nové dohody mezi VZP ČR a ČUS ČLS JEP ohledně úhrady
intravezikální léčby BCG vakcínou (Matoušková) (14_02_ Návrh výboru ČUS stran
úhrady intravezikální léčby vakcínou BCG)
As. Matoušková informuje o návrhu na uzavření nové dohody mezi VZP ČR a ČUS (viz
dokument). Výbor ČUS navrhuje dát pojišťovně na vědomí, že ČUS podporuje
indikační kritéria uvedená v guidelines Evropské urologické společnosti (EAU). Zúžení
indikačních kritérií je v rozporu s důkazy o nejúčinnější léčbě a mělo by dopad na
výsledky léčby. Dr. Matoušková bude stanovisko tlumočit VZP.
 Informace o jednání se sponzory - spolupráce se společností Ferring (Babjuk)
(15_02_Smlouva o poskytnutí práva a umožnění propagace ČUS vs Ferring)
Prof. Babjuk prezentuje návrh společnosti Ferring na spolupráci s ČUS. Spol. Ferring
má zájem být oficiálním partnerem ČUS. Požadavky, které uvedla společnost Ferring
do návrhu smlouvy nejsou pro ČUS akceptovatelné vzhledem k jejich rozsahu. Prof.
Babjuk a as. Petřík navrhnou úpravu smlouvy do podoby akceptovatelné pro ČUS.
 Workshopy ve spolupráci s Janssen-Cilag - aktuální stav (Krhut, Babjuk, Črepová)
(16_02_Termíny a místa konání seminářů ve spolupráci s Janssen-Cilag)
Prof. Babjuk informuje o aktuálním stavu příprav cyklu seminářů na téma kastračně
rezistentní karcinom prostaty. Do konce ledna proběhne natočení kazuistiky, která
bude jako video rozeslána předsedům seminářů a vedoucím workshopů. Jako úvodní
vzorová přednáška bude použita prezentace prof. Babjuka z loňského cyklu seminářů.
Jednotliví vedoucí kurzů však mohou prezentaci upravit či použít svoji vlastní dle
vlastních preferencí. Pozvánky na jednotlivé semináře budou uveřejněny v kalendáři
akcí na webu ČUS a rozeslány mailem členské základně.
 Škola funkční urologie (Krhut)
- probráno v rámci bodu Prezentace doc. Krhuta, viz výše
 Komise pro lékovou politiku - info o principu činnosti, aktuální novinky
(Matoušková)
- probráno v rámci bodu Prezentace as. Matouškové, viz výše
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 Rezidenti (členství rezidentů v EAU v roce 2016 – info o počtu přihlášených,
podpora účasti na konferenci EAU 2016) (17_02_Tabulka členství rezidentů v EAU
v roce 2016)
Mgr. Črepová informuje, že o junior membership projevilo doposud zájem 26
rezidentů. Výbor bere na vědomí.
 Mobilní verze webu ČUS (Črepová) (18_02_Grafické návrhy mobilní verze webu
ČUS)
Mgr. Črepová prezentuje postupující práce na redesignu webových stránek. Nyní jsou
připraveny další grafické návrhy podstránek webu pro odbornou i laickou veřejnost.
Obsah a texty stránek se měnit nebudou. Pilotní verze stránek by měla být připravená
do konce ledna.

Různé:
 EBU-In service 2016 (Petřík) (19_02_Tabulka EBU In-Service 2016)
As. Petřík informuje o počtu přihlášených zájemců o EBU In-service. V současné chvíli
je přihlášeno 42 rezidentů. Termín pro přihlášení je prodloužen do 24. ledna. As.
Petřík žádá přednosty klinických pracovišť, aby rezidenty o možnosti přihlášení
informovali.
 Certifikovaný kurz v onkourologii - informace (Babjuk)
Prof. Babjuk informuje o zahájení realizace certifikovaného kurzu (nástavbové
specializace) v onkourologii. Na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol již funguje
subkatedra onkourologie IPVZ. Prof. Babjuk připravuje vznik atestační komise, která
je podmínkou zahájení činnosti kurzu.
 Elektronické hlasování (Črepová)
As. Petřík zajistil možnost elektronického hlasování zdarma prostřednictvím portálu
společnosti Stapro. K možnosti používat aplikaci je nutná registrace do systému.
Recipročně uvedeme na webové stránky ČUS podporu ze strany firmy Stapro. As.
Petřík předá informace o el. hlasování sekretariátu ČUS. Mgr. Črepová připraví
stanovisko, které výbor projedná per rollam.
 Inzerce Prostamol® v časopise Česká urolgoie(Hora)
Problematiku výbor diskutoval elektronicky v předchozích týdnech. Uzavřeno, že
členové výboru nemají námitek proti inzerci Prostamolu® v České urologii.
 ESOU a PostESOU 2016 - info a žádost o záštitu POST ESOU (20_02_Program
postESOU 2016)
Prof. Babjuk informuje o záměru společnosti Ipsen uspořádat post ESOU meetingy
v Praze (18. 2. 2016) a v Brně (25. 2. 2016) a předkládá program seminářů.
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Přednášejícími budou účastníci konference podpoření ČUS a Ipsen. Výbor
jednohlasně schválil záštitu ČUS.
 Žádost o záštitu konference Komplexní novinky v onkourologii (21_02_Program
konference KNOU 2016)
Záštita udělena výborem ČUS elektronicky 20. 1. 2016. Projednání na zasedání výboru
z časových důvodů již nerealizováno.
 Žádost o záštitu kongresu Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP
(22_02_Žádost o záštitu kongresu SOT ČLS JEP)
Prof. Babjuk předložil žádost prof. Viklického ze Společnosti pro orgánovou
transplantaci o záštitu kongresu této odborné společnosti, který se uskuteční 31. 3. –
2. 4. 2016 v hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně. Výbor ČUS kongresu udělil
záštitu.
 Workshop EULIS 2016 (23_02_Komunikace o workshopu WULIS 2016)
Návrh sekce urolitiázy EAU (EULIS) uspořádat v roce 2016 konferenci v ČR nebo v SR.
Tento bod výbor projedná per rollam v následujících dnech - následně bude prof.
Babjuk informovat EULIS i SUS.
 Aktualizace Storočenky a příprava jejího 3. vydání (24_02_Zpráva o aktualizaci
Storočenky od ČLS JEP)
Vedení ČLS JEP plánuje aktualizaci tzv. "Storočenky" (materiál o historii ČLS JEP) a
žádá společnosti o spolupráci. Výbor tuto otázku projedná per rollam v příštích
dnech.
 CEM 2016 – změna termínu (7. – 8. 10. 2016) (Babjuk) (25_02_Zpráva o změně
termínu CEM 2016)
Prof. Babjuk informuje o zkrácení trvání CEM 2016. Konference bude z organizačních
a ekonomických důvodů zkrácena o půl dne (formát pátek odpoledne, sobota).
 Výjezdní zasedání NY urologů v Praze 11. – 17. 9. 2016 (Babjuk, Zachoval, Hanuš)
(26_02_Pozvánka na výjezdní zasedání NY urologů v Praze)
- Prof. Babjuk informuje o akci. Je plně v režii americké strany, výjezdní zasedání má
společenskou a odbornou část. Některá pražská pracoviště (VFN, FN Motol, FTN) byla
požádána o přípravu jednoho sdělení, což bude připraveno. Možnost pasivní účasti
urologů z ČR na odborné části.

 Dotaz pacienta – zavedení prostatického stentu
Dotaz pacienta na pracoviště provádějící zavádění prostatických stentů u BPO. Výbor
tuto otázku projedná per rollam v příštích dnech.
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Projednáno v termínu 18. 11. 2015 – 20. 1. 2016:
 Vyjádření ČUS ČLS JEP k SUKLS142216/2014 2. finální hodnotící zprávě o správním řízení o
změně výše úhrady terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky
botulotoxin (M03AX01) (27. 11. 2015)
Výše členských příspěvků na rok 2016 (30. 11. 2015)
Dopis VZP - indikační kritéria a úhrada BCG vakcíny (30. 11. 2015)



 Výběrové řízení Jihomoravského kraje 16. 12. 2015 – nominován doc. Doležel (8. 12.
2015)
 Vyjádření k Doporučenému postupu interního předoperačního vyšetření před
operačními výkony (15. 12. 2015)
 Vyjádření k návrhu novely zákona o tkáních a buňkách (28. 12. 2015)
 Podpora účasti rezidentů na výroční konferenci EAU 2016 (8. 1. 2016)
 Udělení záštity 2. Ostravskému urologicko-neurologickému sympóziu (15. 1. 2016)
 Udělení záštity konferenci Komplexní novinky v onkourologii 2016 (20. 1. 2016)
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