Zápis ze schůze výboru ČUS ze dne 31. 8. 2016
Místo konání: Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6
Přítomni: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hora, doc. Kočvara, doc. Krhut, as. Matoušková, as. Petřík,
MUDr. Rosenberg, doc. Študent, doc. Zachoval
Omluveni: doc. Doležel, prof. Hanuš
Hosté: Mgr. Šafránková (Hanzo), Michaela Studená, Markéta Baráková, Jiří Ďurovič, Jan Skalník
(agentura CommLab)

Program: (01_05_Program schůze výboru 31. 8. 2016)


Kontrola zápisu z minulé schůze (Hora) (02_05_Zápis ze schůze výboru 8. 6. 2016)

Prof. Hora kontroluje zápis z minulé schůze výboru, která se konala 8. 6. 2016.
Ad Prezentace doc. Študenta - nové technologie, získávání dat o poskytování péče – doc. Študent by
se měl v rámci agendy výboru zabývat i ostatními novými technologiemi - úkol trvá.
Ad úložiště dokumentů, které odchází ze sekretariátu – úkol trvá. Sekretariát zjistí, zda by nám
společnost PHC poskytla chráněný cloud.
Ad konference 2017- bude řešeno na dnešní schůzi.
Ad seznam vhodných konferenčních kapacit pro celou republiku, včetně cenových relací – bude
řešeno na dnešní schůzi.
Ad konference JEUS, prim. Zámečník připraví finální odborný program – úkol trvá.
Ad Sekretariát osloví společnost Beckman-Coulter s nabídkou partnerství – úkol trvá.
Ad Implantace umělého svěrače, stav jednání s MZ, VZP, další postup – doc. Zachoval jednal
s příslušným odborem MZ ČR. Ve vyhlášce bude pravděpodobně stanovena výše úhrady jen u
kardiostimulátorů. U ostatních zdravotnických prostředků včetně umělých svěračů bude výše úhrady
záležet na jednání s konkrétní zdravotní pojišťovnou.
Ad další strategie v robotické operativě – bude řešeno na dnešní schůzi.
Ad aktivní záchyt ca prostaty - doc. Zachoval komunikoval s VZP ohledně schválení projektu etickou
komisí. Podle zástupců VZP schválení etickou komisí není třeba.
Ad Onkourologie (certifikovaný kurz, centra) – akreditační komise bude zasedat 5. září. Na zasedání je
potřeba schválit akreditační dotazník a další dokumenty. Subkatedra onkourologie zahájila realizaci
kurzů, první kurz je naplánovaný na 11. listopadu. Prof. Babjuk vytvoří program, který následně pošle
na vědomí výboru.
Ad preparát Ialuril a jeho zařazení do systému veřejného zdravotního pojištění – as. Matoušková s
doc. Zachovalem připravili návrh preskripčních omezení. Navrhli 60% ní úhradu přípravku.
Ad čestná členství za rok 2016 – prof. Babjuk nominované oslovil, všichni byli potěšeni a počítají
s pozváním. Sekretariát pošle prof. Babjukovi podklady pro laudatio prof. Bórowky.
Ad PR strategie – doc. Zachoval zajistil kontakt mezi agenturou CommLab a organizátory kampaně
Movember. Zástupci obou agentur se již setkali a připravují návrh kampaně.
Ad CEM 2016 – nominace na přednášku "Urinary diversion in the era of laparoscopic and robotic
surgery", výbor odsouhlasil jako přednášejícího prim. Schramla. Prof. Babjuk se s prim. Schramlem
spojí a následně oznámí EAU jméno přednášejícího.
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Ad materiál „Nycturie“ – doc. Zachoval a doc. Krhut finalizují konečnou podobu materiálu, který bude
hotový do příští schůze. Následně bude publikován v České urologii.
Ad koncepce dětské urologie – bude řešeno na dnešní schůzi.
Ad termíny schůzí výboru na druhé pololetí 2016 – prosincový termín koliduje s termínem atestací.
Ad nominace odborníka z odborné společnosti jako člena komise výběrových řízení, kraj Vysočina –
bude řešeno na dnešní schůzi

Výroční konference a edukační aktivity:


Výroční konference 2016 (Petřík, Krhut, Šafránková)

As. Petřík podrobně referuje o průběhu příprav výroční konference.
Registrace - aktuální počty přihlášených: 405 lékařů, 215 sester, celkem 620 účastníků. As. Petřík
prezentuje přehled přihlášených vystavujících firem a stávající rozpočet konference.
Odborný program – vědecký program byl sestaven, moderátoři byli nominovaní a abstrakta byla
odeslána ke zpracování pro tisk. Aktivní účast je 144 přednášejících, v sesterské sekci je celkem 20
sdělení. Bylo požádáno a akreditaci u ČLK a ČAS.
Ve středečním programu jsou 4 kurzy ČAU, program všech kurzů je již připravený. Stejně tak je
kompletní i program ESU kurzu.
Satelitní sympózia – Astellas 60 minut, GSK 45 minut, Herbacos Reccordati 20 minut. K dispozici je
program sympózia společnosti GSK, společnost Astellas dodá program do 9. 9.2016. Výbor nezasahuje
společnostem do konkrétního složení programu, požaduje však včasnou informaci o výsledné podobě.
Výbor předpokládá seriozní odborný charakter jednotlivých sympozií.
Hands on Training – ve srovnání s loňským rokem bude větší počet trenažérů, konkrétně poskytnutých
společnostmi B Braun, Olympus, Laparotech a Intuitive Surgical. Zatím ještě nebyli osloveni lektoři pro
hands on training - proběhne v nejbližších dnech (zařídí as. Petřík).
Časový harmonogram – schůze výboru: 19. 10., 14:00 – 15:30 v hotelu Clarion. Redakční rada České
urologie – prof. Hora navrhuje krátké setkání. Zasedání SOR - 19. 10., 13:00 - 14:00 v hotelu Clarion.
Předání cen za nejlepší publikace – 20. 10. během společenského večera. Předání čestných členství a
medaile E. Hradce -21. 10., 9:30 – 11:00 během plenární schůze. Setkání členů společnosti se členy
výboru – proběhne ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne, sekretariát zajistí rozpis a před
konferencí bude o možnosti setkání informovat členskou základnu.
PR komunikace – agentura CommLab navrhla PR komunikaci před konferencí, během konference i po
ní. Výbor návrh agentury jednohlasně schválil.
Společenské večery - 19. 10., 19:00 zámek Hluboká nad Vltavou. Úvodní projev ředitel Shon, prim. Fiala
a starosta Hluboké n. Vltavou a senátor Jirsa. Sekretariát dodá prof. Babjukovi seznam pozvaných hostů
na středeční společenský večer.
20. 10. se společenský večer uskuteční na Výstavišti v pavilonu Z.
Catering – as. Petřík informuje o cateringu během konference. Zdarma bude minerální voda od
Karlovarských minerálních vod a pravděpodobně i pivo z budějovického pivovaru.
Technické zajištění – AV techniku bude zajišťovat jako v minulých letech společnost AV media. Chtějí
využít jiného poskytovatele signálu z operačních přenosů než je Cesnet, což bude spojeno s navýšením
finančních prostředků. Výbor požaduje detailní zdůvodnění - as. Petřík prověří a zjistí detaily.
Doprava – vzhledem od vzdálenosti od ubytovacích kapacit bude zajištěn shuttle bus mezi
kongresovými hotely a Výstavištěm.
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Smlouva s agenturou Hanzo – smlouva byla odsouhlasena včetně rozpočtu. Celkem příjmy na
konferenci - 4,5 mil. Kč, náklady celkem - 4,39 mil. Kč.
Zahraniční hosté – všichni zahraniční hosté byli osloveni, se všemi je agentura Hanzo v kontaktu.
Přednášející na ESU kurz zajišťuje sekretariát ESU. Mgr. Šafránková připraví harmonogram příjezdů a
odjezdů zahraničních hostů. Servírovaný oběd se zahraničními hosty ve čtvrtek je zajištěný v pavilonu
Z.


Výroční konference 2017, 2018 (Petřík, Šafránková)

2017: Mgr. Šafránková hovoří o možnostech využití sálů hotelu Parkhotel v Plzni, během výroční
konference v příštím roce. Varianta se stanem pro výstavu firem je nyní levnější, za cenu 380.000 Kč.
Na zvážení je pronájem sálů v hotelech, které jsou v blízkosti Parkhotelu. As. Petřík argumentuje, že
při pronájmu dalších sálů mimo Parkhotel (pro sesterskou sekci), bude potřeba počítat s financemi
navíc za pronájem a AV techniku.
Prof. Hora navrhuje umístit výstavu firem v hlavním sále a odborný program do dalších dvou sálů o
kapacitě 350 a 120 osob (nebyla by nutná stavba stanu). Prezident konference a organizační sekretář
na základě návštěvnosti sekcí na letošní konferenci připraví návrh na uspořádání konference v roce
2017. Agentura Hanzo po konferenci dodá počty účastníků jednotlivých sekcí v letošním roce pro
možnost přesnějšího nastavení požadavků v letech následujících.
2018: Mgr. Šafránková informuje o dalších místech konání výroční konference. Vzhledem k počtu
účastníků konference, velikosti výstavní plochy a ubytovacím kapacitám jde o tyto lokality – Brno,
Ostrava, Praha, České Budějovice a Hradec Králové.
Brno – přichází v úvahu BVV s nabídkou 540.000 Kč.
Ostrava – Gong, Výstaviště Černá louka (pokud zde nebudou prostory univerzity), hotel Clarion.
Praha – výstaviště Letňany, drahý pronájem a mobiliář, Hotel Clarion - vysoké náklady na pronájem.
Náklady na vlastní konferenci jsou téměř dvojnásobné ve srovnání s mimopražskými lokalitami.
Nevýhodou je také velká vzdálenost Letňan a částečně i Clarionu z centra.
České Budějovice – výstaviště.
Hradec Králové – konferenční centrum Aldis. Chybí zde ale ubytovací kapacity.
Výbor se jednohlasně rozhodl, že výroční konference v roce 2018 se uskuteční v hotelu Clarion v
Ostravě.


Edukační aktivity 2017 – JES, Škola funkční urologie (Krhut) (03_05_ŠFU rozpis kurzů 2016;
04_05_ŠFU informace pro účastníky)

JES – na základě podnětu prof. Hory se výbor rozhodl, že zkratka této vzdělávací akce bude JEUS (jarní
edukační urologické sympózium). Doc. Krhut informuje o stavu příprav sympózia. Smlouva na
organizaci s agenturou Hanzo je již připravená včetně rozpočtu. Doc. Krhut prezentuje přehled
vystavujících firem, zájem o status generálního sponzora potvrdila společnost Berlin-Chemie. Od
partnerů a vystavovatelů je přislíbeno cca 800.000 Kč. Zbylá část do vyrovnaného rozpočtu (cca
200.000 Kč) bude uhrazena z registračních poplatků, které budou ve výši 1000 Kč/osoba.
Odborný program je již v základních rysech připraven, 1/3 bude věnovaná BPH a cca 2/3 andrologii,
bude ale event. možno doplnit další témata. Diskutována i možnost doplnění o téma související s
léčbou chronických onemocnění močového měchýře zánětlivé etiologie. Prof. Babjuk v této souvislosti
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nabídne možnost účasti na JEUS firmě IBI jako vystavovateli. Odborný program a první pozvánka na
sympózium by měly být prezentovány na výroční konferenci v Českých Budějovicích.
Prof. Babjuk navrhuje pozvat určitý počet rezidentů ze Slovenska. Doc. Krhut souhlasí, ale náklady s tím
spojené musí uhradit ČUS. Výbor se rozhodl pozvat 10 zástupců SUS včetně předsedy SUS, doc. Minčíka
(konkrétní nominace bude na straně SUS). Za další organizaci je zodpovědný doc. Krhut, bude
spolupracovat s prim. Zámečníkem (andrologická sekce) a zástupci rezidentů (dr. Čechová).
Škola funkční urologie – doc. Krhut hovoří o projektu ŠFU. Zbývá dodat již jen program jednoho kurzu,
ostatních devět již je k dispozici. V týdnu od 5. 9. proběhne mailing na členskou základnu s informacemi
o projektu a registraci. Registrační formulář bude spuštěn 10. 9. na webu ČUS. Účastníci se budou moci
hlásit do 30. 9. 2016.


Semináře Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty 2016 a 2017 –
zhodnocení a plán na další rok (Babjuk, Črepová) (05_05_Semináře CRPC souhrnná zpráva
2016; 06_05_Statistika návštěvnosti seminářů CRPC 2016; 07_05_ MARCUS III. plan of
project 2017)

Prof. Babjuk hovoří o letošním ročníku seminářů se společností Janssen-Cilag, které se uskutečnily od
17. 2. do 14. 6. na 13 místech ČR. Semináře měly jednotný program, který sestával z úvodní teoretické
části v rozsahu 20 minut a následně praktické části (kazuistika) v rozsahu 60 minut. Seminářů se
zúčastnilo celkem 296 lékařů, z toho 210 urologů, 80 onkologů a 6 lékařů jiných specializací. Výbor
hodnotí i díky ekonomickému přínosu pro ČUS letošní ročník seminářů jako úspěšný.
Prof. Babjuk prezentuje návrh společnosti Janssen-Cilag na uspořádání příštího ročníku seminářů.
Zároveň zmiňuje, že je potřeba brát v potaz jednak finanční udržitelnost seminářů a také návštěvnost.
Je potřeba volit zajímavá témata a program oproti loňskému roku inovovat, tak, aby zaujal účastníky.
Členové výboru se shodli na tom, že do odborného programu budou kromě problematiky léčby
kastračně rezistentního karcinomu prostaty zapojeny i výsledky a praktické zkušenosti s léčbou
nádorových onemocnění (s preferencí karcinomu prostaty) z pracovišť, kde by semináře probíhaly.
Výbor odsouhlasil semináře ve schématu, kdy proběhne jedna přednáška o mCRPC a kazuistika na toto
téma. Další přednášky by volila regionální pracoviště (urologie i onkologie).
Doc. Krhut za ČAU se sekretariátem ČUS navrhnou termíny seminářů. Společnost Janssen bude
oslovena s dotazem, proč mezi navrhovanými lokalitami pro konání seminářů v příštím roce není
Olomouc. Následně budou osloveni vedoucí regionálních seminářů s žádostí o spolupráci a přípravě
konkrétního odborného programu.
As. Matoušková prezentuje nabídku od firmy Roche, kteří by také chtěli v rámci edukačních aktivit
urologům prezentovat novou léčbu v imunoterapii karcinomu měchýře. Profesor Babjuk navrhuje
nejprve schůzku se zástupci společnosti a dle výsledku následné plánování aktivit. As. Matoušková
schůzku domluví.


Příprava prezentace na plenární schůzi (Babjuk)

Prof. Babjuk navrhuje kratší prezentaci na plenární schůzi, než tomu bylo v loňském roce. Důvodem je
nutnost prostoru pro diskusi i skutečnost, že během plenární schůze budou předána čestná členství a
medaile Eduarda Hradce. Prezentace ČUS by měla být cílena na klíčové body důležité pro členy
společnosti. Prof. Babjuk shrnuje, co by v plenární chůzi mělo zaznít – hospodaření společnosti,
certifikovaný kurz onkourologie, projekt VZP o časném záchytu CaP, jednání s MZ ČR ohledně
registračních listů, koncepce dětské urologie, představení nových edukačních aktivit (JEUS, ŠFU), postoj
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ČUS k nákupu přístrojů ESWL atd. Prof. Babjuk žádá členy výboru o dodání prezentací do pondělí 17.
10. večer. Finalizace prezentace bude na schůzi výboru ve středu 19. 10.


EBU meeting Praha říjen 2016 (Petřík)

As. Petřík prezentuje program EBU meetingu, který se uskuteční v říjnu v Praze s účastí cca 60 osob.
EBU meeting se uskuteční v ČR po 14 letech. Smlouva s agenturou Hanzo, která bude akci organizačně
zajišťovat, je již připravená. Rozpočet akce je 809.000 Kč, příspěvky od sponzorů činí 450.000 Kč. Ve
smlouvě s agenturou Hanzo je uvedeno, že rozpočet je nepřekročitelný. Příspěvek od ČUS pro
vyrovnaný rozpočet by měl být max. 350.000 Kč. Výbor ČUS odsouhlasil příspěvek na EBU meeting ve
výši 350.000 Kč.

PR aktivity


Informace o dosavadním průběhu PR kampaně v letošním roce (zástupci agentury)
(08_05_Prezentace CommLab ČUS evaluace)

PR agentura CommLab představuje členy týmu, kteří mají kampaň ČUS na starosti. Paní Studená
prezentuje realizované mediální výstupy, celkem jde za 3 měsíce o více než 20 výstupů – např.
regionální rozhlasové stanice, lifestylová média, webové portály atd. Dále hovoří o plánovaných
aktivitách – jde o rozhovor v ČRo Radiožurnál, dále pak v dalších regionálních stanicích ČRo. Agentura
spolupracuje s agenturou, která v ČR zajišťuje kampaň Movember a také s PR agenturou nového
oficiálního partnera ČUS – Karlovarských minerálních vod.
Paní Studená představuje detailní plán komunikace výroční konference, aktivity, které proběhnou
před konferencí, během ní a po konferenci.
Prof. Babjuk navrhuje na první schůzi v roce 2017 zhodnotit po půl roce dosavadní spolupráci s
agenturou. Doc. Študent se ptá, zda je možné komunikovat výstupy např. týkající se protonové terapie.
Podle agentury to není problém, jen potřebují dostat konkrétní zadání, co přesně komunikovat (včetně
základních materiálů) a na jakou cílovou skupinu. As. Matoušková se dotazuje, zda by bylo možné
prezentovat v médiích pacienta, který má negativní zkušenost s protonovou terapií. Pokud by agentura
znala identitu pacienta a mohla by ji nabídnout médiím, tak by to nebyl problém. Zároveň by podle
agentury bylo potřeba v rámci této komunikace pro média dodat, jaká léčba by byla jako alternativa
protonové terapii vhodná. Prof. Hora dále navrhuje komunikovat téma volně prodejných léků na BPH
a erektilní dysfunkci, pacienti za tyto přípravky vydávají zbytečně měsíčně velké sumy peněz, v obou
případech je navíc riziko pozdního záchytu závažného onemocnění.


Využití Facebooku a Twitteru (zástupci agentury, Bartlová)

Agentura navrhuje ze soc. sítí využívat hlavně facebook (FB), v budoucnu i blog. Paní Studená shrnuje
cíle kampaně a cílové skupiny na FB a představuje koncept strategie komunikace na FB. Zároveň
vysvětluje, proč byl zvolen název profilu "Zdraví pod palcem". Záměrně nebylo v názvu zvoleno slovo
urologie, aby neodradilo uživatele a zájemce o tuto stránku. Kritériem hodnocení úspěšnosti kampaně
na FB bude jednak počet fanoušků stránky a také počet lidí, kteří si přečetli jednotlivé příspěvky. Prof.
Hora zdůrazňuje, aby příspěvky na FB byly pozitivní, nestrašily pacienty a aby nabízely řešení
zdravotních problémů. As. Matoušková se ptá, jaká bude reakce agentury v případě, že budou u
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příspěvků na FB nějaké vulgární komentáře. Agentura bude příspěvky s vulgarismy v rámci
administrace mazat.
Výbor odsouhlasil spuštění stránky na FB pod názvem "Zdraví pod palcem". Mgr. Bartlová bude výbor
informovat o spuštění stránky na FB a bude s výborem komunikovat témata pro další období. Prof.
Babjuk apeluje na členy výboru, aby všichni zaslali témata, která by chtěli v rámci PR kampaně
komunikovat.
Prof. Babjuk hovoří ohledně využití Twitteru, který by byl vhodný ke komunikaci v rámci společnosti.
Navrhuje spojit se s některým ze sponzorů, kteří by urologům pomohli ve vytvoření twitterových účtů.
Prof. Babjuk bude výbor informovat, až pokročí v jednání.
Twitter ČUS byl spuštěn 17. 11. 2015, doposud bylo uveřejněno 106 tweetů, profil má 49 sledujících.

Hospodaření společnosti a ekonomické otázky


Stav hospodaření (Petřík)

As. Petřík prezentuje příjmy a výdaje společnosti za rok 2016. Příjmy jsou ve výši 2,5 mil Kč a výdaje 1,5
mil. Kč. As. Petřík předpokládá na základě předpokládaných příjmů a výdajů, že zisk za letošní rok by
mohl být cca 700- 800.000 Kč.


Informace o jednání se sponzory (Babjuk, Petřík) (09_05_Jednání se sponzory)

Prof. Babjuk prezentuje stav sponzorů k dnešnímu dni. Oficiální sponzoři – Amgen, B Braun, Coloplast,
Ferring, Ipsen, Nadační fond Muži proti rakovině, Olympus, SCA. V jednání je Intuitive Surgical.
Bronzoví sponzoři – Hartmann Rico (před podpisem smlouvy), Berlin Chemie. Stříbrný sponzor – GSK.
Zlatý sponzor – Astellas (před podpisem smlouvy).


Spolupráce s Karlovarskými minerálními vodami – Urology week 2016 (Babjuk)
(10_05_Spolupráce s Karlovarskými minerálními vodami; 11_05_Evropský týden urologie –
osnova tiskové konference)

Prof. Babjuk informuje výbor o spolupráci s Karlovarskými minerálními vodami (KMV) resp. s organizací
AquaLife Institute (ALI). S ALI byla uzavřena smlouva a nyní jsou naším oficiálním partnerem - první z
"nemedicínské" oblasti. Kromě finančního plnění zdarma zajistí pro ČUS pitný režim ve formě
minerálních vod na výroční konferenci.
Zástupci ALI přišli s návrhem uspořádat tiskovou konferenci na téma litiázy a dodržování pitného
režimu (v souvislosti s prevencí a metafylaxí). Prof. Babjuk představuje program tiskové konference,
která se uskuteční 20. 9. v rámci Urology week. Na tiskové konferenci vystoupí za ČUS prof. Babjuk a
as. Petřík, dále pak nutriční terapeutka Mgr. Matějková z VFN a 1. LF UK.
Sekretariát bude o této nové spolupráci členy ČUS informovat.

Úhrady, jednání s plátci a regulátory:


Projekt aktivního záchytu karcinomu prostaty – průběh (doc. Zachoval) (12_05_Projekt VZP
– seznam přihlášených pracovišť)
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Doc. Zachoval prezentuje stav projektu, cca v půlce září bude k dispozici report ze strany VZP o průběhu
projektu. Doc. Zachoval poté bude výbor informovat.


Onkourologická centra - stav jednání (Babjuk)

Návrh materiálu o onkourologických centrech byl odeslán primářům a přednostům, bez reakce z jejich
strany. Doc. Zachovala a prof. Babjuk komunikovali se zástupci MZ ohledně dalšího postupu.
Doporučeno obrátit se na doc. Duška s cílem doplnění aktuálních datových pokladů. Prof. Babjuk s Doc.
Duškem jednal - slíbil podklady zajistit. Prof. Babjuk o aktivitě informoval předsedkyni ČOS doc.
Prausovou, zdůraznil, že ČUS bude o dalších krocích výbor ČOS informovat a že aktivita nebude v
rozporu se stávajícím systémem onkologické péče v ČR. Po doplnění materiálů o data bude součástí
dalšího postupu jednání s výborem ČOS. Prof. Babjuk bude výbor informovat o dalším postupu.

Informace z pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů MZ konané 28. 7. 2016
(registrační listy robotických výkonů) (Babjuk, Petřík) (13_05_ Zápis PS k SZV MZ_28. 7. 2016;
14_05_ Doplnění zápisu z jednání pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů MZ)
As. Petřík informuje o jednání pracovní skupiny na MZ ČR, které se uskutečnilo dne 28. 7. 2016. Na
programu byly registrační listy robotických výkonů. Byli vyslechnuti jednotliví zástupci odborných
společností. Připomínky týkající se urologie byly marginální a již jsou v řešení. Další jednání pracovní
skupiny bude 22. září.
Prof. Babjuk prezentuje doplnění k zápisu z jednání pracovní skupiny. Je požadováno doplnit
předpokládané počty jednotlivých robotických výkonů v ČR. Výbor se shodl na těchto datech –
robotická radikální prostatektomie 2500/rok, robotická resekce ledviny 700/rok, robotická
pyeloplastika 100/rok, robotická pánevní lymfadenektomie 500/rok, robotická radikální cystektomie
50/rok. Požadavky na robotická pracoviště, kde budou výkony hrazeny, budou v souladu s platnou
koncepcí robotické operativy v urologii.
Výbor odsouhlasil doplnění k zápisu. Toto doplnění bude přidáno ke každému navrhovanému
registračnímu listu. As. Petřík registrační listy a doplnění pošle pracovní skupině na MZ ČR.

Koncepční body, mezinárodní spolupráce atd.:


Koncepce dětské urologie (Kočvara, Hora) (15_05_Koncepce dětské urologie)

Doc. Kočvara prezentuje aktualizovanou koncepci dětské urologie a genezi jejího vzniku. Materiál
prošel oponenturou celé dětské sekce. Zároveň byly reflektovány připomínky výboru ČUS. Výbor
odsouhlasil, že koncepce bude zaslána členům GPPU ke komentářům (rozešle doc. Zachoval). Doc.
Kočvara bude koncepci prezentovat na nejbližším zasedání GPPU. Poté bude publikována na webu ČUS.
Koncepce dětské urologie bude zmíněna také na plenární schůzi ČUS na výroční konferenci.


Léčba urolitiázy rázovou vlnou (ESWL) - stanovisko výboru ke koncepci (Petřík, Hora)

As. Petřík shrnuje podmínky, které by mělo splňovat pracoviště, které bude léčit urolitiázu rázovou
vlnou. Mělo by jít o urologické oddělení, které disponuje vybavením pro komplexní léčbu urolitiázy
(PNL, URS, flexibilní URS, laser), má akreditaci alespoň I. stupně a zajišťuje 24hodinovou péči. Původní
vyjádření z roku 2006 již nebude platit. Výbor ve svých stanoviscích nebude řešit medicínsko7

ekonomické aspekty (tedy např. limitaci počtu přístrojů v určité oblasti zmiňovanou ve vyjádření z roku
2006). Tato informace by také měla zaznít na plenární schůzi.


Výběrová řízení pro poskytování urologické péče - kritéria výboru pro stanoviska (Babjuk)

Výbor navrhuje připravit základní stanoviska, kterými se budou řídit jeho zástupci na příslušných
výběrových řízeních pro poskytování urologické péče. Prof. Babjuk navrhuje podmínky, které musí
splňovat ambulantní urologické pracoviště, které žádá o smlouvu o poskytování urologické péče – jde
o vybavení pracoviště podle vyhlášky a minimální úvazek lékaře 0,8 (tedy dostupnost péče v běžnou
pracovní dobu alespoň po 4 dny v týdnu). Při výběrových řízeních by se měl brát v potaz názor
regionálních urologů, zda je vznik dalšího pracoviště v dané oblasti potřeba.
Při výběrových řízeních, která se týkají jednodenní urologické chirurgie, je třeba respektovat seznam
výkonů pro jednodenní chirurgii uvedený v koncepci urologie, musí být doložena dohoda s lokálním
lůžkovým pracovištěm ohledně řešení komplikací. Současně by měla být zmapována situace v daném
regionu (waiting list na stávajících zařízeních).

Různé:


Noví členové (Črepová) (16_05_Noví členové)

Výbor ČUS jednohlasně odsouhlasil přijetí těchto nových členů:
-

MUDr. Peter Beniač (Urologické odd. Oblastní nemocnice Příbram)
MUDr. Quynh Anh Do (Urologické odd. Nemocnice Kladno)
MUDr. Adriana Milová (Urologické odd. Karlovarská krajská nemocnice)
MUDr. Pavel Navrátil (Urologická klinika FN Hradec Králové)
MUDr. Tomasz Pohaba (Urologická klinika FN Ostrava)

Projednáno v termínu 8. 6. 2016 – 31. 8. 2016:










Podpora účasti na CEM – podpora všech aktivních účastníků, podpora rezidentů
s pasivní účastí – 13. 6. 2016
Aktualizace seznamu národních delegátů UEMS – odsouhlasen národní delegát prof.
Hora – 16. 6. 2016
Stanovisko k výkonu 76125 v ordinaci urologie, MUDr. Tomáš Ürge, Ph.D. – 18. 6.
2016
Výběrové řízení pro uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami, 14. 7. 2016 –
jednání komise se za ČUS zúčastní doc. Zachoval – 20. 6. 2016
Stanovisko České urologické společnosti k léčbě protonovou terapií pro Zdravotní
pojišťovnu ministerstva vnitra ČR – 24. 6. 2016
Odsouhlasení vypracování stížnosti na Protonové centrum Praha – 28. 6. 2016
Stanovisko k nákupu ESWL do Nemocnice Pardubického kraje a.s. – 29. 6. 2016
Výběrové řízení dne 15. 8. 2016 - obor urologie - jednodenní péče pro Sušici a
spádové okolí – odsouhlasen prof. Hora – 30. 6. 2016
Doporučený postup pro praktické lékaře – připraví MUDr. Matoušková – 1. 7. 2016
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Stanovisko ČUS k distribuci a prodeji doplňku stravy výrobce Walmark, a.s. - Prostenal
Forte, 90 tablet v limitované edici společně se sceeningovým testem PSA – 15. 7.
2016
Výběrové řízení dne 11. 8. 2016 - obor urologie – výběrové řízení okres Kladno –
odsouhlasena as. MUDr. Matoušková – 19. 7. 2016
Přednášející na CEM 2016 – místo MUDr. Pacovského nominován a schválen MUDr.
Schmidt – 27. 7. 2016
Odsouhlasení znění námitky proti rozhodnutí Revizní komise OS ČLK ve věci stížnosti
na reklamu Protonového centra Praha. Námitku vypracovala as. Matoušková – 3. 8.
2016
Výběrové řízení dne 5. 10. 2016 - obor urologie – výběrové řízení okres Ústí nad
Labem – odsouhlasen doc. Broďák – 19. 8. 2016
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