Program zasedání výboru ČUS dne 19. 10. 2016, Clarion Congress Hotel – salonek Bezdrev, Pražská
třída 23016/14, České Budějovice

Přítomni: prof. Babjuk, doc. Broďák, doc. Doležel, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Kočvara, doc. Krhut,
as. Matoušková, as. Petřík, MUDr. Rosenberg, doc. Študent, doc. Zachoval
Za sekretariát ČUS: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Hosté: doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.

Program (01_06_Program schůze výboru 19. 10. 2016)


Ceny ČUS o nejlepší publikaci (Krhut) (02_06_Ceny ČUS o nejlepší vědeckou publikaci)

Doc. Krhut prezentuje výsledky soutěže ČUS o nejlepší publikaci za rok 2015. Hodnocení prací poslalo
17 z 22 hodnotitelů Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší publikaci. Vyhodnocení prací proběhlo 6.
10. ve složení prof. Hanuš (za výbor), doc. Kočvara (za revizní komisi) a Mgr. Črepová (za sekretariát).
Ceny budou předány na spol. večeru 20. 10., bude předávat prof. Babjuk a as. Petřík.


Solupráce s ÚZIS, Onkourologická centra, aktuální situace (Babjuk)

Prof. Babjuk vítá doc. Duška a děkuje mu za podporu, kterou věnuje České urologické společnosti.
Prof. Babjuk shrnuje aktuální situaci týkající se vzniku onkourologických center. Podmínkou jejich
vzniku je koordinace se stávající strukturou onkologické péče v ČR. Proběhla jednání s doc. Prausovou,
předsedkyní ČOS. Prof. Babjuk je pozván na příští schůzi výboru ČOS, která se uskuteční 20. listopadu.
Doc. Dušek informuje, že návrh na vznik onkourologických center byl včera prezentován na výboru
ČOS. Členové výboru ČOS proti návrhu neměli zásadních námitek. Doc. Dušek navrhuje, že by bylo
potřeba přepracovat závěr návrhu týkající se kritérií kvality (výpočty mortality atd.). Doc. Dušek
připraví návrh, jak by tato část dokumentu měla vypadat a předloží ho k připomínkování výboru ČUS.
Jako další postup doc. Dušek navrhuje, že se po domluvě předsedů obou odborných společností bude
návrh prezentovat na ministerstvu. Následovat bude tisková konference, jejíž termín bude upřesněn .
Doc. Dušek dále prezentuje hlavní epidemiologické trendy u nádorů prostaty. Jde o malignitu s
nejrychleji rostoucí prevalencí v ČR. Prezentuje vývoj incidence a mortality v celé ČR i v jednotlivých
krajích. Nádory prostaty jsou zachycovány u čím dál mladších pacientů. 5leté relativní přežití u léčených
pacientů je jedno z nejvyšších v rámci Evropy.
Doc. Dušek žádá o schválení a garanci připravované knižní publikace „Zhoubné nádory prostaty v ČR
dle dostupných národních a mezinárodních dat“. Předkládá návrh jednotlivých kapitol. Prof. Babjuk
doplňuje, že v knize bude použit překlad evropských guidelines pro karcinom prostaty. EAU použití
guidelines schválila, je otázkou, zda použít guidelines 2016 nebo verzi pro rok 2017, která se bude
podle EAU od předchozí verze značně lišit.
Probíhá diskuze členů výboru s doc. Duškem ohledně některých analýz a výsledků – např. incidence
v krajích, dostupnost péče v KOC, vykázaná péče od pojišťoven, atd.
Prof. Babjuk děkuje doc. Duškovi za prezentaci připravované knižní publikace a garantuje podporu a
součinnost týkající se této aktivity.
Doc. Dušek dále hovoří o návrhu uspořádat odpolední seminář s názvem „Kvalita péče o nádory
prostaty v ČR“. Seminář by proběhl pod záštitou ČUS a ČOS. Doc. Dušek žádá výbor ČUS o podporu.
Informuje o blocích, které by byly na programu semináře. Výbor ČUS jednohlasně odsouhlasil podporu
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semináře. Doc. Dušek navrhuje termín 28. 11. od 15 do 18 hod., v klášteře Emauzy. Pokud by to bylo
možné, na seminář by dorazil i ministr zdravotnictví, dále zástupci pojišťoven, novináři.
Doc. Dušek poté informuje o pilotním programu screeningu ZN prostaty v rámci programu OZP. Tento
program je již schválen s PROP/MPSV. Doc. Dušek se věnuje otázce proplácení péče v projektu a
schválení pojišťovnami. Za ČUS v této věci jedná doc. Zachoval který informuje, že projekt se bude
připravovat od 1. 1. 2017. Podle doc. Duška by se měl projekt rozběhnout od 1. 7. 2017. Tato
problematika bude projednána na další schůzi výboru. Bude potřeba rychle připravit podklady, díky
zkušenostem s právě probíhajícím projektem VZP je ČUS k podobné aktivitě připraven.


Informace o spolupráci s EAU, budoucnost CEM (Hora)

Prof. Hora informoval členy výboru o změně strategie EAU, kdy nebude v dalších letech pořádán CEM
jako samostatná akce. V plánu je připojení CEM každoročně k jedné z národních konferencí
zúčastněných zemí. V roce 2017 bylo navrženo zorganizovat první ročník v rámci výroční konference
ČUS v Plzni. Výbor ČUS schválil konání CEM v Plzni a dal zástupcům výboru mandát pro další jednání
s EAU. Podmínkou je zachování národního charakteru významné části konference.


Edukační aktivity 2017 – JEUS, Škola funkční urologie (Krhut)

JEUS - doc. Krhut prezentuje stav příprav sympózia JEUS. Byla vybrána upoutávka na sympózium, která
bude prezentována v rámci plenární schůze. Doc. Krhut prezentuje rozpočet akce, který byl sestaven
ve spolupráci s agenturou Hanzo a výši příspěvků od jednotlivých vystavovatelů. GSK kromě účasti jako
vystavovatel, nabídlo zdarma natočení spotů ze sympózia. Od vystavovatelů je zatím přislíbeno
650.000 Kč, celkový rozpočet akce v minimální variantě je cca 870.000 Kč. Výbor počítá s realizací JEUS
v roce 2017, dle odezvy účastníků i vystavovatelů se rozhodne o pokračování v dalších letech.
ŠFU – doc. Krhut prezentuje přehled přihlášených účastníků na jednotlivé kurzy. O některé kurzy byl
několikanásobně vyšší zájem, než je kapacita kurzu. Zájemci, kteří se do letošních kurzů pro malou
kapacitu nedostali, budou přednostně informováni o event. dalším konání kurzů v příštím roce.
Ohledně konání kurzů v dalším roce se výbor dohodne na prosincové schůzi výboru.


Příprava prezentace na plenární schůzi (Babjuk) (03_06_Prezentace na plenární schůzi)

Prof. Babjuk prochází prezentaci na plenární schůzi a spolu se členy výboru odpovědnými za danou
agendu komentují a případně upravují jednotlivé snímky. Výbor ČUS schválil definitivní verzi
prezentace na plenární schůzi.
Různé:






Noví členové (Črepová)
Výbor ČUS jednohlasně odsouhlasil přijetí nových členů:
- MUDr. Jiří Martin, Urologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod
- MUDr. Veronika Marcináková, Urologické oddělení Oblastní nemocnice Příbram
Projednáno v termínu 31. 8. 2016 – 19. 10. 2016:
Podpora účasti na CEM – odsouhlasení seznamu žadatelů o podporu – 12. 9. 2016
Podpora účasti na CEM po deadline, MUDr. Jan Tomášek, Urologická klinika FN HK – výbor
schválil podporu, MUDr. Tomášek připraví zprávu z CEM do České urologie – 19. 9. 2016
Hodnocení soutěže o nejlepší publikace za rok 2015, způsob vyhodnocení – schváleno 19. 9.
2016
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Leták Nutriční desatero pro zdravé ledviny, schválení materiálu od AquaLife Institute – 19. 9.
2016
Schválení záštity konferenci Komplexní novinky v onkourologii 2017 – schváleno 12. 10. 2017
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