Zápis ze zasedání schůze výboru ČUS ze dne 8. 12. 2016
Místo konání: Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6
Přítomni: prof. Babjuk, doc. Broďák, doc. Doležel, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Krhut, as.
Matoušková, as. Petřík, doc. Študent, doc. Zachoval
Pozdní příchod: doc. Broďák 15:10, as. Matoušková 15:30
Omluveni: doc. Kočvara, MUDr. Rosenberg
Za sekretariát ČUS: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Hosté: RNDr. Pavlík, ÚZIS

Program: (01_07_Program schůze výboru 8. 12. 2016)


Kontrola zápisu ze schůze 31. 8. 2016 (Hora) (02_07_Zápis ze schůze výboru 31. 8. 2016)

Prof. Hora kontroluje zápis z minulé schůze výboru, která se konala 31. 8. 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 - Sekretariát kontaktoval společnost PHC, která
úložiště nenabízí. Jako bezpečné prostředí doporučili k ukládání dokumentů úložiště na google, které
sami využívají. Sekretariát pošle členům výboru přístupové údaje. Na google docs jsou k dispozici
dokumenty od září 2016. Prof. Hora navrhuje oslovit ještě další poskytovatele úložišť, kde by byla
zajištěna větší bezpečnost a ochrana dat. Zajistí sekretariát.
Ad konference JEUS, prim. Zámečník připraví finální odborný program – bude řešeno na dnešní
schůzi.
Ad Sekretariát osloví společnost Beckman-Coulter s nabídkou partnerství – Mgr. Črepová se sešla se
zástupci Beckman-Coulter. O spolupráci předběžně projevili zájem od ledna 2017. Po prostudování
nabídky ze strany ČUS se definitivně vyjádří.
Ad materiál „Nycturie“ - materiál byl přijat k publikaci v časopise Česká urologie 4/2016.
Ad Elektronické hlasování – budou se hledat další možnosti, řešení firmy Stapro nebylo ideální, úkol
trvá.
Ad JEUS, nabídka možnosti účasti na sympóziu firmě IBI; pozvání 10 zástupců SUS včetně předsedy
SUS – doposud neproběhlo, zajistí doc. Krhut ve spolupráci s agenturou Hanzo a sekretariátem.
Ad Edukační aktivity firmy Roche – schůzka proběhla, Roche si promyslí formu spolupráce s ČUS.
EBU meeting 2016 – prof. Hora děkuje as. Petříkovi za organizaci, as, Petřík přednese na dnešní
schůzi vyúčtování akce.
Ad PR kampaně, členové výboru měli zaslat témata, která by chtěli v rámci PR kampaně komunikovat
- proběhlo, byly zaslané návrhy na komunikaci týkající se protonového centra, potravinových doplňků
a preparátů na podporu erekce.
Ad Twitter, prof. Babjuk navrhuje spojit se s některým ze sponzorů, kteří by urologům pomohli ve
vytvoření twitterových účtů – úkol trvá.
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Ad Koncepce dětské urologie – doc. Zachoval doplní jako bod programu setkání GPPU, kde bude
koncepce prezentována, aby jí mohli připomínkovat členové GPPU. Poté bude prezentováno na webu
ČUS.


Kontrola zápisu ze schůze 19. 10. 2016 (Hora) (03_07_Zápis ze schůze výboru 19. 10. 2016)

Bez připomínek.


Kontrola zápisu z plenární schůze 21. 10. 2016 (Hora) (04_07_Zápis z plenární schůze ČUS
21. 10. 2016)

Bez připomínek.

Výroční konference a edukační aktivity:


Výroční konference 2016 - zhodnocení (Petřík, Krhut)

As. Petřík informuje o 62. výroční konferenci v Č. Budějovicích, předkládá statistiku účasti lékařů a
sester i odborného programu (počty přednášek, posterů, účastníků HOT kurzů, atd.). Prezentuje
účast na jednotlivých sekcích – operační přenosy měly největší návštěvnost, průměrně bylo 65
účastníků na sekci, paralelně tedy odborný program sledovalo průměrně cca 130 osob. As. Petřík
informuje o nízké účasti na sesterské sekci.
Doc. Krhut připomíná, že z hlediska statistiky návštěvnosti sekcí letošní konference vyplývá, že
nepotřebujeme sál pro 600 osob a že by toto mělo být zohledněno při dalším výběru prostor pro
příští ročníky konference.
As. Petřík hodnotí další aspekty konference – odborný program byl připraven kvalitně a proběhl bez
problémů, děkuje moderátorům sekcí. Kvalita živých přenosů byla profesionální. As. Petřík informuje
výbor o komentáři z posledního vydání Urozpravodaje, kde byla výtka vědeckému výboru, týkající se
odmítnutých přednášek o protonové radioterapii. Výbor se textem zabýval, kvituje zpětnou vazbu od
autora blogu. Výbor ČUS respektuje rozhodnutí vědeckého výboru a zdůrazňuje jeho vědecké
důvody. Doc. Krhut navrhuje zařadit na další výroční konferenci edukační kurz věnovaný současným
možnostem léčby karcinomu prostaty, kde by mohla být diskutována i protonová terapie.
Prof. Hora požaduje, aby informace o příští konferenci byly na stránkách pořádající agentury ve
vizuálu stránek ČUS. Z aktuálně použité grafiky není patrné, že jde o vzdělávací akci pořádanou ČUS.
Výstavní plocha odpovídala požadavkům ČUS. V poslední den konání konference začali vystavovatelé
demontovat stánky ještě v době, kdy probíhal odborný program, toto bude muset agentura příště
eliminovat.
As. Petřík uvádí aktuální data od agentury CommLab, orientační zásah výstupů z konference byl
7.396.500.
As. Petřík hodnotí catering jako relativně vyhovující. Po skončení konference proběhla v cateringové
společnosti kontrola z hygienické stanice, která neshledala žádné nedostatky. Prof. Babjuk
zpochybňuje nutnost zajištění teplého oběda ke konci konference i z pohledu ekonomické racionality
(poměrně hodně zbylých obědů atd.).
As. Petřík prezentuje předběžné vyúčtování konference, očekává zisk ve výši cca 212.000 Kč.
Vícenáklady oproti původnímu rozpočtu se týkaly pronájmu prostor, AV techniky a živého přenosu z
operací. Oproti předchozím ročníkům byly nižší příjmy od vystavovatelů, kteří si pronajímali menší
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výstavní plochu než v uplynulých letech. Definitivní vyúčtování by mělo být vyhotovené do konce
roku, poté as. Petřík předloží výboru konečnou zprávu.
Prof. Babjuk zmiňuje některé nedostatky, na které upozorňovali i účastníci konference –
nedostačující navigační systém v areálu výstaviště, dopravní spojení na výstaviště a zejména ze spol.
večerů, nevyhovující fotodokumentace, nedostatečné informace na webu, nevyhovující catering
zejména během obědových přestávek.
Prof. Babjuk navrhuje informovat o výhradách ředitelku pořádající agentury. Sekretariát připraví
dokument se sumarizací nedostatků z letošního ročníku. Prof. Hora informuje o špatné komunikaci
s agenturou Hanzo ohledně konference v příštím roce, přidává se i doc. Krhut, který spolupracuje
s agenturou na přípravách sympózia JEUS.
Prof. Babjuk v nejbližší době paní ředitelce Šafránkové z agentury Hanzo zavolá a situaci s ní probere.
Výbor ČUS si váží dosavadní dlouholeté spolupráce s agenturou Hanzo, zmíněné nedostatky se však v
roce 2017 nesmí opakovat a komunikace se musí zlepšit. Ředitelka Mgr. Šafránková bude pozvána na
příští schůzi.


Výroční konference 2017 - koncepce přípravy, koordinace s EAU (05_07_Draft CEM Plzeň
19-20 Oct 2017)

Prof. Hora prezentuje stav příprav výroční konference a Central European Meeting (CEM) v příštím
roce. EAU nemá konkrétní představu o formátu CEM, s iniciativou v tomto směru musí přijít ČUS.
Prof. Hora hovoří o využití jednotlivých sálů a dalších prostor, který Parkhotel nabízí. Některé sekce
by probíhaly paralelně – vyzvané přednášky v angličtině, ESU kurzy, atd. Čtvrteční společenský večer
by měl probíhat v plzeňském pivovaru. Výbor diskutuje způsob pokrytí nákladů za účastníky CEM náklady by měly hradit národní společnosti a EAU. Organizací Life surgery (téma urolitiáza) pověřen
as. Petřík a organizaci Hands on training bude v rámci CEM zajišťovat as. Eret.
Prof. Hora předkládá výboru návrh programu CEM a ČUS. V pátek by probíhaly paralelně dvě sekce
v angličtině v rámci CEM, v češtině jedna sekce. Prof. Hora navrhuje uspořádat v menších prostorách
workshopy pro účastníky výroční konference i CEM. Výbor diskutuje načasování programu CEM a
výroční konference.
Prof. Babjuk doporučuje začít pracovat na organizaci konference a CEM v užší skupině. Zároveň uvádí,
že tradiční účastníky výroční konference by paralelně probíhající CEM neměl nijak negativně ovlivnit.
Filosofií CEM by mělo být setkání zaměřené hlavně na urology mladší generace.
Výše registračních poplatků pro účastníky výroční konference by měla být podobná jako v tomto
roce. Výše poplatku pro zahraniční účastníky CEM bude odlišná, záleží na kalkulaci rozpočtu. Prof.
Babjuk navrhuje připravit seznam účastníků CEM z jednotlivých zemí, na základě kalkulace by
proběhla komunikace s EAU ohledně požadavků na finanční zajištění akce. As. Petřík připraví po
schůzce v Plzni předběžný rozpočet na zajištění CEM.
Prof. Hora žádá, aby byl garantem odborného programu CEM prof. Babjuk a garantem odborného
programu výroční konference doc. Krhut. Zároveň prof. Hora požaduje, aby byly zajištěny transfery
z letiště do Plzně a aby byli zahraniční účastníci ubytováni v jednom hotelu. Prof. Hora dále navrhuje
pozvat zahraničního hosta z Egypta, prof. Aly M. Abdel-Karima z Alexandrie, výbor souhlasí.
Setkání přípravného organizačního výboru v Plzni se uskuteční po domluvě as. Petříka a prof. Hory
s agenturou Hanzo 28. 12. 2017 v Plzni v Parkhotelu.
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Semináře Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty 2017 – plán dalšího
ročníku (Babjuk, Črepová) (06_07_ MARCUS III. plan of project 2017; 07_07_MARCUS III –
termíny)

Prof. Babjuk informuje výbor o termínech seminářů příštího ročníku cyklu vzdělávacích akcí.
Prezentuje koncept programu – kromě sdělení na téma mCRPC bude v seminářích tentokrát prostor
pro přednášky z lokálních pracovišť. V Praze proběhne seminář v rámci tradičního pražského
urologického semináře.


Edukační aktivity 2017 – JEUS, Škola funkční urologie (Krhut) (08_07_Rozpočet JEUS;
09_07_Partneři JEUS; 10_07_Program JEUS; 11_07_ŠFU rozpis kurzů 2017; 12_07_ŠFU 2016
sumarizace přihlášených)

JEUS 2017
Doc. Krhut předkládá výboru rozpočet sympózia, který byl po domluvě s agenturou mírně redukován.
Zároveň informuje o stavu partnerů, kteří přislíbili účast na sympóziu. Rozpočet akce je vyrovnaný.
Doc. Krhut představuje program sympózia. Zhruba 50 % bude věnováno andrologii, 25 % BPH, zbytek
ostatním tématům z urologie. Doc. Krhut a prim. Zámečník připravují první informaci, která by měla
být členům ČUS rozeslána do Vánoc. Doc. Krhut žádá o záštitu sympózia, výbor záštitu jednohlasně
odsouhlasil.
ŠFU 2017
Doc. Krhut hovoří o kurzech ŠFU, které probíhaly během října a listopadu. Reakce účastníků a lektorů
byly pozitivní. Doc. Krhut navrhuje v příštím roce rozšířit počty kurzů. První týden v lednu proběhne
mailing s informací o konání kurzů, v posledním lednovém týdnu bude zahájena preregistrace
účastníků, kteří se z kapacitních důvodů nemohli účastnit v letošním roce. Od 28. února bude
spuštěna registrace pro další účastníky. Finanční zabezpečení kurzů se bude doc. Krhut snažit zajistit
mimo sponzorské smlouvy, stejně jako tomu bylo u letošního ročníku. Prof. Babjuk děkuje doc.
Krhutovi za prospěšnou edukační aktivitu.
Prof. Babjuk připomíná, že by se v budoucnu měla ČAU vrátit k pořádání andrologických kurzů (cca v
roce 2018).


Podpora EBU In Service Assessment 2017 (Petřík)

As. Petřík informuje výbor o konání příštího ročníku EBU In-Service Assessment, který se uskuteční 9.
a 10. března 2017. As. Petřík žádá, aby tato informace odešla také cestou GPPU – zajistí doc. Zachoval
Mailing týkající se podpory konání EBU In-Service bude v nejbližší době zaslán členům ČUS. As. Petřík
týden před konáním pošle všem přihlášeným účastníkům zprávu s připomenutím termínu testu.

Hospodaření společnosti a ekonomické otázky:


Stav hospodaření (Petřík)

As. Petřík informuje výbor o dosavadních výsledcích hospodaření společnosti v tomto roce. Výnosy
jsou celkem 4,5 mil. Kč, výdaje 2,2 ml Kč nejsou ale ještě zohledněny očekávané výdaje, ve výši cca
1,3 mil. As. Petřík předpokládá pozitivní výsledek hospodaření za rok 2016, cca 800.000 Kč.
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As. Petřík předkládá vyúčtování za EBU meeting, doplatek ČUS bude oproti původní verzi rozpočtu
nižší, a to 194.000 Kč.
As. Petřík informuje o vyúčtování za konferenci dětských urologů a nefrologů. Příspěvek ČUS na
konferenci byl 100.000 Kč. Na základě smlouvy měl být zisk z akce rozdělen na třetiny mezi ČUS,
nefrology a pořádající agenturu. Zisk ve výši 79 500Kč (celé 2/3 zisku) byl převeden na účet ČUS.


Rozpočet ČUS 2017 (Petřík)

As. Petřík prezentuje seznam sponzorů na rok 2017 a další plánované příjmy. Následně výbor
seznamuje s výdaji na příští rok a rozpočtem, který bude předkládat v příštím týdnu ČLS. Očekávané
příjmy pro rok 2017 4,86 mil Kč výdaje 4,6 mil Kč. Výbor tento rozpočet schvaluje
As. Petřík požaduje po organizátorech detaily akcí sekce SUNU a dětské sekce, které zažádaly o
finanční podporu z rozpočtu ČUS.


Pravidla pro podporu vzdělávacích akcí (Petřík) (13_07_Pravidla finanční podpory
vzdělávacím akcím)

As. Petřík předkládá výboru návrh Pravidel finanční podpory vzdělávacím akcím z rozpočtu ČUS.
Členové výboru tato pravidla diskutují. As. Petřík v návrhu uvádí, že výbor musí mít kontrolu nad
rozpočtem a vyúčtováním podporované akce. Výše udělené finanční podpory bude záviset na
rozpočtu konkrétní akce, neměl by přesahovat výši nutnou k zajištění finančně vyrovnaného
rozpočtu. Příspěvek bude dále podmíněn doložením odborného programu. Bude zohledněno, zda
akce splňuje podmínky transparentní spolupráce. As. Petřík připraví finální dokument a pošle ho
výboru k odsouhlasení.

Úhrady, jednání s plátci a regulátory:


Program OPZ – časný záchyt karcinomu prostaty (Zachoval)

Doc. Zachoval informuje výbor o aktivitě a možnostech Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
V příštím roce by měla být zahájena příprava a realizace projektu časného záchytu karcinomu
prostaty. Projekt je financován z prostředků Evropské unie. Měl by být připravován od 1. 1. 2017 a
spuštěn od 1. 7. 2017. Jednání na MZ se zúčastnili doc. Zachoval a prof. Babjuk. Výbor tyto aktivity
jednoznačně podporuje.


Projekt VZP - aktivní záchyt karcinomu prostaty - průběh (Zachoval) (14_07_Vouchery
VZP)

Doc. Zachoval prezentuje výstupy z projektu VZP – aktivní záchyt karcinomu prostaty, který byl ke
konci listopadu pro tento rok ukončen. Projekt proběhl bez problémů, zúčastnilo se ho 67 ambulancí
a bylo vydáno celkem 196 voucherů. Jediným nedostatkem byl nábor pacientů, jehož organizace,
respektive propagace akce, byla ze strany pojišťovny podceněna. VZP má zájem v tomto projektu
v příštím roce pokračovat, věnovala by se promoci tohoto projektu směrem k pacientům výraznější
měrou. Výbor ČUS nyní provede vyhodnocení zkušebního roku a zahájí jednání o pokračování
projektu s maximálním úsilím zlepšení nedostatků vyplývajících ze zkušebního roku projektu.
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Onkourologická centra - stav jednání (Babjuk) (15_07_Onkourologická péče v ČR)

Prof. Babjuk informuje o své účasti na posledním jednání výboru České onkologické společnosti
(ČOS), kde prezentoval návrh koncepce onkourologické péče v České republice. Výbor ČOS se k
materiálu vyjádřil pozitivně, připomínky se týkaly pouze některých detailů. Onkologové považují za
klíčové, aby koncepce nenarušovala, ale spíše podporovala strukturu KOC, což je plně v souladu s
názorem a plány ČUS. Další poznámka se týkala personálního kritéria, kdy je navrhováno, aby byl
vedoucím lékařem onkourologického centra (OUC) lékař se specializovanou způsobilostí
v onkourologii. Mělo by být diskutováno o dočasné výjimce, než si lékaři v OUC, která nejsou takto
personálně obsazena, atestaci doplní. Změněna budou ještě kritéria kvality. S jejich doplněním bude
nápomocen doc. Dušek z ÚZIS. Výbor ČUS by měl na připomínky ČOS reagovat a upravený dokument
předložit výboru ČOS. Poté by se měl materiál komunikovat na Ministerstvu zdravotnictví. Prof.
Babjuk bude o dalších aktivitách týkajících se OUC výbor ČUS informovat. Sekretariát rozešle členům
výboru projednávaný dokument.


Bioptické vyšetření prostaty (Babjuk, Hora) (16_07_ Vyjádření k žádosti Společnosti
českých patologů)

Prof. Babjuk připravil návrh vyjádření výboru ČUS k podnětu Společnosti českých patologů týkající se
počtu odebraných vzorků při bioptickém vyšetření prostaty. Výbor se shodl na znění odpovědi, která
bude prostřednictvím sekretariátu odeslána Společnosti českých patologů.


DRG restart (Zachoval)

Doc. Zachoval, který je v pracovní skupině pro DRG Restart, představuje výboru společnosti pana
RNDr. Tomáše Pavlíka z ÚZIS, který prezentoval aktuální stav projektu DRG Restart a vývoj
klasifikačního systému CZ-DRG.
RNDr. Pavlík děkuje za pozvání, spolupráci s odbornými společnostmi považuje v rámci tohoto
projektu za klíčovou. Systém by měl mít návaznost na klinickou praxi.
RNDr. Pavlík prezentuje nedostatky původního systému DRG a představuje tým DRG Restart
(analytický tým, ekonomický tým, klasifikační tým a implementační tým). RNDr. Pavlík uvádí, co může
DRG Restart přinést – jde o systém klinicky relevantních jednotek, možnost hodnocení časových
trendů a srovnání poskytovatelů a standardizované nákladové ocenění poskytované akutní lůžkové
péče. Snahou celého systému je spravedlivější úhrada práce lékařů z lůžkového sektoru. Systém by
měl mít čtyři úrovně hierarchie, které by měly svojí interpretaci. Vývoj systému je pod dohledem
interních i externích spolupracovníků, za ČUS spolupracuje sekretář společnosti doc. Zachoval.
RNDr. Pavlík žádá výbor o oponenturu stávajících návrhů, které jsou dostupné na webovém rozhraní.
Jde o MDC 11 Nemoci a poruchy vylučovací soustavy a MDC 12 Nemoci a poruchy mužské
reprodukční soustavy.
RNDr. Pavlík na příkladu prezentuje fungování systému. Výbor ČUS by měl provést kontrolu bází a
příslušných kategorií v termínu do poloviny ledna. Doc. Zachoval co nejdříve připraví tabulku
s návrhem oponentů a rozešle ji výboru, včetně metodiky a deadline.
RNDr. Pavlík děkuje doc. Zachovalovi za významnou pomoc a spolupráci při tvorbě systému.
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BCG vakcína (Babjuk)

Prof. Babjuk informuje o ukončení produkce BCG Connaught (Immucyst) v Kanadě, což byl jediný
registrovaný preparát BCG v ČR. Vyplývá z toho, že BCG Medac bude jedinou reálně dostupnou
vakcínou k intravezikální aplikaci v ČR. Produkt není registrován, nyní zástupci firmy zjišťují právní
stránku věci, jak je možno v této výjimečné situaci postupovat a dosáhnout registrace. Prof. Babjuk s
firmou Medac jednal a bude výbor informovat, jakmile bude znát další informace. Firma se bude
snažit o registraci vakcíny v ČR.


Proplácení urodynamických výkonů od malých pojišťoven (Zachoval)

Doc. Zachoval shrnuje problém s proplácením urodynamických výkonů od malých pojišťoven,
konkrétně pak s flexibilní cystoskopií, kterou může podle registračního listu provádět pouze lékař,
který absolvoval specializační kurz „urodynamické vyšetření“. Výbor zdůrazňuje, že registrační list
vznikl před mnoha lety v naprosto jiné situaci. V současné době jsou kurzy urodynamiky povinnou
součástí vzdělávacího programu v urologii a musí je tedy absolvovat každý urolog. Z pohledu výboru
je takový kurz naprosto dostačující. Výbor diskutuje o dalším možném postupu a rozhoduje se, že
ČUS vejde v jednání s pojišťovnami. Doc. Zachoval připraví návrh dopisu pro plátce a přiloží k němu
vzdělávací program v urologii.


Jednání s plátci ZP – robotika (Babjuk, Broďák)

Prof. Babjuk hovoří o podnětu doc. Broďáka týkající se jednání s plátci zdravotní péče ohledně
proplácení robotických výkonů. Probíhá diskuze ohledně dalších kroků, které je v tomto směru
potřeba podniknout. Prof. Babjuk argumentuje, že je nutné se na jednání připravit - mít jasný
konsensus týkající se konkrétních požadavků a připravenou argumentaci.
Výbor pověřil doc. Broďáka společně s doc. Študentem přípravou dokumentu, který se bude zabývat
standardizaci robotem asistované urologické operativy v ČR. Materiál by měl obsahovat současný
stav financování, jaká jsou negativa stávajícího systému, navrhovaná řešení a podklady pro
ekonomickou analýzu.

Koncepční body, mezinárodní spolupráce atd.:


Koncepce dětské urologie (Kočvara, Hora) (17_07_Koncepce dětské urologie)

Koncepce bude prostřednictvím doc. Zachovala předložena na GPPU. Rozeslání je podmíněno
dodáním finálního textu dětskou sekcí.


Podpora mladých urologů (Babjuk)

Prof. Babjuk hovoří o podpoře vzdělávání mladých urologů, kteří se snaží o aktivní přístup v budování
své akademické kariéry. Při vyhlašování podpor účasti na vzdělávacích akcích budou v kritériích
zohledněni i atestovaní lékaři do 40 let, kteří jsou studenty Ph.D. programu.


Doporučené postupy - nykturie (Zachoval)

Text doporučených postupů pro nykturii připravený doc. Zachovalem a kol. byl přijat k publikaci
v České urologii 4/2016.
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Různé:
 Noví členové (Črepová) (18_07_Noví členové)
Výbor ČUS jednohlasně odsouhlasil přijetí těchto nových členů:
MUDr. Lucie Bartáková – Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha 4
MUDr. Jaromír Čerešňák – Urologická ambulance Uherské Hradiště
MUDr. Maksym Falion – Klinika Urologie a robotické chirurgie Ústí nad Labem
MUDr. Vanda Jašková - Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha 4
MUDr. Matúš Mlynarčík – Urologická klinika FN Plzeň
MUDr. Michael Nekula – Urologická klinika FN Motol, Praha 5
MUDr. Felicia Quaye – Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha 4
MUDr. Jan Rusnák – Urologické oddělení Nemocnice Karlovy Vary
MUDr. Šárka Šachová – Urologické oddělení Nemocnice Ústí nad Orlicí
MUDr. Martin Šmehil – Urologická ambulance Praha 7
V případě MUDr. Holby výbor odsouhlasil přidružené členství.
MUDr. Juraj Holba – Urologické oddělení Nemocnice Trenčín, Slovensko


Elektronické volby (Babjuk, Črepová) (19_07_Elektronické volby-manuál)

Prof. Babjuk prezentuje nabídku ČLS na možnost pořádání voleb do výboru společnosti
prostřednictvím elektronického hlasování. Je diskutováno, zda ponechat jen el. volbu nebo obesílat
klasickou poštou ty členy, kteří se k el. volbám nezaregistrují. Jednou z výhod el. voleb je finanční
úspora. Sekretariát zjistí od ČLS, kolik společností už touto cestou volilo a následně zástupce
společností oslovíme, jak byli s průběhem voleb spokojeni. Systém by se dal ověřit při volbách do
sekce rezidentů. Sekretariát ČUS tento návrh bude komunikovat se zástupci rezidentů.


Spolupráce se SIU (zpráva doc. Jarolíma) (20_07_SIU-ČUS 2016)

Prof. Babjuk informuje výbor o komunikaci s prof. de la Rosettem o korporátním členství v SIU a
souvisejících aktivitách. Výbor konstatuje, že korporátní členství v SIU je mimo ekonomické možnosti
ČUS, navíc s vysokou pravděpodobností nebudou výhody z něj plynoucí významnou částí členů
využívány. Prof. Babjuk navrhuje znění odpovědi ve smyslu, že si ceníme nabídky spolupráce, ale že
v současné situaci nemáme o korporátní členství zájem.
Prof. Babjuk dále prezentuje materiál připravený doc. Jarolímem, který je národním delegátem SIU.
Sekretariát rozešle dokument členům výboru.


Jednání s VZP - informace o nových formách úhrady inkontinenčních pomůcek (Zachoval)

Doc. Zachoval hovoří o aktuální situaci u VZP, kdy pojišťovna bez předchozí anonce změnila strategii
úhrady inkontinenčních pomůcek a u některých produktů jsou tak nyní nově doplatky. Prof. Babjuk a
doc. Zachoval byli na jednání na VZP, při kterém se ohradili proti tomuto postupu, který s odbornou
společností nikdo nekomunikoval a také proti způsobu výběru hrazení jednotlivých pomůcek.
Po jednání se dosáhlo částečného konsensu, tj. od každého sortimentu je nyní k dispozici alespoň
jeden produkt, který je bez doplatku. VZP následně zveřejnila metodiku, podle které provedla výběr
úhrady inkontinenčních pomůcek. Členové společnosti byli průběžně informováni.
 Titanové klipy DS (21_07_ Žádost B.Braun o poskytnutí vyjádření k DS cévním klipům)
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Prof. Babjuk prezentuje žádost společnosti B.Braun k situaci týkající se DS cévních klipů a jejich
úhrady. Prof. Hora připravil koncept odpovědi, který bude po úpravách provedených výborem
prostřednictvím sekretariátu odeslán žadateli.


Výše členských příspěvků (Babjuk)

ČLS požaduje v každoroční návratce informaci o výši členských příspěvků v dalším roce. Výbor ČUS
jednohlasně odsouhlasil stejnou výši příspěvků jako v tomto roce.


Stížnost na Protonové centrum Praha – rozhodnutí Čestné rady ČLK (22_07_Rozhodnutí
Čestné rady ČLK)

Prof. Babjuk prezentuje rozhodnutí Čestné rady ČLK týkající se stížnosti na Protonové centrum Praha.
Podle rozhodnutí Čestné rady ČLK se řízení s lékaři Protonového centra Praha zastavuje. Výbor
diskutuje o dalším postupu. Sekretariát rozešle rozhodnutí Čestné rady ČLK členům výboru.
As. Matoušková informuje o nabídce protonového centra na vytvoření registru pacientů, u kterých se
objevila komplikace po léčbě protonovým zářením.


Jednání se sponzory ČUS 20. 12. (Coloplast, Ferring, Amgen)

Prof. Babjuk zve členy výboru na jednání se sponzory ČUS, která proběhnou 20. 12. 2016 ve FN
Motol.


Informace o jednání SAU (Matoušková)

MUDr. Matoušková informuje o pracovní konferenci SAU, která se uskutečnila 25. a 26. 11. a které se
zúčastnilo přes 60 lékařů. Hostem byla zástupkyně SUKL, řešila se zejména aktuální situace týkající se
úhrady mirabegronu. Dále byla diskutována problematika katetrizace moč. měchýře, kdy v některých
částech ČR funguje agentura, která nabízí výměny katetrů zdravotními sestrami.


Léková komise (Matoušková) (23_07_ Stanovisko výboru ČUS k SUKLS79570/2016 2FHZ)

As. Matoušková komentuje aktuální situaci týkající se změny výše a podmínek úhrady u léčivého
přípravku mirabegron. As. Matoušková navrhuje rozeslat členské základně dopis, ve kterém by byli
urologové informováni o postupu při zachování medikace. As. Matoušková připraví návrh dopisu a
předloží ho výboru k připomínkování.
As. Matoušková dále prezentuje návrh odpovědi pro SUKL, ve kterém se ČUS ohrazuje proti uvolnění
preskripce alfalytik praktickým lékařům. Důvody výbor již v minulosti opakovaně specifikoval. Výbor
odsouhlasil znění dopisu, sekretariát zajistí odeslání na SUKL.


Sakrální neuromodulace (Zachoval) (24_07_Registrační list Sakrální neuromodulace)

Doc. Zachoval informuje o sakrální neuromodulaci jako doporučeném postupu 2. volby, která u nás
standardně neprobíhá. Sekce SUNU připravila registrační list pro tento výkon. Registrační list bude
rozeslán členům výboru a po odsouhlasení odeslán na Ministerstvo zdravotnictví tak, aby mohl
potenciálně být zařazen od 1. 1. 2018 do Sazebníku výkonů.
Společnost, která přístroj pro sakrální neuromodulaci distribuuje, vstoupila v jednání s některými
pojišťovnami, s tím, že by ještě před registrací tento výkon hradily. Podmínkou ale je podání žádosti
na pracovní skupinu pro sazebník výkonů na MzČR ještě v roce 2017.
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Termíny schůzí pro 1. pololetí 2017

Výbor ČUS odsouhlasil termíny schůzí v 1. pololetí příštího roku a to 1. 3., 26. 4. a 14. 6.

Projednáno v termínu 19. 10. 2016 – 8. 12. 2016:








Pořádání elektronických voleb – odsouhlaseno zařazení na program další schůze – 24. 10.
2016
Schválení záštity ČUS pro 13. zimní urologické sympózium – 1. 11. 2016
Schválení účasti doc. Broďáka na výběrovém řízení ve FN Olomouc – 14. 11. 2016
Odsouhlasení odpovědi pro VZP – stenty Allium – 21. 11. 2016
Odsouhlasení stanoviska České urologické společnosti k SUKLS69402/2015 ke zrušení úhrady
LP s obsahem léčivé látky mirabegron (G04BD12) – 24. 11. 2016

Odsouhlasení změny ve výkonné redakční radě České urologie – 27. 11.
Schválení účasti doc. Doležela na výběrovém řízení v Brně 14. 12. 2016 – 7. 12. 2016
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