Zápis ze zasedání schůze výboru ČUS ze dne 1. 3. 2017
Místo konání: 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. Zachoval
Pozdní příchod: prof. Hanuš 15:45
Omluveni: MUDr. Rosenberg, doc. Študent, prof. Hora odchod v 17:00
Za sekretariát ČUS: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Hosté: Bc. Šafránková, agentura Hanzo

Program: (01_08_Program schůze výboru 1. 3. 2017)


Kontrola zápisu ze schůze 8. 12. 2016 (Hora) (02_08_Zápis ze schůze výboru 8. 12. 2016)
Prof. Hora kontroluje zápis z minulé schůze výboru, která se konala 8. 12. 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 - na google docs jsou k dispozici
dokumenty od září 2016. Cestou sekretariátu byly členům výboru zaslány přístupové údaje.
Prof. Hora dodává, že mu uložení dokumentů na googlu nevyhovuje, má tam již soukromý
účet.
Ad Sekretariát osloví společnost Beckman-Coulter s nabídkou partnerství – společnost
Beckman-Coulter se stala bronzovým partnerem ČUS.
Ad Elektronické hlasování – úkol trvá.
Ad JEUS – bylo pozváno 10 zástupců SUS včetně předsedy SUS, doc. Minčík pošle agentuře
Hanzo seznam 10 účastníků ze Slovenska tento týden.
Ad Edukační aktivity firmy Roche – firma Roche by měla zájem o edukaci urologů v oblasti
léčby nádorů močového měchýře. Do budoucna zvažují i sponzorství ČUS.
Ad Twitter - prof. Babjuk navrhuje spojit se s některým ze sponzorů, kteří by urologům
pomohli ve vytvoření twitterových účtů – úkol trvá.
Ad Koncepce dětské urologie – doc. Zachoval doplnil koncepci dětské urologie na program
setkání GPPU.
Ad Výroční konference
- doc. Krhut navrhoval zařadit na letošní výroční konferenci edukační kurz věnovaný
současným možnostem léčby karcinomu prostaty, kde by mohla být diskutována i protonová
terapie – uskuteční se jako edukační kurz České akademie urologie
- prof. Hora požadoval, 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 – informace o výroční konferenci byly vloženy na hlavní lištu na
webových stránkách ČUS (v části pro odborníky). Zde jsou komunikovány všechny informace
o výroční konferenci. Budou zde odkazy na registraci a vkládání abstrakt, které povedou na
stránky agentury Hanzo.
- definitivní vyúčtování loňské konference by mělo být vyhotovené do konce roku, poté as.
Petřík předloží výboru konečnou zprávu – vyúčtování bude předloženo na dnešní schůzi.

1

- prof. Babjuk v nejbližší době paní ředitelce Šafránkové z agentury Hanzo zavolá ohledně
připomínek k loňské výroční konferenci – proběhlo, paní ředitelka Šafránková je hostem na
dnešní schůzi výboru.
- další úkoly z minulé schůze týkající se agendy výroční konference 2017 a CEM 2017 budou
diskutovány na dnešní schůzi.
Ad Rozpočet ČUS 2017 – as. Petřík předložil rozpočet hospodaření ČUS na rok 2017 ČLS
v požadovaném termínu
Ad Pravidla pro podporu vzdělávacích akcí – as. Petřík připravil finální dokument a zaslal ho
výboru k odsouhlasení.
Ad Program OZP – časný záchyt karcinomu prostaty – doc. Zachoval informuje o dalším
průběhu. Projekt bude realizován prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí. Doc.
Dušek je ČUS nápomocen v tom, aby byl program časného záchytu karcinomu prostaty
zařazen do připravovaného projektu. Požadované podklady by měly být dodány do konce
května.
Ad Projekt VZP - aktivní záchyt karcinomu prostaty – závěrečná hodnotící zpráva připravená
doc. Zachovalem a prof. Babjukem byla předána VZP. Správní rada VZP měla 3 drobné
doplňující otázky. Doc. Zachoval je zodpoví a následně by měla být hodnotící zpráva
odsouhlasena na příštím zasedání správní rady VZP. Smlouva na pokračování projektu
v tomto roce se již připravuje. Zároveň VZP pracuje na lepší marketingové komunikaci
směrem na pacienty.
Ad Onkourologická centra - stav jednání – bude na programu dnešní schůze.
Ad Bioptické vyšetření prostaty - vyjádření k žádosti Společnosti českých patologů bylo
odesláno.
Ad DRG restart - výbor ČUS měl provést kontrolu bází a příslušných kategorií v termínu do
poloviny ledna - proběhlo, oslovení členové výboru zaslali připomínky. Doc. Zachoval bude
na úpravách dále pracovat, upravenou verzi předloží výboru.
Ad BCG vakcína – prof. Babjuk jednal s firmou Medac. As. Matoušková informuje, že
v současné chvíli je výpadek dodávek vakcíny. As. Matoušková bude firmu Medac
kontaktovat s žádostí o dodání oficiálního stanoviska.
Ad Proplácení urodynamických výkonů od malých pojišťoven – problém s proplácením těchto
výkonů měl jen pan MUDr. Zerhau, u kterého se situace nakonec vyřešila a nebylo třeba
intervence ČUS. Členové výboru informují o dalších podobných případech. Doc. Zachoval se
tímto bude znovu zabývat.
Ad Jednání s plátci ZP – robotika – bude na programu dnešní schůze
Ad Elektronické volby – bude na programu dnešní schůze.
Ad Spolupráce se SIU – sekretariát rozeslal materiál o SIU připravený doc. Jarolímem
Ad Titanové klipy DS – odpověď byla prostřednictvím sekretariátu odeslána žadateli.
Ad Stížnost na Protonové centrum Praha – rozhodnutí Čestné rady ČLK bylo odesláno členům
výboru. Ohledně vytvoření registru pacientů, u kterých se objevila komplikace po léčbě
protonovým zářením se dále jedná. Proběhne schůzka zástupce Protonového centra s prof.
Babjukem.

Výroční konference a edukační aktivity:
 Výroční konference 2016 - zhodnocení (Petřík, Krhut, Šafránková)
(03_08_Připomínky k výroční konferenci ČUS 2016)
Prof. Babjuk vítá paní ředitelku Bc. Šafránkovou a hodnotí loňskou výroční
konferenci. Výhrady již dříve telefonicky tlumočil paní Šafránkové. Jde zejména o
- špatnou komunikaci
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- problémy s dopravou
- špatné značení v areálu Výstaviště na počátku konference
- nedostatečné informace na webové stránce konference – nebylo možné stáhnout
program v pdf, nebyla dostupná adresa konání konference s mapou
- problém s demontáží stánků vystavovatelů
- kvalitu jídla
- pozdní dodání fotografií, chybí fotografie z pátečního odborného programu, který
následoval po plenární schůzi
Prof. Hora navíc zmiňuje nedostatky v komunikaci při zahájení organizace konference
2017.
Paní ředitelka Bc. Šafránková reaguje na přednesené stížnosti a při organizaci dalších
vzdělávacích akcí pro ČUS se agentura Hanzo bude snažit nedostatky eliminovat a
zlepšit komunikaci.
As. Petřík informuje, že účetnictví konference bylo uzavřeno. Vyúčtování předloží
v rámci zprávy pokladníka na dnešní schůzi.
 Výroční konference 2017 - koncepce přípravy, koordinace s EAU (Hora, Babjuk,
Petřík) (04_08_ Draft CEM Plzeň 19-20 Oct 2017 v4)
Prof. Hora prosí paní ředitelku Bc. Šafránkovou o jasné instrukce s kým komunikovat
ohledně výroční konference 2017 (Mgr. Šafránková nebo pan Lapeš). Paní Bc.
Šafránková odpovídá, že komunikovat bude ona.
Před příští konferencí by mělo být ze strany sekretariátu specifikováno, jak mají
vypadat fotografie dokumentující konferenci.
Prof. Hora požaduje po sekretariátu vyšší aktivitu na sociálních sítích ČUS nejen
v období konference, ale i během roku.
As. Petřík, prof. Hora a prof. Babjuk dále informují o aktuálním stavu příprav výroční
konference v Plzni a CEM 2017. Elektronicky byla EAU zaslán první návrh, který byl
EAU komentován. Na výroční konferenci EAU v Londýně proběhne schůzka s prof.
Chapplem a dalšími zástupci EAU ohledně organizace a ekonomické stránky CEM. Za
ČUS se schůzky zúčastní prof. Babjuk, prof. Hora a as. Petřík.
Prof. Babjuk upozorňuje, že zástupci musí být na jednání s EAU dobře připraveni,
zvláště z hlediska finančních podmínek a detailů v organizaci. Návrh podkladů připraví
as. Petřík.
Registrace na výroční konferenci bude spuštěna počátkem dubna, tato informace
bude uveřejněna na webu ČUS i agentury Hanzo.
Prof. Hora v poslední verzi dokumentu k výroční konferenci a CEM opraví tabulku
s přehledem registračních poplatků a po jednání na konferenci EAU v Londýně jí pošle
členům výboru.
Prof. Hora prochází návrh programu konference:
Středa 18. 10. 2017
Proběhne plenární schůze ČUS a edukační kurzy ČAU v českém jazyce (témata –
protonová léčba a metafylaxe recidivujících infektů dolních cest močových).
Čtvrtek 19. 10. 2017
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Ráno začne společný program výroční konference a meetingu CEM. Bude redukovaný
počet vyzvaných přednášek, které budou všechny v angličtině. Konkrétně jde o - EAU
lecture, přednáška prof. Abdel-Karima z Egypta, mladého českého urologa, doc.
Duška a prof. Hese.
Následovat bude live surgery z Českých Budějovic (2 sály, téma urolitiáza, operatéři
as. Petřík a MUDr. Běhounek). Moderátorem live surgery bude MUDr. Havránek
z Londýna, který hovoří anglicky i česky. Po obědě by začal paralelní program
v češtině i v angličtině.
ESU kurz bude ve čtvrtek odpoledne a bude trvat jen 60 minut. Téma je „cystectomy
from all aspects“. As. Petřík s prof. Babjukem připraví žádost pro ESU.
Ve čtvrtek večer bude společenský program pro všechny účastníky v plzeňském
pivovaře.
Pátek 20. 10. 2017
Ráno proběhne country competition, paralelně bude probíhat česká sekce. Celý
program bude v pátek probíhat paralelně. Konec konference je plánovaný po 14 hod.
Mgr. Šafránková informuje o stavu příprav ze strany organizující agentury. Probíhá
jednání se Student agency, na letišti by byl informační stánek, kde by zahraniční
účastníci dostali informace o transferech. Prof. Hora navrhuje další různá řešení
dopravy, agentura Hanzo je prověří. Prof. Babjuk připomíná, že bude potřeba zajistit
odvoz pro VIP hosty. Toto by bylo zajištěno prostřednictvím Tic Tac taxi.
 Výroční konference 2018 Ostrava
V lednu proběhla schůzka doc. Krhuta a Bc. Šafránkové v Dolní oblasti Vítkovice, je
potvrzený pronájem prostor i hotelové kapacity. Výbor ČUS odsouhlasil termín
konání výroční konference v Ostravě 17. - 19. 10. 2018.
 JEUS 2017 (Krhut)
Doc. Krhut prezentuje stav příprav sympózia JEUS. Bc. Šafránková informuje, že je
nyní přihlášeno 105 účastníků (bez aktivních účastníků, českých a slovenských
rezidentů). Kapacita je 200 účastníků. Doc. Minčík dodá tento týden jména
slovenských rezidentů, kteří se budou účastnit. Přišel dotaz ze Slovenska, zda se
mohou registrovat sestry, výbor registraci sester neschválil.
Výbor zdůrazňuje, že stanovené účastnické poplatky se týkají pouze členů ČUS. Pro
nečleny ČUS včetně zaměstnanců nepřihlášených farmaceutických firem bude
navržen samostatný registrační poplatek. Zajistí doc. Krhut a Bc. Šafránková.
Prof. Hora se dotazuje na účast Bioptické laboratoře s.r.o. jako vystavovatele. Doc.
Krhut je v loňském roce 2 x kontaktoval, ale bez reakce. Poté byla již registrace firem
uzavřena z důvodu přípravy rozpočtu. Bc. Šafránková ještě jednou Bioptickou
laboratoř osloví s nabídkou účasti.
 Místo konference 2019 – diskuse o možnostech
Prof. Babjuk navrhuje uspořádat poslední konferenci v rámci volebního období
stávajícího výboru v Praze. Jediné místo, které je v relativní blízkosti centra Prahy a
kde lze i z ekonomického hlediska konferenci uskutečnit, je hotel Clarion na Praze 9.
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Prostor je rezervovaný v termínu 16. – 18. 10. 2019. Cena za pronájem je 1 mil. Kč (v
případě rezervace v tuto chvíli garantuje hotel její výši v této částce). Výbor ČUS
jednohlasně odsouhlasil konání výroční konference 2019 v Praze v hotelu Clarion.
Agentura Hanzo potvrdí opci.
Hospodaření společnosti a ekonomické otázky:
 Stav hospodaření (Petřík)
As. Petřík přednáší předběžný stav hospodaření za rok 2016. Informuje o vyúčtování
vzdělávacích akcí, které byly podpořeny z rozpočtu ČUS.
Za rok 2016 as. Petřík počítá s pozitivním výsledkem cca 1,3 mil. Kč. Výsledné
hospodaření pokladník zpracuje a předloží revizní komisi k odsouhlasení. Stav fondu
společnosti bude po uzavření hospodaření za rok 2016 cca 10,5 mil. Kč.
Úhrady, jednání s plátci a regulátory:
 Sakrální neuromodulace (Zachoval) (05_08_Registrační list výkonu Implantace
neuromodulačního zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro léčbu dysfunkcí
pánevního dna – implantace elektrody; 06_08_Registrační list výkonu Implantace
neurostimulačního zařízení (systému) pro neuromodulaci sakrálního nervu pro
léčbu dysfunkcí pánevního dna – definitivní implantace stimulačního systému do
podkoží)
Doc. Zachoval informuje o nových výkonech, které byly podány k registraci na
Ministerstvu zdravotnictví pracovní skupině pro Sazebník výkonů. Obdobný výkon
chtěli podat k registraci i chirurgové pro řešení fekální inkontinence. S chirurgy došlo
k domluvě a registrační listy na tyto výkony budou podány společně prostřednictvím
ČUS. Výkon ČUS následně chirurgické společnosti nasdílí. Předseda pracovní skupiny
k Sazebníku výkonů MUDr. Pokorný měl k registračním listům ještě technickou
připomínku. Doc. Zachoval tuto připomínku zapracuje a finální verzi registračních listů
pošle sekretariát členům výboru.

Koncepční body, mezinárodní spolupráce atd.:
 Onkourologie (Babjuk) (07_08_Stav akreditace a atestovaných;
08_08_Onkourologie stav 2_2017; 09_08_Onkourologická péče v ČR)
Prof. Babjuk prezentuje stávající situaci. K 28. 2. je do oboru "Onkourologie" zapsáno
14 urologů. Jsou akreditovaná některá pracoviště I. i II. typu. Prof. Babjuk komentuje
tabulku shrnující stav akreditací a atestovaných. Snahou v první fázi je, aby na
pracovištích, které potenciálně mohou dosáhnout na akreditaci II. typu, byl
atestovaný onkourolog. Na základě toho bude možno akreditovat další pracoviště,
čímž vznikne dostatečný počet školících míst a systém se stane průchodnějším.
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Prof. Babjuk zdůrazňuje, že z dlouhodobého hlediska je v zájmu oboru, aby
atestovaný onkourolog byl na většině urologických oddělení.
Doc. Doležel navrhuje, že by se měla změnit situace ohledně Masarykova
onkologického ústavu v Brně, který nemá z legislativních důvodů akreditaci z
urologie. Výbor si je vědom tohoto problému. Probíhá diskuze, jak situaci řešit.
As. Petřík informuje, že pracoviště v Českých Budějovicích má o akreditaci I. typu již
zažádáno.
Další povinný specializační kurz „Základní principy onkologické chirurgie, dětské
onkourologie, nádory retroperitonea, nádory nadledvin, nádory varlat a penisu“
proběhne 17. 3. 2017, dále jsou plánovány dva kurzy na podzim. Pozvánky na kurzy
rozesílá IPVZ. Informace o konání kurzů katedry onkourologie rozešle sekretariát
mailingem členům ČUS.
Onkourologická centra
Prof. Babjuk konzultoval text týkající se onkourologických center i s doc. Duškem,
který provedl v materiálu drobné změny a doplnil kritéria kvality, respektive jejich
hodnocení. V rámci materiálně technických kritérií je diskutován počet lůžek.
Původně bylo v textu uvedeno 30 lůžek (celkový počet lůžek příslušného oddělení nejedná se pouze o lůžka pro onkourologické pacienty), výbor se shodl na ponechání
požadavku 30 lůžek, ale v textu zdůraznit, že je to myšleno včetně lůžek JIP, případně
multidisciplinárního JIP. Výbor diskutuje a upravuje další termíny v textu – např.
některé požadované přístrojové vybavení (laparoskopická sonografická sonda nebo
detekce sentinelových uzlin - výbor doporučuje tyto přístroje pouze doporučit, nikoliv
požadovat).
Výbor jednohlasně odsouhlasil další práci na projektu onkourologických center. Prof.
Babjuk prosí členy výboru, aby si materiál do 5. 3. prostudovali a poslali svoje
připomínky. Materiál bude následně oficiálně předán na MZ.
 Akreditační komise - informace, diskuse k dalšímu směřování (Krhut)
(10_08_Akreditační komise)
Doc. Krhut hovoří o dosavadním stavu činnosti stávající akreditační komise. Doposud
proběhla 3 zasedání. Posouzeno bylo 36 žádostí – 1 žádost byla zamítnuta a u 3 bylo
požadováno doplnění. 22. 3. 2017 bude zasedání předsedů akreditačních komisí na
MZ ČR.
Došlo k novelizaci zákona 95/2004 Sb., až zákon vstoupí v platnost, skončí činnost
stávajících akreditačních komisí, budou se volit a konstituovat nové akreditační
komise, budou připraveny nové seznamy zkušebních komisařů atestacím a budou
inovovány Vzdělávací programy.
Výbor si uvědomuje, že případná úprava vzdělávacího programu může ovlivnit stav
oboru i dostupnost urologické péče. Na možnost úpravy vzdělávacího programu je
třeba se připravit. Reálná možnost další revize vzdělávacích programů bude podle
doc. Krhuta za cca 10 let.
Doc. Krhut prezentuje problémy, které z pozice předsedy akreditační komise vidí:
z pohledu rezidentů – rozsah povinných kurzů, změna náplně kmenu, úprava logbooku, publikační aktivity, atd.
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z pohledu zdravotnických zařízení – počet úvazků, úvazky školitelů, specifikace
poměru počtu výkonů prováděných v zařízení/výkonů požadovaných školenci atd.
Doc. Krhut navrhuje vytvořit pracovní skupinu, která by se inovací vzdělávacího
programu v urologii věnovala. Složení by mohlo být následující - odborníci z výboru
ČUS, akreditační komise, GPPU a SAU. Doc. Krhut navrhuje, aby termín vzniku 1.
verze návrhu nového vzdělávacího programu byl ke konci roku 2017. Úkolem komise
bude připravit návrh úprav stávajícího vzdělávacího programu, jehož koncepce je z
pohledu výboru správná.
Doc. Zachoval prosí doc. Krhuta aby o této situaci informoval na příštím jednání
GPPU.
Výbor ČUS pověřil doc. Krhuta, aby oslovil 8 odborníků, kteří by byli v pracovní
skupině. Na zasedání příštího výboru bude prezentováno složení skupiny a bude
definovaný další postup.

 Strategie rozvoje robotické operativy (Broďák) (11_08_Robotika)
Doc. Broďák hovoří o vzniku materiálu o robotické chirurgii a komentuje připomínky,
které měl k materiálu prof. Hora a prof. Babjuk. U počtu výkonů roboticky
asistovaných operací probíhá diskuze, zda jsou data uvedená v materiálu správná.
Tyto údaje byly dodány pracovištěm ÚZIS, proto doc. Broďák předpokládá, že jsou v
pořádku.
Doc. Broďák informuje o způsobu vykazování robotických operací, každá pojišťovna
má svůj způsob vykazování.
Dále prezentuje základní fakta o jednotlivých robotem asistovaných výkonech
v urologii (incidence a mortalita, incidence podle jednotlivých stádií a prognostický
výhled incidence).
Prof. Babjuk děkuje doc. Broďákovi za přípravu materiálu, který byl potřeba a žádá ho
o dopracování podle zaslaných připomínek a připomínek diskutovaných na výboru.
Doc. Broďák dokument co nejdříve upraví a pošle ho výboru.
 Nominace na vyzvané přednášky na 24. výroční konferenci SUS (člen výboru ČUS a
mladý urolog), výroční konferenci ČUS (mladý urolog), konferenci PUA a HUA, účast
členů výboru na SUS (12_08_ Nominace přednášejících na výroční konferenci SUS,
ČUS atd.)
Agentura organizující výroční konferenci SUS oslovila sekretariát s žádostí o potvrzení
účasti členů výboru a revizní komise ČUS. Účast potvrdili – doc. Študent, as.
Matoušková, doc. Krhut, doc. Kočvara, prof. Hanuš. Účast zvažuje doc. Doležel a doc.
Broďák. Prof. Babjuk se rozhodne konkrétně dle přesného harmonogramu jednání
EAU v Noordwijku. Sekretariát tyto informace předá slovenské agentuře.
Výbor ČUS nominoval tyto členy výboru resp. ČUS jako vyzvané přednášející:
Výroční konference SUS, přednáška člena výboru – as. Matoušková
Výroční konference SUS, přednáška mladého urologa – MUDr. Tomáš Hradec (1. LF
UK a VFN)
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Výroční konference PUA (výbor zatím neobdržel pozvání, ale lze jej předpokládat) –
výbor navrhnul doc. Študenta, sekretariát ověří, zda s nominací souhlasí. Definitivně
bude potvrzeno, po pozvání z polské strany.
Výroční konference HUA – výbor vyčká na oficiální vyzvání ze strany HUA
Výroční konference ČUS, přednáška mladého urologa – MUDr. Staník (MOU Brno)
CEM 2017, country competition – MUDr. Jiří Stejskal (Thomayerova nemocnice
Praha)
 Čestná členství 2017 – diskuse a potenciální návrhy
Prof. Babjuk navrhuje jako zahraničního čestného člena doc. Filla ze Slovenska. Výbor
tento návrh jednohlasně odsouhlasil.
Dále byly diskutováni další možní kandidáti jak na čestné členství, tak na medaili E.
Hradce. Proběhl také návrh na nominaci na udělení medaile J. E. Purkyně.
Sekretariát zaznamenal jména všech nominovaných. Výbor se udělením ocenění
bude zabývat na své další schůzi.
Různé:
 Noví členové (Črepová) (13_08_Noví členové)
Výbor ČUS jednohlasně odsouhlasil přijetí těchto nových členů:
MUDr. Vasyl Behan, Urologické oddělení Nemocnice Tábor a.s.
MUDr. Ievgen Boiko, Urologické oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou
MUDr. Petr Čapek, Urologie Malešice s.r.o., Praha 10
MUDr. Veronika Hájková, Urologická klinika FN Ostrava
MUDr. Jakub Horňák, Urologická klinika FN Motol, Praha 5
MUDr. Agnes Juhász, Urologické oddělení Ústřední vojenská nemocnice, Praha 6
MUDr. Barbora Kopáčová, Urologické oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou
MUDr. Václav Krejčí, Urologické oddělení Ústřední vojenská nemocnice, Praha 6
MUDr. Katarína Lovíšková, Urologické oddělení Nemocnice Na Bulovce, Praha 8
MUDr. Nadim Musa, Urologické oddělení Ústřední vojenská nemocnice, Praha 6
MUDr. Hana Musilová, Urologické oddělení Slezská nemocnice Opava
MUDr. Darina Pacigová, Urologické oddělení Ústřední vojenská nemocnice, Praha 6
MUDr. Jakub Pavelka, Urologické oddělení Slezská nemocnice Opava
MUDr. RNDr. Martin Pola, Urologická klinika FN Ostrava
V případě MUDr. Kolana výbor odsouhlasil přidružené členství v ČUS:
MUDr. Pavol Kolan, GONA s.r.o., Praha 13
 Elektronické volby (Babjuk, Črepová) (14_08_Elektronické volby)
Návrh na provedení elektronických voleb by měl být vložen do stanov a předložen
členské základně k odhlasování na plenární schůzi v roce 2018.
Mgr. Črepová informuje výbor o odborných společnostech, ve kterých už elektronické
volby proběhly. Prezentuje pozitiva i možná úskalí el. voleb, které jí byly sděleny od
předsedů volebních komisí České společnosti pro neurovědy a České společnosti pro
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paliativní medicínu. Je zejména důležité provést před volbami update mailových
adres členů. Do systému se zadává pouze jedna platná adresa.
Mgr. Črepová výboru předkládá návrh na realizaci el. voleb v sekci rezidentů ČUS. Po
domluvě s MUDr. Čechovou a MUDr. Havlovou bude v první polovině března
rozeslána členům sekce informace o chystaných volbách s výzvou pro zaslání
kandidátek. Následně ve spolupráci s ČLS JEP proběhnou samotné volby.
Prof. Babjuk připomíná, že by měl výbor na letošní výroční konferenci ČUS poděkovat
MUDr. Čechové a MUDr. Havlové za práci ve vedení sekce rezidentů.
 PR aktivity (Bartlová) (15_08_Srovnání PR kampaní)
Prof. Babjuk komentuje dosavadní PR aktivity, které byly realizovány během
spolupráce s agenturou CommLab. Výbor se shoduje na tom, že v porovnání
s předchozí agenturou je výstupů méně a jsou méně kvalitní. Některá témata
předložená výborem nebyla doposud směrem k laické veřejnosti dostatečně
komunikována.
Prof. Babjuk informuje o vysoké návštěvnosti profilu ČUS na sociální síti Facebook
(profil Zdraví pod palcem má už více než 1000 fanoušků), díky čemuž roste i počet
unikátních návštěvníků webových stránek ČUS (v lednu 17087 a v únoru 15175
unikátních návštěv).
Mgr. Bartlová shrnuje spolupráci s agenturou a srovnává kooperaci s předchozí PR
agenturou (náklady, počty výstupů, komunikace se sekretariátem, atd.).
Zástupci agentury CommLab budou pozváni na další schůzi výboru.
 Nominace zástupce do komise výběrového řízení na poskytování akutní lůžkové
péče standardní v oboru urologie pro území okresu Frýdek-Místek, 22. 3. 2017
(Babjuk)
Výbor ČUS schválil nominaci doc. Krhuta. Doc. Krhut po výběrovém řízení připraví
stručnou zprávu o jeho průběhu a pošle ji výboru.
 Nominace zástupce do komise výběrového řízení na poskytování ambulantní
urologické péče pro území okresu Brno, 15. 3. 2017
Původně nominovaný doc. Doležel se výběrového řízení nemůže zúčastnit.
Výbor odsouhlasil nominaci MUDr. Hanáka, kterého MUDr. Matoušková ohledně
účasti osloví. Následně bude sekretariát informovat Krajský úřad Jihomoravského
kraje.
 Léková komise (Matoušková)
Od poslední schůze MUDr. Matoušková hodnotila za lékovou komisi ČUS 25 řízení
SÚKL.
 Škola mladých urológov 2017
Mgr. Črepová jménem MUDr. Čechové informuje o pozvánce pro 10 českých
rezidentů na letošní Školu mladých urológov, která se uskuteční v květnu v Bratislavě.
Pozvaným rezidentům bude ze strany organizátorů uhrazen registrační poplatek a
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ubytování. Zástupkyně rezidentů pošlou nabídku účasti, jakmile budou mít k dispozici
program a další detaily akce.
Výbor ČUS zve recipročně mladé urology ze Slovenska na JEUS.
 Nabídka na spolupráci s časopisem Urologia Journal (Babjuk)
Prof. Babjuk informuje o nabídce na spolupráci s italským časopisem Urologia
Journal, jehož šéfredaktorem je prof. Pier Francesco Bassi. Této nabídky nikdo z
výboru ČUS nevyužije. Prof. Babjuk v tomto duchu vydavatelství odpoví.

Projednáno v termínu 8. 12. 2016 – 1. 3. 2017:
 Schválení Registračního listu výkonu Sakrální neuromodulace – 9. 12. 2016
 Podpora žádosti prim. MUDr. Pokorného z Urologického oddělení karlovarské
nemocnice – 16. 12. 2016
 Schválení záštity ČUS kurzu Laparoskopická a roboticky asistovaná resekce ledviny
(30. - 31. 1. 2017; ÚVN Praha) – 16. 12. 2016
 Schválení záštity konferenci PragueONCO 2017 (25. - 27. 1. 2017, Clarion Congress
Hotel Praha) – 17. 12. 2016
 Schválení proplacení junior membership přihlášeným zájemcům – 2. 1. 2017
 Schválení prim. MUDr. J. Schramla, Ph.D. jako zástupce ČUS při výběrovém řízení
Ústeckého kraje v oboru urologie pro území okresu Chomutov, které se uskuteční 1.
2. 2017 – 4. 1. 2017
 Schválení udělení podpory až do výše 20.000 Kč na výroční konferenci EAU v Londýně
– 6. 1. 2017
 Schválení MUDr. M. Rosenberga jako zástupce ČUS při výběrovém řízení Plzeňského
kraje v oboru urologie pro město Stod a spádové území, které se uskuteční 9. 2. 2017
– 20. 1. 2017
 Schválení dokumentu Podmínky pro získání finanční podpory pro absolvování
studijního pobytu – 20. 1. 2017
 Schválení as. MUDr. M. Matouškové jako zástupce ČUS při výběrovém řízení
Ústeckého kraje v oboru urologie pro území okresu Chomutov (náhradnice za prim.
MUDr. J. Schramla), které se uskuteční 1. 2. 2017 – 23. 1. 2017
 Schválení textu odpovědi na dotaz týkající se protonové léčby – 1. 2. 2017
 Schválení doc. V. Študenta jako zástupce ČUS při výběrovém řízení Olomouckého
kraje v oboru urologie pro oblast Olomouc, které se uskuteční 28. 2. 2017 – 11. 2.
2017
 Schválení prof. Hory a as. Petříka jako národních delegátů na Annual EAU National
Societies Meeting, 9. – 10. 6. 2017 – 11. 2. 2017
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