Zápis ze zasedání schůze výboru ČUS ze dne 20. 9. 2017
Místo konání: Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6
Přítomni: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hanuš, doc. Kočvara, doc. Krhut, as. Matoušková,
as. Petřík, MUDr. Rosenberg, doc. Študent, doc. Zachoval
Pozdní příchod (předem nahlášeno): doc. Zachoval – 15:45, MUDr. Matoušková -16:25
Omluveni: doc. Doležel, prof. Hora
Za sekretariát ČUS: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Hosté: MUDr. Vojtěch Fiala, MUDr. Vojtěch Novák, MUDr. Antonín Prouza, Jan Lapeš
(agentura Hanzo)
Program: (01_11_Program schůze výboru 20. 9. 2017)


Kontrola zápisu ze schůze 14. 6. 2017 (Babjuk) (02_11_Zápis ze schůze výboru 14. 6.
2017)

Prof. Babjuk kontroluje zápis z minulé schůze výboru ČUS, která se konala 14. 6. 2017.
Ad Elektronické hlasování – úkol trvá.
Ad Koncepce dětské urologie – MZ ČR navrhlo minimální délku trvání programu 1 rok, s tím,
že odborná společnost může připravit delší variantu vzdělávacího programu. Dětská sekce ČUS
bude nový návrh vzdělávacího programu konzultovat s výborem.
Ad JEUS 2018 – bude řešeno na dnešní schůzi
Ad Onkourologie – návrh koncepce onkourologických center čeká na projednání na MZ ČR.
Prof. Babjuk je ohledně této záležitosti v kontaktu s náměstkem MZ ČR prof. Prymulou.
Probíhá diskuze o onkourologické péči. Doc. Študent poukazuje na systém fungování
v Německu nebo na Slovensku. Doc. Kočvara navrhuje připravit v budoucnu pro urology
manuál pro léčbu onkologických pacientů.
Ad projekt Časný záchyt karcinomu prostaty – bude řešeno na dnešní schůzi
Ad Nové technologie – bude řešeno na dnešní schůzi
Výroční konference a edukační aktivity:


Výroční konference 2017 - koncepce přípravy, koordinace s EAU, PR aktivity
(Babjuk, Petřík)

As. Petřík informuje, že je na výroční konferenci doposud přihlášených 643 lékařů a 193 sester.
Jde o zhruba stejný počet jako v loňském roce. Na CEM je jasná účast 60 členů faculty,
přihlášeno je zatím 84 lékařů. Někteří aktivní účastníci se ještě nepřihlásili. Je žádoucí získávat
z EAU průběžné informace o počtu přihlášených účastníků a jaké jsou jejich požadavky na
dopravu. Prof. Babjuk navrhuje deadline 2. 10. pro požadavky na dopravu. Prof. Babjuk
připraví dopis EAU s žádostí o zaslání těchto informací (termín: dnes)
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As. Petřík dále prochází jednotlivé body z přípravného harmonogramu výroční konference a
CEM.
o Rozpočet - as. Petřík uzavře rozpočet dnes po jednání výboru. Poté může být podepsána
smlouva mezi ČUS a pořádající agenturou Hanzo. Rozpočet konference je vyrovnaný. As.
Petřík prezentuje jednotlivé výdajové a příjmové položky konference a informuje členy
výboru o nákladech na členy faculty a účastníky CEM, tyto náklady bude hradit EAU.
Celkový příspěvek ČUS na konferenci (za příspěvky sponzorů ČUS, aktivity spojené
s Twitterem, atd.) je ve výši 1 340 000 Kč. Příjem do rozpočtu konference za pronájem
výstavní plochy je ve výši 3 200 000 Kč.
o Technický scénář je v přípravě, kontrolní den za účasti agentury Hanzo a firmy AV media
proběhne za 14 dní.
o Odborný program výroční konference, CEM, sesterské sekce i satelitních sympózií je již
dořešen. Odborný program byl již anoncován na webových stránkách ČUS. Organizaci
kurzů Hands on training (HOT) má na starosti EAU. Zájemci o účast na HOT se musí přihlásit
přes webové stránky CEM. Tato informace bude umístěna na webové stránky ČUS i
agentury Hanzo, sekretariát bude informovat členy mailingem (termín: do 25.9.).
Administraci posterů na CEM má na starosti EAU. Postery ve finální podobě budou zaslány
agentuře Hanzo, která následně zajistí vložení do kiosků, které budou v místě konání.
o Stánek ČUS – na náklady společnosti budou připraveny zadní stěny stánků - s vizuálem ČUS
a Twitter. Cena výroby je 80 000 Kč bez DPH za obě stěny. Tyto stěny budou v majetku ČUS
pro další použití na výročních konferencích, sympóziích JEUS atd. Výbor ČUS tuto investici
jednohlasně odsouhlasil.
o Catering – pro účastníky je zajištěný. Oběd 19. 10. pro faculty bude v hotelu Golden fish,
je tam rezervovaný prostor. Welcome recepce 18. 10. pro účastníky výroční konference
proběhne formou welcome drinku.
o Společenské večery –
Středa 18. 10., Měšťanská beseda – bude předáno čestné členství doc. Fillovi a medaile prof.
E. Hradce prof. Klimentovi. Laudatio doc. Filly připraví a přednese prof. Babjuk, laudatio prof.
Klimenta připraví a přednese prof. Hanuš. Předání proběhne bez projekce.
Účast na spol. večeru přislíbil prof. Prymula, náměstek MZ ČR a doc. Prausová, předsedkyně
České onkologické společnosti ČLS JEP.
U příležitosti významného životního jubilea proběhne gratulace doc. Petříkovi. Agentura
Hanzo zajistí květinu a broušenou sklenici.
Čtvrtek 19. 10., plzeňský pivovar – v restauraci Spilka proběhne v průběhu večera křest
onkourologické monografie na téma karcinom prostaty vydané nakladatelstvím
Farmakoterapie. Účastnit by se měl i prof. Fínek jako spoluautor.
Stan, který měl být původně postavený na společenský večer v plzeňském pivovaru, nebude
kvůli financím realizován (náklad 400 000 Kč).
Výbor rozhodl, že se vzhledem k náročné logistice prohlídky plzeňského pivovaru v rámci spol.
večera neuskuteční. Významným hostům konference bude prohlídka nabídnuta individuálně.
Scénáře k oběma společenským večerům připraví as. Petřík a pošle je prof. Babjukovi.
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o Dětský koutek - nyní jsou přihlášené dvě děti od jednoho zájemce. Pravděpodobně
budou ještě další zájemci. Výbor bere na vědomí.
o Faculty CEM – prof. Babjuk a as. Petřík připravili seznam účastníků, kteří by měli dostat
broušené sklenice. Ohledně ostatních dárků se agentura Hanzo domluví s prof. Horou.
Plánovaná prohlídka Synagogy neproběhne vzhledem k brzkému ukončení návštěvních
hodin, na kterých Synagoga striktně trvá (18 hod.)
o PR konference – sekretariát o konání konference informoval plzeňskou redakci České
televize a Český rozhlas Plzeň. Po domluvě s redakcí Medical Tribune bude připravena
dvoustrana věnovaná konferenčnímu zpravodajství - edukační kurzy, přímé přenosy
operací, rozhovor s prezidentem konference a dalšími významnými hosty. Dále mohou být
komunikována tato témata - projekt VZP, informace o léčbě onkourologických
onemocnění, atd. Návrhy na titulní sdělení – „moderní urolog – gynekolog mužů a urolog
žen“; „urolog – nenahraditelný lékař pro muže i ženy“. Prof. Babjuk vyzývá členy výboru,
aby poslali svoje příspěvky k uveřejnění v Medical Tribune. Sekretariát ČUS zjistí termín
uzávěrky čísla, ve kterém bude dvoustrana publikována. Redakce Medical Tribune
požaduje za přípravu dvoustrany s informacemi o aktivitách ČUS 20 000 Kč. Výbor ČUS
s výší příspěvku souhlasí. Koordinace dalších aktivit: prof. Babjuk a sekretariát
o Informovanost účastníků konference - prof. Babjuk požaduje, aby byl kladen důraz na
snadnou orientaci v konferenčních prostorech, tj. aby byly v češtině i v angličtině
připraveny směrovky, plakáty s programem konference a CEM před konferenčními sály,
směrovky na HOT kurzy, jízdní řády na shuttle busy, atd. Pan Lapeš přislíbil maximální
aktivitu agentury v tomto směru.
Účastníci CEM budou registrováni u samostatné registrace, EAU připraví tištěnou verzi
programu CEM pro zahraniční účastníky.
Pro účastníky bude k dispozici aplikace pro chytré telefony a tablety s podrobnými
informacemi o konferenci. Sekretariát před konferencí provede mailing o existenci
aplikace.
o Tištěná abstrakta – doc. Krhut řeší dodání podkladů pro tisk abstrakt. As. Petřík se s firmou
Solen ohledně dodání podkladů spojí.
o Setkání s předsedou ČUS a členy výboru – sekretariát pošle členům výboru termíny,
členové výboru si zarezervují konkrétní čas, kdy budou pro členy společnosti k dispozici na
stánku ČUS.
Sekretariát provede mailing členské základně, jehož součástí bude definitivní program výroční
konference a CEM, odkazy na programy na webových stránkách ČUS a informace, že všichni
co jsou přihlášení na konferenci se mohou zúčastnit i CEM (termín: do 30.9.)


Projekt Twitter ČUS

Prof. Babjuk sděluje, že 4. 10. proběhne na Ladronce školení týkající se používání sítě Twitter
pro komunikaci mezi urology. Školení povede agentura Influencer, přihlásilo se 21 lékařů.
Výbor ČUS odsouhlasil ceny do soutěže v celkové hodnotě 34 475 Kč. Pravidla soutěže
odsouhlasil výbor per rollam. Členům výboru byl prezentován vizuál stánku ČUS a Twitter,
který bude na výroční konferenci.
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Příprava plenární schůze na výroční konferenci ČUS

Plenární schůze se uskuteční ve středu 18. 10., v programu je na ní vyčleněno 1,5 hodiny.
V rámci plenární schůze proběhne předání čestného členství doc. Jarolímovi a as. Vlachové.
Laudatio doc. Jarolíma připraví a přednese prof. Babjuk, laudatio as. Vlachové připraví a
přednese as. Matoušková. Sekretariát požádá doc. Jarolíma a as. Vlachovou o dodání jejich
životopisů. Dále budou na plenární schůzi předána ocenění za nejlepší vědecké publikace za
loňský rok.
Na samotnou prezentaci výboru zbyde cca 1 hodina. Každý člen výboru zašle do pátku 13. 10.
stručnou prezentaci ke své agendě. Prof. Babjuk poté připraví souhrnnou prezentaci.
Prof. Babjuk uvádí klíčové body ke komunikaci – změna stanov v souvislosti s volbami,
twitterové aktivity, projekty věnované časnému záchytu karcinomu prostaty, výroční
konference 2018 v Ostravě, informace o nových kódech, projekt DRG restart, aktuální situace
dostupnosti BCG vakcíny, zpráva revizní komise, zpráva pokladníka, nové vedení rezidentů
(zástupci rezidentů budou také k dispozici na stánku ČUS).
Vzhledem k omezenému času pro schůzi nabídne prof. Babjuk členům společnosti, že je možné
kontaktovat členy výboru podle jejich agendy během konference na stánku ČUS.
Agentura Hanzo zajistí, aby měli na členskou schůzi přístup pouze členové společnosti, ne
zástupci firem.


JEUS 2018 – koncepce přípravy, podmínky pro vystavovatele (Krhut) (03a_11_JEUS
2018-program, 03b_11_JEUS 2018-rozpočet)

Doc. Krhut představuje výboru koncept programu příštího sympózia JEUS a obecné podmínky
pro vystavovatele včetně dalších forem firemní prezentace. Doc. Krhut informuje o dosavadní
komunikaci s vystavovateli. Byl stanoven deadline 20. 10. 2017 pro jednání týkající se rozpočtu
(s firmami Berlin Chemie a GSK). Prof. Babjuk bude kontaktovat zástupce obou společností.
Doc. Krhut navrhuje poslat dalším potenciálním vystavovatelům do konce listopadu informaci
o programu JEUS 2018 s nabídkou účasti.
První oznámení bude rozesláno členům ČUS do konce roku, definitivní program akce pak do
konce ledna. V České urologii 3/2017 vyjde upoutávka na JEUS 2018.
Doc. Krhut žádá členy výboru, aby do 14 dnů dodali návrhy na zajímavé přednášky, zejména
na téma, které by bylo atraktivní pro ambulantní lékaře. Odbornými garanty sympozia budou
doc. Krhut a prof. Hora.



JEUS 2019 a výroční konference ČUS 2020 – výběr agentury

Prof. Babjuk navrhuje uspořádat řádné výběrové řízení na pořadatele sympózia JEUS 2019,
respektive zvážit pořadatele výroční konference ČUS v roce 2020. Výbor ČUS pověřil as.
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Petříka, aby po dobu konání příprav letošní výroční konference sledoval práci agentury Hanzo
a pečlivě evidoval případné nedostatky. Na základě zhodnocení organizace letošní výroční
konference bude na další schůzi výboru rozhodnuto, jestli bude výběrové řízení na začátku
příštího roku realizováno nebo ne. Pokud by k výběrovému řízení došlo, připravil by as. Petřík
s Mgr. Črepovou zadávací dokumentaci k organizaci sympózia JEUS 2019 a výroční konference
2020. Nabídky agentur by poté byly na programu první schůze výboru v roce 2018.
Výbor diskutuje o možnosti rezervace místa konání konference do budoucna přímo ČUSem a
nikoliv agenturou. Limitací jsou horší finanční podmínky, které s největší pravděpodobností
ČUS ve srovnání s agenturami dostane.
Hodnocení abstrakt na ČUS a jiné konference
Výbor zvažuje investici do softwaru umožňujícího hodnocení a zpracování abstrakt pro
výroční konferenci. Cílem by bylo rychlejší a přehlednější zpracování celé agendy. Limitací je
poměrně velká finanční zátěž, navíc je otázkou, zda by toto nemělo být řešeno v souvislosti s
výběrem agentury. Prof. Babjuk navrhuje rozhodnout o investici do hodnotícího systému až
příštím výborem. Výbor se rozhodl, že v tuto chvíli systém pro hodnocení abstrakt nebude
řešen.
Vyhodnocení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci
Doc. Krhut navrhuje, aby vyhodnocení všech došlých odpovědí od hodnotitelů cen ČUS o
nejlepší vědeckou publikaci provedl prof. Hanuš za výbor ČUS, spolu s doc. Kočvarou za revizní
komisi a Mgr. Črepovou za sekretariát. Došlé obálky s hodnoceními budou otevírány 10. 10.
v 7 hod. na Urologické klinice VFN a 1. LF UK. Sekretariát napíše termín všem hodnotitelům a
členům výboru, tak, aby se v případě zájmu mohli vyhodnocení výsledků zúčastnit.

Hospodaření společnosti a ekonomické otázky:


Stav hospodaření (Petřík)

As. Petřík informuje výbor o stavu hospodaření. Příjmy společnosti od začátku roku 2017 jsou
ve výši 2 884 000Kč, výdaje jsou doposud 1 888 000 Kč. V blízké době je očekávaná platba od
Astellasu a GSK v rámci partnerských smulv. Odhadovaný výsledek hospodaření za letošní rok
je cca plus 1 000 000 Kč.



Jednání se sponzory – Astellas, Hartmann (Babjuk)

Prof. Babjuk informuje členy výboru o posledních jednáních se sponzory. Bude dál pokračovat
spolupráce s firmou Hartmann, zůstanou bronzovým sponzorem a měli by navíc zájem o
realizaci e-learningového kurzu na webových stránkách ČUS. Sekretariát ČUS poslal firmě
Hartmann návrh nové sponzorské smlouvy.
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Proběhla také jednání s firmou Astellas, je schválená podpora na úrovni zlatého sponzora a
edukační grant.


Semináře ve spolupráci s firemními partnery – Janssen, Roche, Ipsen (Babjuk)
(04a_11_semináře Novinky v léčbě metastatického karcinomu prostaty;
04b_11_semináře na téma karcinom ledviny)

Prof. Babjuk sděluje výboru, že se rozšiřuje spektrum firem, které by chtěly spolupracovat s
ČUS při přípravě seminářů pro urology, respektive onkology. V uplynulých třech letech takto
za podpory společnosti Janssen proběhly série krajských seminářů o léčbě karcinomu prostaty.
Společnost Janssen má zájem o pokračování spolupráce. Návrhem je uspořádat 8 seminářů
v roce 2018 a 8 seminářů v roce 2019. Prof. Babjuk podrobně informuje výbor o detailech
příštího ročníku včetně rozpočtu. Doc. Krhut hovoří o tom, že by bylo výhodné přizpůsobit
seminář co nejvíce lokálnímu prostředí a nechat finální dotvoření odborného programu na
místním odborném garantovi. Výbor ČUS za daných podmínek konání seminářů v roce 2018
odsouhlasil. Semináře budou obsahovat první část se sděleními, respektive diskusí na dané
téma (léčba hormonálně senzitivního karcinomu prostaty), a druhou část, která bude na
libovolné téma dle volby místních pořadatelů.
Prof. Babjuk informuje o konání seminářů na téma nové léčby nádorů močového měchýře,
které probíhají za podpory firmy Roche. Do konce roku by měly ještě proběhnout semináře
v Praze, Ostravě a v Plzni. Firma Roche má zájem o organizaci seminářů i v roce 2018, šlo by
celkem o 4 semináře – 2 na jaře a 2 na podzim na místech, které by se nekryly s místy konání
seminářů na téma karcinomu prostaty. Výbor ČUS konání seminářů odsouhlasil za
předpokladu, že pořadatelem seminářů bude ČUS.
Dále prof. Babjuk hovoří o zájmu společnosti Ipsen, která by chtěla pořádat semináře na téma
karcinom ledviny. Jednalo by se o 4 menší akce pro 15 – 18 lékařů, urologů a onkologů (dva
semináře v Čechách a dva na Moravě). Pořadatelem seminářů by byl ČUS. Výbor konání
seminářů za podpory společnosti Ipsen odsouhlasil.
Sekretariát společně s prof. Babjukem navrhnou místa konání jednotlivých seminářů, která
budou společně s termíny zaslána k odsouhlasení výboru.
Výbor klade důraz na to, aby byly v rámci seminářů komunikována i další témata než jen
prezentace vyžádané sponzory.

Úhrady, jednání s plátci a regulátory:


Projekt VZP „Časný záchyt karcinomu prostaty" (Zachoval)

Od 1. října bude zahájen projekt Časný záchyt karcinomu prostaty. Všichni lékaři přihlášení do
projektu byli informováni o spuštění projektu. Prof. Babjuk a doc. Zachoval jednali s
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náměstkyní VZP Mgr. Pevnou o marketingové podpoře projektu, ta byla přislíbena. VZP
připravilo informační leták, který by měl být v nejvyšší možné míře distribuován laické
veřejnosti. Doc. Študent navrhuje do distribuce zapojit krajské pobočky VZP. Doc. Zachoval
žádá členy výboru, aby připomínkovali leták, kterým jim bude rozeslán prostřednictvím
sekretariátu a aby se zamysleli nad tím, jak by bylo možné informace o projektu propagovat
mezi pacienty.


Projekt OPZ „Sekundární prevence karcinomu prostaty“ (Zachoval)

Doc. Zachoval informuje o dalším projektu, který se týká sekundární prevence karcinomu
prostaty u vybraných pacientů s jinými nádorovými onemocněními. Přípravná fáze projektu
by měla být spuštěna od 1. 1. 2018, od 1. 7. 2018 by měl být projekt realizován. Tento projekt
bude probíhat pod Ministerstvem práce a sociálních věcí za podpory fondů EU. Na přípravě se
podílí ÚZIS, v přípravné fázi se očekává zapojení odborné společnosti. Projektu se budou
účastnit KOC i síť ambulantních urologů.
Řediteli ÚZIS doc. Duškovi bude v příštích dnech zaslaný dopis s vyjádřením výboru o tom, že
sekundární prevence má svoje opodstatnění. Zajistí sekretariát a doc. Zachoval. Doc. Zachoval
bude o obou screeningových projektech informovat ambulantní urology na letošní konferenci
SAU v Brně.
Různé:


Noví členové (Črepová) (05_11_Noví členové)

Výbor ČUS jednohlasně odsouhlasil přijetí těchto nových členů:
MUDr. Lukáš Gaduš, Urologické oddělení ÚVN, Praha 6
MUDr. Jitka Kubelková, Urologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod
MUDr. Tomáš Ostárek, Urologické oddělení Městské nemocnice Ostrava
MUDr. Ondřej Příman, Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
MUDr. Martina Tomašov, Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
MUDr. Pavel Žemla, Urologická klinika FN Olomouc


Tisková konference s AquaLife Institute (06_11_Pozvánka na tiskovou konferenci)

Prof. Babjuk informuje o konání tiskové konference ve spolupráci s Aqualife Institute, která se
uskuteční 26. 9. 2017 od 11 hod. na Praze 1. Mluvčími jsou as. Matoušková a as. Petřík. O
výstupech tiskové konference v médiích budou členové výboru informováni.



Urology week

Prof. Babjuk hovoří o iniciativě Urology week, která je vyhlašována Evropskou urologickou
společností a probíhá tradičně poslední týden v září. V tomto roce ČUS aktivity k Urology week
neplánuje. Probíhá diskuze, zda se jako odborná společnost v příštím roce aktivně do této akce
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zapojit. Výbor se bude touto otázkou v příštím roce s předstihem zabývat (na první schůzi v
roce 2018).


Žádost o posouzení materiálů pro diagnostiku LUTS a noční polyurie (Babjuk)
(07_11_Žádost společnosti Ferring)

Doc. Zachoval vysvětluje genezi materiálů pro diagnostiku LUTS a noční polyurie, jejichž cílem
je urologům usnadnit kauzální podstaty pacientových potíží. Materiály vznikly na základě
spolupráce se sekcí SUNU. Jedná se o nástroje, které v běžné urologické praxi chyběly a nyní
byly vytvořeny podle aktuálních potřeb a podle světových odborných doporučení. Sekce SUNU
doporučuje jejich použití. Výbor ČUS žádost společnosti Ferring odsouhlasil.


Žádost o stanovisko ke stentům Allium (08a_11_Žádost o stanovisko ke stentům
Allium; 08b_11_Brožura stenty Allium)

Prof. Babjuk informuje o žádosti společnosti S.A.B. Impex, která v ČR distribuuje stenty Allium.
Stenty již měla možnost vyzkoušet některá pracoviště v ČR (Masarykův onkologický ústav
v Brně, FN Hradec Králové, FNUSA Brno, FN Olomouc, FN Královské Vinohrady, FN Olomouc a
další). Doc. Broďák hovoří o zkušenostech, které mají se stenty na jejich pracovišti, zkušenost
je ve většině případů pozitivní. Doc. Broďák připraví do konce září návrh stanoviska, který
předloží ke schválení výboru.


Registrační list – robotické výkony

Doc. Broďák iniciuje diskusi týkající se registračních listů robotických výkonů, hlavně otázky
kalkulované životnosti robotických systémů. V této chvíli probíhá připomínkové řízení týkající
se nového sazebníku zdravotních výkonů, do jednotlivých registračních listů se vstupovat
nedá. Probíhá diskuze o délce životnosti robota a stanovení jeho ceny v rámci registračního
listu. As. Petřík vysvětluje, jak obecně vzniká cena výpočtu výkonu.


Elektronické volby (Babjuk, Črepová) (09a_11_Návrh na změnu stanov ČUS ČLS JEP;
09b_11_schéma k elektronickým volbám)

Prof. Babjuk informuje výbor o návrhu změny stanov, konkrétně části, která se týká provedení
voleb do výboru společnosti a revizní komise. Výbor diskutuje a upravuje textu stanov do
finální podoby. Výbor ČUS návrh nového textu stanov jednohlasně odsouhlasil. Na plenární
schůzi bude nová podoba stanov prezentována členské základně, společně se schématem a
vysvětlením, jak el. volby probíhají.
Sekretariát na ČLS zjistí, jaký je postup v případě, kdy člen společnosti ztratí své registrační
údaje a požaduje nové. Jak je ošetřeno, aby nevolil 2x.
Pro maximální účast členů ve volbách je důležité, aby společnost disponovala platnými
mailovými adresami všech svých členů. Proto budou mít členové společnosti účastnící se
letošní výroční konference v kongresových taškách vložený formulář pro aktualizaci
kontaktních údajů. Tento formulář bude také viditelně umístěn na webových stránkách ČUS a
dostatečně anoncován jak během výroční konference, tak prostřednictvím dalších
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komunikačních kanálů (mailing, bulletin, Twitter, atd.). Cílem je aktualizovat e-mailové
kontakty na všechny členy společnosti do začátku voleb, tedy do počátku roku 2019.


Rezidenti

MUDr. Novák informuje výbor, že v rámci aktualizace kontaktních údajů členů ČUS proběhne
i aktualizace databáze rezidentů.
MUDr. Fiala informuje o schůzce zástupců evropských rezidentů na EUREP. Diskutovala se tato
témata – robotická olympiáda (v ČR by mohlo jít o paralelu v podobě laparoskopické
olympiády), možnost testování znalostí (stejně jako nyní funguje EBU In-Service, tak by
probíhal „guidelines cup“).
MUDr. Novák reaguje na nabídku as. Petříka a informuje, že rezidenti by uvítali možnost
členství v EAU ve formě print místo stávající on-line verze. Toto bude zohledněno v příštím
roce při zajišťování junior membership v EAU.


Nabídka spolupráce se SIU

Prof. Babjuk informuje o nabídce spolupráce ze strany SIU. Výbor ČUS nabídku zváží. Prof.
Babjuk bude věc dále diskutovat se sekretářem SIU a předloží výboru konkrétní nabídku.
Výbor následně rozhodne. Termín: do poloviny roku 2018.

Projednáno v termínu 14. 6. 2017 – 20. 9. 2017:












Schválení podpory účasti na The EAU Update on Prostate Cancer Meeting 2017
(PCa17) 15. - 16. 9. 2017 – 21. 6. 2017
Připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 39/2005 Sb. do tzv. vnitrorezortního
připomínkového řízení – odsouhlaseno 27. 6. 2017
Schválení termínů schůzí výboru ČUS 20. 9. a 29. 11. 2017 – 28. 6. 2017
Schválení stanoviska výboru ČUS ČLS JEP ke spolupráci s Proton Therapy Center Czech
s.r.o. – 14. 7. 2017
Odpověď výboru ČUS ČLS JEP týkající se projektu Uroscreen – 14. 7. 2017
Stanovisko výboru ČUS ČLS JEP k novelizaci zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění – 18. 7. 2017
Schválení nominace MUDr. Liehneho jako zástupce ČUS při výběrovém řízení
Ústeckého kraje v oboru urologie, které se uskuteční 6. 9. 2017 – 28. 7. 2017
Schválení nominace doc. Študenta jako zástupce ČUS při výběrovém řízení na primáře
urologického oddělení FN Ostrava, které se uskuteční 22. 8. 2017 – 9. 8. 2017
Schválení nominace doc. Zachovala jako zástupce ČUS při výběrovém řízení
Jihomoravského kraje v oboru urologie, které se uskuteční 20. 9. 2017 – 15. 8. 2017
Schválení nominace prof. Hanuše jako zástupce ČUS na výroční konferenci Maďarské
urologické společnosti – 15. 8. 2017
Schválení pravidel soutěže „Twitter ČUS“ – 28. 8. 2017
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