Zápis ze zasedání schůze výboru ČUS ze dne 6. 12. 2017
Místo konání: Gourmet Restaurant Ladronka, Tomanova 1/1028, 169 00 Praha 6
Přítomni: prof. Babjuk, doc. Broďák, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Kočvara, doc. Krhut,
as. Matoušková, as. Petřík, MUDr. Rosenberg, doc. Zachoval
Pozdní příchod (předem nahlášeno): doc. Zachoval – 15:30, doc. Broďák – 16:00
Omluveni: doc. Doležel, doc. Študent
Za sekretariát ČUS: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Hosté: MUDr. Vojtěch Fiala
Program (01_13_Program schůze výboru 6. 12. 2017)
 Kontrola zápisů z posledních 2 schůzí (Hora) (02_13_Zápis ze schůze výboru 20. 9.
2017, 03_13_Zápis ze schůze výboru 18. 10. 2017)
Prof. Hora kontroluje zápisy z posledních dvou schůzí výboru ČUS:
Zápis ze schůze 20. 9. 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 – úkol trvá.
Ad Onkourologická centra – návrh koncepce onkourologických center čeká na projednání na
MZ ČR. Prof. Babjuk je ohledně této záležitosti v kontaktu s náměstkem MZ ČR prof.
Prymulou – úkol trvá
Ad JEUS 2018 – stav příprav, jednání s vystavovateli - bude na programu dnešní schůze
Ad JEUS 2019 a výroční konference ČUS 2020 (výběr agentury) - Výbor ČUS pověřil as.
Petříka, aby po dobu konání příprav letošní výroční konference sledoval práci agentury
Hanzo a pečlivě evidoval případné nedostatky. – as. Petřík i prof. Hora zhodnotili spolupráci
s agenturou Hanzo na organizaci 63. výroční konference ČUS a meetingu CEM jako
bezproblémovou. Výběr nové agentury se proto nyní realizovat nebude.
Ad Vyhodnocení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci – prof. Hora navrhuje aktualizovat
seznam hodnotitelů prací v soutěži o nejlepší vědeckou publikaci
Ad Semináře ve spolupráci s firemními partnery (Janssen, Roche, Ipsen) – bude na programu
dnešní schůze
Ad Projekt OPZ „Sekundární prevence karcinomu prostaty“ – bude na programu dnešní
schůze
Ad Tisková konference s AquaLife Institute – tisková konference proběhla 26. 9. 2017.
Sekretariát pošle výstupy z médií členům výboru.
Ad Rezidenti – rezidenti by uvítali možnost členství v EAU ve formě print místo stávající online verze. As. Petřík informuje o tom, že rezidentům bude ze strany společnosti i nadále
hrazena on-line verze. Tištěná verze je finančně příliš nákladná.
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Zápis ze schůze 18. 10. 2017
Ad Akce v rámci Urology week 2018 – as. Matoušková předloží výboru konkrétní návrh akce
v horizontu 1 měsíce. S agenturou ještě jednou zváží konkrétní datum akce – bude na
programu dnešní schůze
Výroční konference a edukační aktivity:


Výroční konference 2017 - zhodnocení (Hora, Petřík) (04_13_prezentace O konferenci
v Plzni 2017)

Prof. Hora hodnotí letošní výroční konferenci, které se zúčastnilo 1346 účastníků (563 lékařů,
298 nelékařských zdravotních pracovníků – sester, 221 účastníků CEM a 264 vystavovatelů).
Dětský koutek byl využit k hlídání pouze 3 dětí.
Dále se prof. Hora věnuje odborného programu, celkem na konferenci ČUS a meetingu CEM
zaznělo 233 původních sdělení. V rámci soutěže o nejlepší posterovou prezentaci na
meetingu CEM se ve dvou kategoriích (non-oncology a oncology) na prvních třech místech
umístili 4 účastníci z České republiky. Všichni ocenění se se svým sdělením aktivně zúčastní
na nadcházející výroční konferenci EAU v Kodani v sekci „best of CEM“. V rozpočtu
společnosti je s podporou jejich účasti počítáno.
Vyúčtování konference ještě není uzavřeno, as. Petřík předloží vyúčtování koncem prosince.
Je předpokládán vyrovnaný rozpočet.
Prof. Hora dále hovoří o společenských a mediálních výstupech konference. Konference se
zúčastnili dva z pěti „executive members“ EAU - prof. Montorsi a prof. Sønksen, náměstek
Ministerstva zdravotnictví prof. Prymula, děkan Lékařské fakulty v Plzni prof. Kreuzberg a
ředitel Fakultní nemocnice v Plzni MUDr. Šimánek. Zpráva z konference vyjde ve čtvrtém
letošním
čísle
České
urologie
a
bude
publikovaná
na
webu
(https://czechurol.cz/pdfs/cur/2017/04/15.pdf). Na webových stránkách jsou i odkazy na
rozhovory, které vyšly v Medical tribune. Všechny fotografie z konference jsou k dispozici
volně na serveru Rajče, vybrané fotografie jsou na webových stránkách ČUS
(http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/vyrocni-konference-2/konference-cus/63vyrocni-konference-cus-eau-17th-central-european-meeting-fotogalerie/).
Také
na
webových stránkách EAU jsou dostupné výstupy z konference ČUS a meetingu CEM.
Prof. Hora zmiňuje aktivity, které proběhly na Twitteru. Podrobně jsou rozepsány ve zprávě
od agentury Influencer.cz. Twitter bude ještě dále samostatně na programu schůze.
V závěru prof. Hora hodnotí spolupráci s agenturou Hanzo, která byla z jeho pohledu
bezproblémová. Na příští schůzi výboru bude pozvána paní Lapešová (dříve Šafránková)
z agentury Hanzo.


Výroční konference 2018 - koncepce přípravy (Krhut, Petřík) (05_13_Výroční
konference 2018)

Doc. Krhut, prezident příští výroční konference, prezentuje současný stav příprav.
Konference proběhne 17. - 19. 10. 2018 v Ostravě. Termín pro dodání abstrakt bude 30. 6.
2018.
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Doc. Krhut navrhuje přidat na registrační stránku informaci o konfliktu zájmů a také zvážit
časový limit pro prezentaci posterů (ve stávající koncepci má video větší prostor než původní
sdělení). Výbor ČUS odsouhlasil přidání informace o konfliktu zájmů na registrační stránku
pro aktivní účastníky konference a také odsouhlasil zvýšení časového limitu pro diskutované
postery na 4 minuty.
Výbor rozhodl o nezměněné výši registračního poplatku, tj. 1800 Kč. Součástí registračního
poplatku bude vstup na pracovní večeři v druhý den konání konference.
17. 10. 2017 - opět proběhnou edukační kurzy ČAU, doc. Krhut prezentuje možná témata paliativní péče v urologii; hematurie; jak správně napsat abstrakt, článek, atestační práci,
práce s informačními zdroji.
Plenární schůze ČUS se uskuteční ve středu po edukačních kurzech ČAU. Ocenění za nejlepší
vědecké publikace a čestná členství pro členy z ČR budou udělena na plenární schůzi. Čestné
členství pro zahraničního nominovaného bude uděleno na pracovní večeři v druhý den
konání konference.
Výbor diskutuje společenské aktivity pro účastníky ve středu během prvního večera. Bude
připraven přípitek s občerstvením v prostoru výstavy firem a budou déle otevřeny prostory
konference.
18. 10. 2018 – na programu budou vyzvané přednášky, live surgery (téma striktury uretry)
doplněné o semi-live videa a diskuzi. Přímé přenosy budou jen z jednoho sálu Urologické
kliniky FN Ostrava, jako operatér byl určen MUDr. Míka z Urologické kliniky FN Ostrava.
Dále jsou plánována satelitní sympózia a kurz ESU - doc. Krhut navrhuje téma urodynamické
vyšetření, lektory by mohli být Marcus Drake a Enrico Finazzi. Prof. Babjuk osloví prof. Drake.
Doc. Krhut s as. Petříkem připraví oficiální žádost na ESU.
Doc. Krhut předkládá návrh, aby v rámci každého bloku zazněla „state of the art“ přednáška,
která by shrnovala, co je v dané problematice nového.
Sesterská sekce bude zachována, program bude muset být ještě dořešen tak, aby byl pro
účastníky atraktivní. Doc. Krhut navrhuje např. problematiku vlhkého hojení, as. Matoušková
navrhuje téma přípravy pacienta před výkonem.
Společenský večer a pracovní večeře 18. 10. bude v Gongu, bude možnost prohlídky Světa
techniky nebo dalších prostor v Dolní oblasti Vítkovice.
21. 12. je v Ostravě plánovaný první kontrolní den. Prof. Babjuk se s doc. Krhutem domluví,
kteří zahraniční hosté budou pozváni, aby jejich oslovení proběhlo co nejdříve.


Projekt Twitter – zhodnocení, další pokračování (Hora) (06_13_Twitter pro 2018,
07_13_Nabídka spolupráce od společnosti Ferring)

Prof. Hora hovoří o projektu Twitter a jeho dalším pokračování. Navrhuje pokračovat
v podpoře aktivit na Twitteru ve spolupráci s firmou Ferring (Ing. Kašpar) a agenturou
Influencer.cz. Obě organizace mají zájem o další spolupráci. Dále navrhuje tyto kroky:
- Získat ke spolupráci mladé urology, zatím se to příliš nedaří ani mezi rezidenty včetně jejich
představitelů, mezi aktivními urology na Twitteru je málo žen.
- Pro každou akci získat hashtag, např. již je hashtag pro sympózium JEUS 2018 (#JEUS18)
a výroční konferenci ČUS 2018 (#CUS18). Hashtag by měla mít také videokonference v Hradci
Králové, návrh na hashtag by měl dát doc. Broďák.
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- Mělo by být podporované tweetování a na větších akcích mj. live tweeting.
- Nutná podpora lidí zodpovědných za konkrétní akci – za #JEUS18 Hora, za #CUS18 prezident konference, který ale není na Twitter aktivní. Doc. Krhut uvádí, že za informace
na Twitteru týkající se výroční konference v Ostravě bude zodpovědný MUDr. Sýkora
z Urologické kliniky FN Ostrava.
Prof. Hora navrhuje odměnit lékaře, kteří jsou na Twitteru aktivní (konkrétně - MUDr. Broul,
MUDr. Sýkora, MUDr. Zámečník, MUDr. Beniač, MUDr. Novák, MUDr. Šarapatka, MUDr.
Ürge). Naopak řada účastníků schůzky původně slíbené aktivity nesplnili. Lékaři, kteří mají
insuficientní informace na svém profilu by měli být upozorněni, aby si chybějící informace
doplnili.
Prof. Hora hovoří o velkém zájmu o náš projekt ze strany Polské urologické společnosti,
Slovenské urologické společnosti i řady firem působících v urologii.
Prof. Hora závěrem hovoří o dalších návrzích propagace v příštím roce:
- Dohodnout další spolupráci s Ferring a Infuencer.cz pro rok 2018.
- Podporovat nadále členy ČUS aktivní na Twitteru a veřejně je za to odměňovat dostupnými
benefity (např. úhrada účasti na zahr. konferenci atp.)
- Vypsat soutěž za nejlepší Tweety s hashtagem #uroczech za období 1-9/2018 a vyhlásit je
posléze na konferenci. O navržení pravidel, jak to určit, požádá sekretariát Influencer.cz.
Zároveň požádáme agenturu o přípravu ukázkového tweetu pro různé situace.
- Vypsat soutěž o nejlepší tweety o #CUS18 v Ostravě, šlo by o tweety zaslané do čtvrtka
odpoledne, vyhlášení by mohlo proběhnout na společenském večeru (klidně jen formou
powerpointové prezentace na pódiu).
- Zapojení do aktivit na sociálních sítích všech členů výboru a revizní komise.
Prof. Babjuk informuje o pozitivní zpětné vazbě na aktivity na Twitteru od členů ČUS a
zdůrazňuje potřebu využití tohoto média pro komunikaci v rámci společnosti. Prezentuje
nabídku další spolupráce od společnosti Ferring. Konkrétní nastavení spolupráce se
společností Ferring je třeba specifikovat. Prof. Hora je dále pověřen dohledem nad aktivitami
na Twitteru.


Edukační aktivity 2018 – Škola funkční urologie, JEUS (Krhut) (07_13_Škola funkční
urologie; 08_13_JEUS 2018)

Škola funkční urologie
Doc. Krhut prezentuje aktivity ŠFU v tomto roce - celkem bylo naplánováno 20 kurzů, z toho
18 již úspěšně proběhlo, 1 se neuskutečnil pro nízký počet přihlášených, poslední proběhne
příští týden. Celkem se kurzů zúčastnilo 54 lékařů. Doc. Krhut děkuje všem lektorům za úsilí,
které věnovali přípravě kurzů ŠFU v tomto roce.
Doc. Krhut předkládá výboru seznam kurzů plánovaných v roce 2018. V příštím roce by mělo
proběhnout 22 kurzů, je zohledněno navýšení kapacity u nejžádanějších témat. Z rozpočtu
společnosti by pro lektory mělo být vyčleněno 110.000 Kč. Výbor ČUS konání kurzů v roce
2018 v rozsahu, v jakém je doc. Krhut předložil, odsouhlasil. Doc. Krhut ve spolupráci se
sekretariátem zajistí další postup příprav.
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JEUS 2018
Doc. Krhut prezentuje aktuální stav příprav sympózia JEUS 2018, které proběhne 13. a 14.
dubna v hotelu Jezerka na sečské přehradě.
Je diskutována výše registračního poplatku. Výbor ČUS odsouhlasil výši poplatků za včasnou
registraci 1500 Kč a pozdní registraci 2000 Kč. Pro rezidenty bude výše poplatků 1200 Kč
(včasná) a 1500 Kč (pozdní). Do registračních podmínek bude doplněna kategorie člen SUS.
Dále bude samostatná kategorie doprovázející osoba/nečlenové ČUS, tito účastníci musí mít
výši poplatku danou reálnou komerční cenou za ubytování, občerstvení a další služby. Výše
poplatku pro nečleny ČUS a nebo doprovázející osoby bude 5000 Kč. Poplatek za pracovní
večeři bude součástí registračního poplatku.
Podmínky účasti firem jsou následující – stánek za 40.000 Kč, sponzorovaná přednáška za
20.000 Kč.
Doc. Krhut prezentuje základní rozpočet sympózia, který je 575.000 Kč + DPH. Doc. Krhut
vyjmenovává již potvrzené partnery a výši jejich příspěvků do rozpočtu sympózia. Probíhá
diskuze ohledně stánku firmy Medkonsult. Výbor rozhodl, že firma Medkonsult musí v
případě účasti splnit srovnatelné finanční podmínky jako ostatní sponzoři.
Doc. Krhut prezentuje předběžný odborný program, který je rozdělený do 4 bloků – „nové
technologie“, „opomíjené oblasti urologie“, „pro praxi“ a „nejvíc se poučíme z kazuistik“.
Program se bude ještě měnit v závislosti na komunikaci s partnery.
Registrace účastníků bude od začátku února do konce března.
Ve stejný termín, jako je sympózium JEUS bude konference ESPU, kde bude většina dětských
urologů z ČR. Doc. Kočvara navrhujejako možného speakera na přednášku věnovanou dětské
urologii doc. Šmakala, který se ESPU pravděpodobně nezúčastní.
Výbor diskutuje další potenciální témata do odborného programu sympózia – např.
urogynekologie pro urologa, aplikace botulotoxinu, nefrologické minimum pro urology. U
sdělení o intersticiální cystitidě výbor doporučuje upravit název na „chronický pelvický
syndrom“, název přednášky o komplikacích různých typů radioterapie na "Komplikace
radioterapie v urologii a možnosti jejich léčby“.
Doc. Krhut závěrem prezentuje upoutávku na JEUS 2018. Výbor doporučuje změnu barvy
upoutávky z modré na zelenou a jiný grafický podklad než „kuličky“, které znesnadňují čtení
textu.
Doc. Krhut žádá výbor, aby byl vzhledem k funkci prezidenta výroční konference 2018,
pověřen organizací sympózia JEUS 2019 někdo jiný. Výbor jako prezidenta nominoval prof.
Horu.


Semináře Marcus, Ipsen a Roche (Babjuk) (09_13_Termíny konání seminářů s firemními
partnery v roce 2018)

Prof. Babjuk hovoří o aktuální situaci ohledně seminářů s firemními partnery. Seminářů
Marcus konaných za podpory firmy Janssen proběhne v příštím roce 8. Semináře konané za
podpory firem Ipsen a Roche proběhnou společně, budou realizovány 2 semináře na jaře (v
Brně a v Hradci Králové) a na podzim (v Olomouci a v Praze) – viz tabulka termínů. Program
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bude zaměřený na novou léčbu karcinomu ledviny a nové možnosti léčby nádorů močového
měchýře.
Doc. Broďák souhlasí se seminářem v Hradci Králové, termín se upřesní po dohodě se
sekretariátem. Jak již bylo dříve avizováno, v rámci seminářů mohou být komunikována i
další témata než jen prezentace vyžádané sponzory. Rozhodnutí je na místních
organizátorech.


Workshop SUNU 2018 (Zachoval) (10_13_První informace workshop SUNU 2018)

Doc. Zachoval informuje členy výboru o plánovaném workshopu sekce SUNU, který se
uskuteční 31. 5. a 1. 6. 2018 v Kyjově. Téma workshopu bude Pokroky v urogynekologii a
léčbě močové inkontinence, koordinátorem odborného programu je prim. MUDr. Miroslav
Krhovský.
Doc. Zachoval žádá výbor o finanční podporu akce z rozpočtu společnosti ve výši 100.000 Kč.
As. Petřík diskutuje, zda je nutný příspěvek v této výši, protože jde o úspěšnou akci
podporovanou řadou firem. Doc. Zachoval žádá pro jistotu o celou výši příspěvku, ale
předpokládá, že bude stejně jako v minulosti z workshopu vygenerovaný zisk, který půjde
zpět do příjmů společnosti. Výbor souhlasí.


Akce v rámci Urology week 2018 (Matoušková) (11_13_Prezentace (Uro)logické kroky
ke zdraví)

As. Matoušková hovoří o akci „(Uro)logické kroky ke zdraví‘, která proběhne v rámci Urology
week 2018, konkrétně 28. 9. 2018 od 13 do 17 hod. Hovoří o poslání akce (tj. osvěta a
informování široké veřejnosti, odborné konzultace v neformálním prostředí, podpora
komunikace s lékaři a motivace k včasné prevenci).
MUDr. Matoušková informuje o plánovaném průběhu akce. V parku Ladronka bude
umístěno 6 stánků, které se budou věnovat konkrétním tématům: příznaky, dětská
problematika, inkontinence, infekce, kameny, nádorová onemocnění.
Průvodcem projektu bude kreslený maskot akce „Urinášek“, který bude s ostatními
postavičkami provázet jak kampaň, tak celé odpoledne na Ladronce.
Do projektu se společně s as. Matouškovou zapojí i MUDr. M. Čechová z Urologické kliniky
FN Motol. Společně s rezidenty budou vytvořeny materiály, které budou následně využity na
webových stránkách ČUS a při dalších akcích společnosti zaměřených na laickou veřejnost.
Akci je potřeba personálně zajistit cca 30 urology (převážně rezidenty a mladými urology),
kteří budou odbornými konzultanty a budou se podílet na přípravě materiálů. Je
předpokládána účast reprezentativní části výboru společnosti.
As. Matoušková prezentuje předběžný program, technické a další personální zajištění (ze
strany agentury), branding (bude vytvořena jednotná grafika a bannery, stejně jako maskot
akce a další grafické prvky toto zůstane v majetku ČUS) a chystanou mediální kampaň.
Rozpočet akce je cca 600.000 Kč. As. Petřík navrhuje, že by mělo jít o rozpočtovanou akci, tj.
ČUS bude mít kontrolu nad rozpočtem, vyúčtováním a odborným programem. Měla by být
uzavřena smlouva mezi pořádající agenturou a ČLS, týkající se organizačního zajištění akce.
Ve smlouvě bude uvedeno, že se případný zisk dělí a finanční ztráta jde na vrub organizující
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agentury. As. Petřík s as. Matouškovou budou řešit přípravy týkající se rozpočtu a
komunikace v tomto směru s agenturou.
Prof. Babjuk hodnotí tuto aktivitu pozitivně, měla by zvýšit povědomí o urologii mezi laickou
veřejností. Doc. Kočvara navrhuje informovat o této aktivitě Evropskou urologickou
společnost např. formou článku do European Urology Today. Výbor souhlasí.
Hospodaření společnosti a ekonomické otázky:


Stav hospodaření (Petřík)

As. Petřík informuje o stavu hospodaření za rok 2017, které nyní vychází se ziskem cca 1 mil.
Kč před zdaněním, tedy cca 500 000 Kč po zdanění. Stav fondu bude ke konci tohoto roku cca
11 mil. Kč, fond za posledních 6 let kontinuálně narůstá.


Rozpočet ČUS 2018 (Petřík)

As. Petřík prezentuje podklady pro rozpočet ČUS na rok 2018, předkládá očekávané příjmy a
očekávané výdaje, obojí ve výši cca 5.000.000 Kč. Rozpočet vychází jako vyrovnaný.
Výbor odsouhlasil rozpočet na rok 2018 a předběžné výsledky hospodaření za tento rok.


Jednání se sponzory (Babjuk) (12_13_Partneři ČUS)

Prof. Babjuk prezentuje seznam partnerů ČUS a výši sponzorských příspěvků. Dále informuje
o plánovaných schůzkách se sponzory ČUS, kterým ke konci roku vyprší platnost partnerské
smlouvy. Schůzky se uskuteční 20. 12. od 11:00 do 12:30 na Urologické klinice FN Motol.
Další členové výboru se mohou zúčastnit v případě zájmu.
Úhrady, jednání s plátci a regulátory:


Nedostatečný limit cévek pro čistou intermitentní katetrizaci (Krhut, Zachoval)
(13_13_Stanovisko ČUS k požadavku České asociace paraplegiků (CZEPA, z.s.) na
navýšení limitu katétrů pro intermitentní katetrizaci)

Doc. Krhut hovoří o problému s výší limitu cévek pro čistou intermitentní katetrizaci. ČUS
podporuje požadavek České asociace paraplegiků (CZEPA, z.s.) na navýšení limitu katétrů pro
intermitentní katetrizaci a navrhuje zvýšení limitu katétrů pro intermitentní katetrizaci na 7
ks/24 hod. s možností navýšení v individuálních případech po řádném zdůvodnění a po
schválení revizním lékařem. Stanovisko bylo odesláno České asociaci paraplegiků.


Projekt EU: "Program časného záchytu karcinomu prostaty u rizikové populace mužů
v dispenzární péči po onkologických onemocněních" stávající situace (Zachoval)

Doc. Zachoval informuje výbor o projektu, který byl diskutován s doc. Duškem a doc.
Prausovou, předsedkyní České onkologické společnosti. ČOS vyjádřila projektu podporu i
ochotu spolupráce. V kategorii rizikové populace mužů v dispenzární péči po onkologických
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onemocněních má tento projekt význam vzhledem k významné incidenci karcinomu prostaty
v této skupině, což je podloženo oficiálními daty.
Program by měl být spuštěn od příštího roku. V první polovině roku 2018 bude probíhat
přípravná fáze, následně bude dva roky projekt probíhat, poté bude rok vyhodnocovací fáze.
V rámci tohoto projektu bude vytvořená síť referenčních urologických pracovišť obvyklým
způsobem – všechny urologické ambulance budou začátkem příštího roku osloveny o zájem
o spolupráci. Nutná bude spolupráce onkologické společnosti, především pak Krajských
onkologických center.
Doc. Krhut argumentuje, že pro klinická pracoviště je účast v projektu problematická,
nemocnice např. v projektu s VZP požadují samostatnou smlouvu s pojišťovnou.
Doc. Zachoval vysvětluje, že tento program bude financován jiným způsobem a to
z evropských fondů, ne z prostředků pojišťovny. Financování v tomto projektu bude výrazně
jednodušší a pro zapojené lékaře bude s největší pravděpodobností probíhat velmi
jednoduše - prostřednictvím dohody o provedení práce.
Výbor bude dále informován o průběhu příprav.


Reakce na reklamní aktivity PTC

Prof. Babjuk shrnuje aktuální dění okolo Protonového centra Praha. Probíhá nová masivní
kampaň ve sdělovacích prostředcích, její součástí byla i reportáž v hlavní zpravodajské relaci
České televize. Dle názoru výboru byla reportáž nevyvážená, neobjektivní, nerespektující
stávající oficiální doporučení většiny světových odborných institucí k léčbě lokalizovaného
karcinomu prostaty. Reportáž navíc splňovala všechna kritéria tzv. product placement.
As. Matoušková připraví návrh textu dopisu pro Radu pro rozhlasové a televizní vyslání a
pošle ho výboru k odsouhlasení. Termín: 18. 12. 2017.


Návrh projektu "Monitoring výsledků radikálních prostatektomií v ČR" (Zachoval,
Babjuk) (14_13_Standards in Treatment of Early Diagnosed CaP Outcome-Based RealWorld Evidence Observation Study)

Doc. Zachoval informuje o chystaném projektu, jehož cílem je provést vědecky podloženou
analýzu výsledků radikální prostatektomie pro karcinom prostaty v ČR. Projekt by měl běžet
formou přesně daného protokolu jako neinvazivní observační studie, která bude
registrovaná na SÚKL a schválená etickou komisí, a která by hodnotila data za posledních pět
let, součástí bude i prospektivní část.
Doc. Dušek do Vánoc pošle návrh protokolu, který budou prof. Babjuk a doc. Zachoval
následně připomínkovat a informovat výbor. Náklady spojené se studií by z větší části zajistil
nadační fond Muži proti rakovině, na zbytku financování by se spolupodílela ČUS. Od ČUS je
očekávána odborná garance projektu.
Výbor ČUS projekt odsouhlasil a pověřil doc. Zachovala a prof. Babjuka aby se této
problematice dále věnovali.
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Doporučení výboru ČUS k návrhu nové kategorizace zdravotnických prostředků skupiny
2 (inkontinenční a absorbční pomůcky) v rámci přípravy novelizace stávajícího zákona
(15_13_ Doporučení ČUS k návrhu nové kategorizace zdravotnických prostředků
skupiny 2)

Doc. Zachoval hovoří o novelizaci zákona, jehož součástí je kategorizace zdravotnických
prostředků. Výbor ČUS byl osloven asociací Czechmed, aby se k materiálu vyjádřil. Sekce
SUNU připravila stanovisko, ve kterém navrhuje zásadní změny dosavadního znění zákona a
jeho vyhlášky u těchto prostředků – již dlouho požadovanou změnu definice stupňů
inkontinence podle EBM, změny a doplnění počtu a kombinace absorbčních prostředků,
navýšení počtu hrazených jednorázových katétrů na 7 za den a většího počtu než 7 za den po
schválení revizním lékařem, doplnění penilní svorky a intravaginální inkontinenční pomůcky
pro ženy. Stanovisko bylo odesláno asociaci Czechmed společně s již dříve připraveným
stanoviskem ČUS k aktuální metodice VZP k předepisování inkontinenčních pomůcek.

Různé:


Noví členové (Črepová) (16_13_Noví členové)

Výbor ČUS jednohlasně odsouhlasil přijetí těchto nových členů:
MUDr. Adam Hudec, Urologické oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
MUDr. Hana Lásková, Urologické oddělení Oblastní nemocnice Kolín a.s.
MUDr. Hana Sedláčková, Urologická klinika FN Plzeň


Výše členských příspěvků na rok 2018 (17_13_Návratka ČLS JEP)

Výbor ČUS byl jako každý rok kontaktován sekretariátem ČLS ohledně výše členských
příspěvků na rok 2018. Výbor ČUS odsouhlasil příspěvky ve stejné výši jako v roce 2017.


Sazebník: plánované změny na rok 2018 (Zachoval)

Od 2018 bude v sazebníku nový výkon - sakrální neuromodulace.
V současné době probíhají jednání o změně obsahu Registračního listu u výkonu 76217
"Výplach měchýře, odstranění koagul, ev. instilace terapeutika do měchýře (katetrizace není
započtena)", tak, aby bylo k instilaci do močového měchýře v budoucnosti možné použít
jakýkoliv zdravotnický prostředek (např. preparáty kyseliny hyaluronové, atd.). Vzhledem ke
změnám a složité administraci této agendy na Ministerstvu zdravotnictví se změněný výkon
do Sazebníku zdravotních výkonů implementuje bohužel pravděpodobně až k 1. 1. 2019.
Nicméně je v současné době s VZP dohodnuto, že v případě aplikace preparátů kyseliny
hyaluronové budou tyto preparáty hrazeny již v roce 2018.
Po dohodě s VZP ČR bude otevřen pro proplacení ZUM kód 76217, u kterého není možné za
standardních podmínek žádný zvlášť zúčtovatelný materiál vykázat. Při částce do 3000 Kč
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není třeba žádat o schválení úhrady. U materiálu nad tuto částku je rozumné požádat
revizního lékaře o schválení.
Na pracovní konferenci SAU bylo diskutováno, zda je potřeba pro ambulantní urology
nasdílet výkon vyšetření močového sedimentu od Společnosti lékařské biochemie. Není to
nutné, většina ambulantních urologů má tento výkon nasmlouvaný pod obecným kodem pro
vyšetření moči.
Doc. Zachoval navrhuje vážit další aktivitu v roce 2018. Výbor zvažuje vytvoření registračních
listů na intravezikální termochemoterapii u nádorů močového měchýře. Tato terapie je
aktuální vzhledem k omezené dostupnosti BCG vakcíny. Nyní jsou dvě dostupné technologie
hypertermie pracující na různých principech (firmy Combat a Synergo). Registrační listy musí
být připraveny pro obě metody samostatně. Na dalším postupu budou participovat prof.
Babjuk a doc. Zachoval.


ESU MasterClass NMIBC - informace (Babjuk) (18_13_Program kurzu ESU-ESOU
MasterClass NMIBC)

Prof. Babjuk informuje o kurzu ESU-ESOU MasterClass NMIBC, který proběhne 1. a 2. 2. 2018
na Urologické klinice ve FN Motol. Prof. Babjukovi se podařilo zajistit účast pro 5 lékařů z ČR.
Účastníci mají hrazený registrační poplatek i ubytování, hradí si jen cestovní výlohy.
Sekretariát provede v nejbližší době mailing s nabídkou účasti pro zájemce o tuto
problematiku s věkovým omezením do 45 let. Z přihlášených zájemců vybere výbor ČUS 5
účastníků. Přihlédnuto bude i ke spolupráci s výborem ČUS na aktivitách týkajících se
Twitteru.


Urologické pracoviště se zaměřením na transplantační urologii v IKEM - info o dopisu
doc. Froňka a návrh odpovědi (Babjuk) (19_13_Dopis doc. Froňka z Kliniky
transplantační chirurgie IKEM)

Prof. Babjuk prezentuje dopis od doc. Froňka, který oslovil ČUS s tím, že v IKEM vzniklo nové
urologické pracoviště se zaměřením na transplantační urologii. Doc. Froněk nabízí spolupráci
s ČUS. Výbor zdůrazňuje, že v Thomayerově nemocnici je etablované urologické pracoviště
pokrývající celé spektrum urologické péče. Za smysluplné proto považuje rozvíjení pouze
urologických aktivit přímo spojených s transplantacemi ledvin. Prof. Babjuk připraví návrh
odpovědi a pošle ho výboru k odsouhlasení.


Záštita KNOU 2018 (Babjuk) (20_13_Předběžný program KNOU 2018)

Prof. Babjuk předkládá výboru předběžný program konference KNOU 2018, která proběhne
25. a 26. května 2018 v Praze a žádá výbor o záštitu. Výbor ČUS záštitu odsouhlasil.


Informace o jednání SAU (Matoušková)

As. Matoušková informuje o průběhu pracovní konference SAU, která proběhla 25. listopadu
v Brně a které se zúčastnilo cca 80 lékařů. Za výbor ČUS se zúčastnili prof. Babjuk a doc.
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Zachoval za slovenské ambulantní urology MUDr. Sokol. Byla probrána aktuální problematika
včetně GDPR (nové nařízení Evropské unie na ochranu osobních údajů).


Žádost MUDr. Kubíčka o spolupráci (21_13_Dopis České andrologické společnosti, z.s. o
spolupráci)

Prof. Babjuk informuje o vzniku České andrologické společnosti, z.s. kterou založili MUDr.
Kubíček a MUDr. Kočí mimo rámec ČLS JEP. Prof. Babjuk připravil návrh odpovědi ve smyslu,
že Česká urologická společnost považuje problematiku andrologie za nedílnou součást
obsahu oboru urologie. V rámci společnosti se edukačními aktivitami velmi úspěšně a
aktivně zabývá andrologická sekce, ve které je dle názoru výboru dostatek prostoru pro
případnou iniciativu kohokoliv ze členů České urologické společnosti. Výbor proto nevidí
důvod pro zakládání nové společnosti, ani prostor pro další spolupráci.
Výbor ČUS znění odpovědi odsouhlasil a sekretariát jí odešle MUDr. Kubíčkovi. Text odpovědi
bude uveřejněn v bulletinu.


Vyřazení tiskárny z majetku ČUS

Mgr. Črepová žádá výbor o souhlas s vyřazením tiskárny Epson z majetku ČUS z důvodu
opotřebení v důsledku používání od roku 2011. Výbor ČUS odsouhlasil vyřazení tiskárny
z majetku společnosti. Sekretariát zajistí ekologickou likvidaci tiskárny.


Termíny schůzí výboru v prvním pololetí 2018: návrh 14. 2., 4. 4., 20. 6.

Prof. Babjuk navrhuje výše uvedené termíny, členové výboru ČUS se ještě k termínům
vyjádří. V úvahu přichází nahradit termín 4. 4. jednáním v souvislosti s JEUS (Seč, pátek 13. 4.
2018 od 12.00). Výbor definitivně rozhodne na základě elektronické diskuse.

Projednáno v termínu 18. 10. – 6. 12. 2017:
 Schválení mailingu společnosti IBI s.r.o. – 26. 10. 2017
 Podpora rezidentů EBU In-Service Assessment 2018 – 27. 10. 2017
 Schválení textu stanoviska ke stentům Allium – 27. 10. 2017
 Schválení podpory účasti rezidentů a lékařů do 40 let na ESOU 2018 – 31. 10. 2017
 Schválení textu stanoviska k žádosti o navýšení limitu katétrů pro pacienty na
intermitentní katetrizaci – 15. 11. 2017
 Schválení MUDr. R. Skoumala jako zástupce ČUS při výběrovém řízení Jihomoravského
kraje, 13. 12. 2017 – 23. 11. 2017
 Schválení Vyjádření ČUS k návrhu kategorizace ZP skupina 2 – 24. 11. 2017
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