Zápis ze schůze výboru dne 22. 6. 2010
v Praze Průhonicích
Přítomni:
doc. Hanuš M., doc.Jarolím L., prim.Hiblbauer J., prof.Hanuš T., dr.Rosenberg M., dr.Petřík A.,
dr.Jelínek J., prof.Babjuk M., dr.Matoušková M.
Za RK: doc. Hora M., doc.Kočvara R.,
Sekretariát: Králová V.
Kontrola zápisu z 4.5.2010: referuje doc. L. Jarolím
Rozeslání dotazníků – provedeno
Robotika – úkol splněn
Skrínink karcinomu – doc.Hanuš stále pracuje – úkol trvá
Setkání s francouzskými urology – pokračuje
Akord – stále trvá
Panel robotika – není vypracováno
Zpráva pro Hospimed – vypracováno
Ostatní úkoly splněny

1.

Zpráva předsedy o činnosti od poslední schůze: referuje doc.M.Hanuš

* Fakturace vyžádaných odborných služeb
Služby členů ČUS, obzvláště výboru a RK ( odborná stanoviska, vyjádření, posudky a další) vyžadují
někdy mnoho hodin práce, studium literatury a další činnost. Tyto materiály jsou SUKLem pak
využity pro vyjádření SUKLu směrem různým institucím (žádosti firem, MZ a pod). SUKL má
stanoven ceník za vypracovávání příslušných dokumentů avšak od lékařů dosud přijímal vyjádření
žádaná SUKLem bez honoráře. Výbor ČUS ČLS JEP považuje tuto praxi za nesprávnou a na své
schůzi 22.6.2010 stanovil ceník, po konzultaci s právníkem, za vypracování vyžádaných odborných
posudků, stanovisek, vyjádření apod. Tyto honoráře budou fakturovány žádajícím institucím (MZ,
SUKL a dalším). Ceník je obdobou znaleckých posudků a staví honorář 500 Kč za hodinu netto.
Je nutno, aby byl žadatel před vypracováním posudku upozorněn na zpoplatnění, ev, sdělit odhad
nákladů, bude- li akce náročnější (nad 5000Kč) Administrativně provede ekonomické odd. ČLS
JEP, které obdrží podklady obsahující rozhodnutí výboru ČUS.
Výbor souhlasí.
Další kroky provede předseda.
* Dotazník výboru na stav lůžkových urologických pracovišť
Sekretariát ČUS rozeslal primářům a vedoucím lékařům dotazník, který pomůže zpřehlednit
současný stav v lůžkové sféře. K dnešnímu dni bylo sekretariátem ČUS obdrženo 10 vyplněných
dotazníků. Již tato malá část přinesla velmi zajímavá data.
* 80.narozeniny prim. Calábka, založení tradice

Prim. Calábek je čestným členem ČUS i ČLS JEP. Z tohoto důvodu doc. Hanuš navrhuje pozvat
prim.Calábka na 56.výroční konferenci kde mu bude předán dárkový koš s blahopřáním. Dále
doc.Hanuš navrhuje založit tradici s přáním 80.tinám vždy na výroční konferenci.
Výbor souhlasí
Úkol: vytvořit zvací dopis pro prim. Calábka (doc.M.Hanuš)
* Stanovisko výboru ČUS ČLS JEP k robotice v urologii
Doc.Hanuš zaslal stanovisko ČUS k problematice robotika dr.Horákovi – řediteli VZP i dr.Plškovézdravotní ředitelce OZP
Výbor souhlasí.
* Dr.Zmeškal komentář k zápisu schůze výboru 4.5.2010 bod robotika
Dr.Zmeškal zaslal dopis dr.Matouškové stran kódu 81347 , kde žádá, aby výbor prosadil souhlas
biochemické společnosti se sdílením kódu. Dále žádá výbor ČUS o upozornění právní cestou na
vykazování flexibilní cystoskopie u žen u VZP.
Dr.Petřík poskytl vyjádření k oběma požadavkům:
Kód 81347 byl řešen již před mnoha lety se závěrem, že k nasmlouvání tohoto kódu je třeba certifikátu
Biochemické společnosti, který tato vydá vždy s platností na jeden rok tomu, kdo absolvuje
zpoplatněný kurz.
Výše úhrady flexibilní cystoskopie se odvíjí od ceny přístroje a je určena pro muže a zcela výjimečně
pro ženy, kde anatomické poměry technicky znemožňují provést rigidní cystoskopii. V těchto
odůvodněných případech je možné požádat RL ZP o schválení úhrady. Rigidní přístroj je určen pro
ženy a je povinnou součástí základního vybavení. V případě, že ambulantní lékař tento nemá, bude mu
ZP proplácet tyto výkony u žen prováděné flexibilním jako rigidní a nebo je neproplatí vůbec a je
uvedena v kalkulačních listech.
Četnost výkonů je dána Doporučenými postupy a je uvedena v kalkulačních listech.
K tomuto problému se již není nutno vracet.
Výbor souhlasí.
* Požadavek dr. Řehák (Hospimed) o poskytnutí bodu zápisu týkající přednášky na výroční
konferenci nabízenéHospimedem na téma robotika.i
Dr.Petřík vytvořil a odeslal odpověď pro dr.Řeháka stran robotiky, kde se uvádí, že dle schválených
pravidel pro pořádání výročních konferencí nelze zařadit sponzorované přednášky do vědeckého
programu.. Přednášku lze realizovat na satelitním sympoziu, pokud si takové Hospimed objedná.
Pokud by byl ze strany dr.Řeháka zájem o prezentaci v rámci satelitního symposia, či pronájem
výstavní plochy, může kontaktovat dr.Petříka, jako prezidenta konference. Dr.Řehák si vyžádal část
zápisu ze schůze projednávající tento bod. Na toto reagoval předseda, doc.Hanuš, písemnou informací
stejnou, jako výše uvedl dr.A.Petřík
* Účast rezidentů na kongresu EAU v Barceloně.
Doc.Hora na schůzi dne 4.5.2010 vznesl námitku, že většina rezidentů nebyla informována ohledně
finanční podpory na kongresu EAU v Barceloně.
Dr. Čapoun k tomu poslal informaci, že 85 rezidentů bylo 2x e-mailem o podpoře účasti rezidentů
v Barceloně informováno. Celkem projevili zájem čtyři, z nichž nakonec dva nebyli uvolněni.
Pokud jde o poznámku, že podpora nebyla náležitě projednána a udělena, bylo připomenuto, že s výší
podpory již souhlasil výbor při sestavování rozpočtu na rok 2010. Tedy šlo o formální přidělení a
přidělující, ve složení dr. Matoušková, doc.Jarolím a dr. Čapoun, jednali správně.
Výbor souhlasí.
Dále členové výboru odsouhlasili , aby veškeré informace spojené s podporou ČUS byly avizovány a
vyvěšovány na webových stránkách v sekci Urologické akce, aby se předešlo eventuální
neinformovanosti členů.

* Základní urologický kmen, jen jako samostatná část specializační přípravy v urologii
Doc.Hanuš odpověděl Mgr.Pírkové, vedoucí odboru vzdělávání a vědy MZ dopisem, kde uvádí
stanovisko výboru ČUS k postavení samostatného základního kmene oboru urologie. Výbor ČUS
požaduje, aby základní urologický kmen byl součástí specializační přípravy základního oboru
urologie.
Doc.Hora navrhl zda by nebylo možno umožnit lékařům s chirurgickým kmenem přestoupit na
urologii. Toto bude dále diskutováno v rámci AK..
* Nastavení úhrad VZP (katétry, Uro-Tainer, botulotoxin)
Doc.Hanuš obdržel vyjádření od dr.Soharové z VZP ohledně číselníku platného od 1.7.2010 kde bude
uvedeno vše tak, jak bylo vzájemně akceptováno (vč.Uro-Trainer). Viz předchozí zápisy.
Ohledně botulotoxinu a off label indikace podá dr.Soharová informace nejpozději do poloviny června
(avšak do schůze nedodala). V případě, že VZP neumožní aplikaci off label přes revizní lékaře, bude
hledána jiná cesta.
* MUDr.P.Macek : Podpora účasti na laparoskopickém kurzu v zahraničí
Dr.Macek Petr z Urologické kliniky VFN požádal o finanční podporu na laparoskopický kurz na
akademii EITS/IRCAD ve Štrasburku konaném v květnu 2010.Výbor schválil podporu ve výši 300Eur
v korunovém ekvivalentu . Příspěvek je vázán na napsání článku, zaslaného do České urologie.
Výborem bylo znovu zdůrazněno, že je vždy nutno žádat o podporu před uskutečněním zamýšlené
akce.
Úkol: oznámí žadateli předseda
* Finanční požadavky sekce rezidentů na výbor ČUS
Na návrh prof.T.Hanuše a v reakci na e-mailovou informaci dr. Matouškové o umožnění setkání
českých a slovenských rezidentů v rámci 56. výroční konference výbor vyčlenil v již hotovému
programu 60 minut a rozhodl, že bude uhrazen konferenční poplatek a ubytování slovenských
rezidentů v maximálním počtu 10.
Úkol: doc.Hanuš oficiálně osloví dr.Čapouna, aby do 30.6.2010 sdělil, zda rezidenti mají zájem tuto
nabídku využít a aby zaslal náplň setkání.
* Žádost o podporu odborných aktivit výborem ČUS JEP
Prim. Krhovský požádal o požádal o garanci ČUS
a finanční podporu na II. ročník
urogynekologigkého workshopu, konaný ve dnech 9.9.- 10.9.2010 v Kyjově a přiložil náležitou žádost
Výbor odsouhlasil finanční podporu ve výši 100 000Kč (již dříve pro tento účel vyčleněnou)
Úkol: zaslat vyrozumění MUDr.Krhovskému (sekretariát)
* Žádost o finanční příspěvek 5000Kč spojený se získáním Diplomu ČLK za kontinuální
vzdělávání v oboru.
V současné době byly dodány dvě žádosti ( doc.Hanuš a dr.Paleček),
Výbor souhlasí, vyřídí sekretariát.
* Proplacení nákladů účasti národních delegátů na zasedání EBU (Vilnius)
Bylo provedeno vyúčtování cesty delegátů doc.Hora a dr.Petřík na zasedání EBU ve Vilnjusu, na
základě podané žádosti.
Vyřídí sekretariát
* prohlášení prezidenta ČLK. Referuje doc.Hanuš
Dr.Kubek uvedl své prohlášení k neetickým praktikám při získávání pacientů firmou “Moje ambulance
a.s”.. Doc.Hanuš k tomuto prohlášení vydal souhlasné stanovisko a informace byla zveřejněna na webu
ČUS.
Doporučeno, aby urologové své pacienty náležitě upozornili, co takový přestup znamená.

2. Stav přípravy 56. výroční konference ČUS ČLS JEP. Referuje as.A.Petřík
Příprava 56.výroční konference pokračuje zatím podle plánu
Úkol: doc.Hanuš zašle dr.Petříkovi kontakt na GSK, též vznese dotaz u Mgr.Ponocné ohledně
podmínek výběrového řízení agentury zajišťující kongres po organizační stránce.

3. Příprava 57. výroční konference, stav zajištění. Referuje as.A.Petřík
Doc.Študent poslal podmínky za jakých by bylo možno uskutečnit 57.výroční konferenci v Olomouci.
Tyto nejsou však z pohledu členů výboru akceptovatelné.
Úkol: doc.Hanuš zašle doc.Študentovi dopis, ve kterém uvede body pro které není možná realizace v
Olomouci ( cena ubytování, technické zabezpečení, výstavní plochy atd.)
V případě, že se konference nebude konat v Olomouci členové výboru souhlasí opět s pořádáním v
Top Hotelu v Praze.
Návrh na nového prezidenta kongresu: prof. T.Hanuš – 6 hlasů, prof.M.Babjuk – 3 hlasy.
Návrh na prezidenta pro 58.výroční konferenci: prof.M.Babjuk – jednohlasně schváleno
vědecký sekretář pro 57.výroční konferenci: dr.A.Petřík – jednohlasně schváleno
4. Urologie pro praxi, udílení cen za nejlepší sdělení rezidentů. Referuje MUDr.M.Matoušková
Dr.Matoušková podala návrh na udělení „Ceny časopisu Urologie pro praxi“ na 56.výroční
konferenci. Cena by byla udělena za nejlepší sdělení rezidentů publikované v časopise Urologie pro
praxi v roce 2009. Soutěž vyhlásila redakční rada.
Výbor nesouhlasí, jde o aktivitu časopisu, který není oficiální platformou ČUS.
Doporučeno, aby ocenění byli uvedeni v časopise Urologie pro praxi.
5. Stanovisko České urologické společnosti k přípravkům obsahujícím hydrogencitrát
draselnosodný (ATC G04BC). Referuje MUDr.M.Matoušková
Podrobné stanovisko vypracovala dr. Matoušková, odesláno na SUKL.
Výbor souhlasí.
6. Hospodaření. Referuje MUDr.M.Matoušková
V současné době jsou finanční prostředky OS 6 752 494,97Kč. Partnerská smlouva s GSK dosud
nepodepsána z důvodu ztráty na ČLS JEP.
Podniknuty neodkladné kroky k nápravě (sekretariát a pokladník).
7. ISSAM a pokračování české afiliace. Referuje prim.J.Hiblbauer
Dr. L.Zámečník projevil zájem pokračovat v aktivitách českých urologů v rámci ISSAM. Na to dostal
potřebné podklady, avšak již nic nepodnikl, přestože byl 2x upozorněn místopředsedou ,
prim.J.Hiblbauerem,
Úkol: prof. T.Hanuš osloví dr.Zámečníka, zda hodlá ve věci něco dělat. Dle doc.Hanuše, je zrušení
afiliace v ISSAM pro českou urologii zbytečnou ztrátou vypracovaných pozic.
8. AUN – návštěva francouzských urologů. Referuje prim.J.Hiblbauer
Referuje prim. Hiblbauer: Přípravy probíhají podle plánu
9. MUDr. L.Zámečník, PhD, podpora vydání knihy Andrologie. Referuje doc.Hanuš
Výbor ČUS schválil finanční podporu ve výši 20 000Kč k vydání publikace
Úkol: doc.Hanuš vznese dotaz u dr.Zámečníka, komu finance zaslat.
10. Doc.MUDr. J..Krhut, PhD a Oponentura vývoje klinického standardu Fyzioterapie močové
inkontinence . Referuje doc.Hanuš

Výboru zaslána žádost z Národního referenčního centra o schválení doc.Krhuta, jako oponenta pro
vývoj klinického doporučeného postupu na téma „Standard fyzioterapie močové inkontinence.
Úkol: doc.Hanuš zašle žádost řediteli NRC o podání bližších informací o projektu. Stávající informace
z NRC není dostatečná
Termín: do konce měsíce
11. Různé
* Výbor schválil cestu doc.Hory a dr.Petříka na zasedání EBU v Lucernu.
* Prof. M.Babjuk oznámil termín zkoušek na licence primářů – 30.6.2010. Přihlášen jeden kandidát.
V komisi prof.M.Babjuk a doc.L.Jarolím. Napříště bude vypisován pevný termín 2x ročně.
* Členské přihlášky: MUDr.Vaľová Zuzana – urolog.kl.VFN – referuje sekretářka, výbor souhlasí
* Finanční podpora na setkání dětských urologů a nefrologů Dříteč – schváleno 100 000Kč (již dříve
výborem vyčleněných na tuto akci).
Úkol sekretariát: Vyrozumět dr.Nováka o schválení
* Ocenění publikací za rok 2009. Referuje doc.Jarolím
Úkol: doc.Jarolím zašle do České urologie podmínky pro ocenění publikací
A. původní vědecká práce publikovaná v časopisu s IF
B. původní vědecká práce publikovaná v českém časopisu
C. postgraduální učebnice nebo monografie
Uzávěrka přihlášek s originálem nebo kopií publikace je 15.09.2010
Přílohy samostatně.

Příští schůze výboru
07.09.2010 od 15:00, Parkhotel Průhonice
Zapsala: V.Králová
Schválil: doc.M.Hanuš
K datu podání připomínek (do 9.7.2010) k rozeslanému znění připomínkovali: L.Jarolím,
M.Matoušková, M.Hora, , J.Hiblbauer, T.Hanuš. Připomínky všech zohledněny.

