Zápis z plenární schůze ČUS ČLS JEP ze dne 18. 10. 2017 v rámci 63. výroční konference ČUS,
Parkhotel Plzeň
Předsedající: prof. Babjuk
Členové výboru: doc. Broďák, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Krhut, as. Matoušková, as. Petřík, doc. Študent, doc.
Zachoval
Členové revizní komise: doc. Doležel, doc. Kočvara, MUDr. Rosenberg
Sekretariát ČUS: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Počet přítomných posluchačů v plénu: 110
Profesor Babjuk zahajuje plenární schůzi a informuje o předání medaile prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc. panu
prof. MUDr. Jánu Klimentovi, CSc. a předání čestného členství v ČUS ČLS JEP panu doc. MUDr. Juraji Fillovi, Ph.D.,
oběma ze Slovenska. Předání proběhlo 18. 10. 2017 na společenském večeru v plzeňské Měšťanské besedě.
As. Matoušková přednáší plénu medailonek o as. MUDr. Kateřině Vlachové, které následně výbor uděluje čestné
členství České urologické společnosti ČLS JEP. Poté přednáší prof. Babjuk medailonek o doc. MUDr. Ladislavu
Jarolímovi, CSc., kterému výbor ČUS také uděluje čestné členství ČUS ČLS JEP.
Prof. Babjuk dále prezentuje a moderuje zprávu o činnosti výboru za uplynulý rok (jednotlivé body jsou
prezentovány členy výboru, zodpovědnými za danou problematiku).
Základní údaje o stavu členské základny (prof. Babjuk)
Prof. Babjuk informuje o stavu členské základny, která má k 10/2017 celkem 777 členů oproti 753 v loňském roce,
757 v roce 2015, 728 v roce 2014, 721 v roce 2013, 692 v roce 2012 a 681 v roce 2011. Počet rezidentů se zvýšil
z 81 v roce 2011 na 181 v současné době.
Následuje vzpomínka na členy společnosti, kteří nás opustili za poslední rok (MUDr. Ladislav Dyrhon ve věku 80
let, prim. MUDr. Josef Šulc ve věku 71 let, prim. MUDr. Broďák st. ve věku 73 let, MUDr. Martin Sedláček ve věku
57 let).
Výbor i v dalším volebním období považuje za velmi důležité podporovat mladé urology a rezidenty v urologii. Za
loňský rok podpořil základní edukační aktivity rezidentů a mladých lékařů částkou ve výši 682.168 Kč, oproti
podpoře ve výši 525.832 Kč v roce předchozím.
Prof. Babjuk informuje o výsledcích voleb do sekce rezidentů, které proběhly na jaře tohoto roku. Nové vedení
sekce rezidentů je následující:
MUDr. Vojtěch Novák, Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Vojtěch Fiala, Urologická klinika 1. LF UK a VFN
MUDr. Antonín Prouza, Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice
Prof. Babjuk zároveň děkuje MUDr. Čechové a MUDr. Havlové, které vedly sekci rezidentů v předchozích čtyřech
letech.
Prof. Babjuk prezentuje výhledy a plány týkající se podpory rezidentů a mladých lékařů:
• Pokračovat v podpoře rezidentů
• Připravit pravidla podpory mladých urologů po atestaci
• Větší zapojení mladých urologů do organizace vzdělávacích akcí (JEUS, ČUS-CEM, atd.)
Změna stanov ČUS ČLS JEP (prof. Babjuk)
Prof. Babjuk představuje členské základně návrh na změnu stanov společnosti. Změna spočívá v možnosti konání
elektronických voleb. Konkrétně jde o doplnění následujícího textu stanov v odstavci 3.1.2. (tučně):
3.1.2. Volby členů výboru a revizní komise ČUS
Volby jsou organizovány tak, aby jejich výsledky mohly být realizovány na schůzi končícího výboru při zahájení
výroční konference (shromáždění členů). Volby jsou korespondenční nebo elektronické, dvoukolové, tajné a
přímé v souladu s volebním řádem ČLS JEP. O skutečnosti, zda volby proběhnou korespondenčním nebo
elektronickým způsobem rozhodne výbor ČUS nejméně 9 měsíců před danou výroční konferencí. O rozhodnutí
informuje neprodleně všechny členy společnosti.
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V případě korespondenčních voleb budou rozeslány volební komisí volební lístky pro první kolo nejméně 6
měsíců před danou výroční konferencí, pro druhé kolo pak nejméně 3 měsíce. Termín odeslání volebních lístků
vyplněných voliči bude dva měsíce po každém rozeslání (určen přesným datem).
V případě elektronických voleb obešle volební komise nejméně 6 měsíců před danou výroční konferencí
všechny členy na jejich e-mailové adresy uvedené v centrální evidenci členů ČLS JEP (na všechny, které byly
členem nahlášeny) s informacemi o konání elektronických voleb a vyzve je, aby se do 1 měsíce registrovali do
el. volebního systému a následně provedli volbu pro první kolo. Před druhým kolem voleb bude členům zaslána
pozvánka s detailními informacemi k účasti. Termín ukončení hlasování bude 1 měsíc po rozeslání informací
k 1. i 2. kolu voleb, datum bude přesně definováno, hlasování bude ukončeno k půlnoci příslušného dne.
Prof. Babjuk pomocí schématu vysvětluje, jakým způsobem by elektronické volby probíhaly a žádá členy ČUS, aby
vzhledem k tomu, že se příští volby do výboru společnosti a revizní komise ČUS ČLS JEP pravděpodobně uskuteční
elektronickou formou, nahlásili platné e-mailové adresy (prostřednictvím sekretariátu ČUS – sekr@cus.cz, na
stánku ČUS během výroční konference nebo vyplněním formuláře „aktualizace dat“, který má každý účastník
konference v kongresové tašce)
Prof. Babjuk hovoří o bezpečnosti elektronických voleb:
- vstup k volebním formulářům je umožněn pouze z e-mailových adres registrovaných v databázi ČLS JEP
- pouze na tyto adresy budou zaslány přístupové údaje k volbám (heslo)
- je ošetřeno, aby každý člen společnosti hlasoval pouze 1x (systém neumožní opakovanou volbu z jedné
e-mailové adresy)
- on-line volební systém gReception pro el. volby využilo už 14 organizačních složek ČLS JEP
Probíhá hlasování o změně stanov ČUS ČLS JEP. Členská základna odsouhlasila změnu stanov, 110 členů bylo
pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
PR aktivity (prof. Babjuk)
Prof. Babjuk informuje o spolupráci s PR agenturou Communication Lab s.r.o., která probíhala od 1. 6. 2016 do
31. 5. 2017. Spolupráce byla zaměřena na dva okruhy – sociální sítě a klasické PR.
Agentura spravovala profil „Zdraví pod palcem“ na soc. síti Facebook, který byl zaměřen na laickou veřejnost.
Profil má 1260 fanoušků.
V rámci PR aktivit byla komunikována tato témata: infekce dolních močových cest, konference ČUS 2016,
urologická předsevzetí, potravinové doplňky vs. léčba a dále pak na aktuální témata – Světový den ledviny,
Movember, Urology week …atp.
Celkem bylo po dobu spolupráce publikováno 95 příspěvků (TV, rozhlas, tištěná periodika).
Agenda 1. místopředsedy – Česká urologie, akreditační komise – subkomise onkourologie, projekt Twitter
(prof. Hora)
Prof. Hora ve v rámci své agendy koncentruje na projekt Twitter, který má v rámci svého působení ve výboru
společnosti na starosti. Vysvětluje členům společnosti, proč byl jako kanál pro komunikaci a sdílení informací
v rámci společnosti vybrán Twitter (soc. síť Facebook je využívána spíše pro soukromé účely, v rámci EAU je
preferován Twitter). V EAU funguje od roku 2015 komise pro sociální média, kterou vede prof. MUDr. Maria Ribal,
také v Polsku je soc. síť Twitter mezi urology hojně využívána.
Prof. Hora upozorňuje na účet ČUS na Twitteru (@CUS_CLS_JEP), který funguje už od listopadu 2015 a kde bylo
dosud publikováno téměř 300 příspěvků. Na webových stránkách www.cus.cz/twitter jsou podrobné informace
o projektu Twitter včetně návodu, jak si založit účet na Twitteru nebo koho z řad urologů i veřejně známých
osobností a institucí je možné sledovat. Pro dění v české urologii na Twitteru byl vybrán tzv. hashtag #uroczech.
Prof. Hora představuje vybrané Twitter aktivity, které proběhnou v rámci letošní výroční konference:
- Pro zájemce bude možné zřízení Twitter účtu na stánku ČUS/Ferring:
- Firma Ferring je partnerem ČUS pro sociální média
- Komunikační agentura Influencer.cz
- Je připraven manuál pro „Snadný start“ a seznamy zajímavých účtů z různých oblastí
- slogan „Mám Twitter, jsem v obraze“
• Proběhne slosování o ceny
- Do slosování budou zařazeny nově zřízené účty či tweet z již existujícího účtu s hashtagem konference
#CUS17
- 1. cena iPhone 7 32 GB černý 15,7 tis. Kč
- 2. cena tablet Samsung Galaxy A 10.1 WiFi 5,3 tis. Kč
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•

3.-7. cena Powerbanka Ravpower RP-PB043 Quick Charge 20100 mAh 1,5 tis. Kč
další ceny pro nečleny ČUS
Proběhne live tweeting ze sálů na Twitter wall, které budou umístěné v prostorách konference. Live
tweeting mají na starosti školení urologové vedení MUDr. M. Broulem, Ph.D.
V závěru své prezentace prof. Hora shrnuje přínos Twitteru:
- Twitter je zásadní kanál pro rychlé šíření novinek ve všech oborech
- je zdrojem informací odborných i jiných:
• sledování kolegů doma i v zahraničí → novinky pracovní i neformální
• sledování konferencí „on-line“ z domova
• možnost prezentace pracoviště
- používání Twitteru je intuitivní (stačí mít chytrý telefon, tablet či počítač napojené na internet), není
časově náročné (Twitter si prohlédnete ve chvílích volna, které jinak aktivně nevyužijete) a nenaruší
soukromí. Na Twitter ostatní uvidí, jen to co tam dáte a navíc můžete omezit skupinu, která to může
spatřit.
Agenda 2. místopředsedy + SAU (as. Matoušková)
As. Matoušková hovoří o agendě, kterou má v rámci výboru ČUS na starosti:
- léková „politika“ ČUS
•
spolupráce se SÚKL (hodnotící zprávy v rámci revizí, expertní stanoviska)
•
spolupráce s VZP
problematika ambulantních specialistů v ČUS
účast na VŘ
tvorba a prezentace doporučených postupů pro praktické lékaře (onemocnění prostaty, infekce
močových cest)
spolupráce a účast na konferencích jiných odborných společností
SAU
As. Matoušková informuje o aktivitách Sdružení ambulantních urologů (SAU). Jde o organizaci s právní
subjektivitou, která řeší aktivity smluvní i odborné. Zástupci SAU se účastní smírčích řízení. SAU připomínkuje
úhradovou vyhlášku 2018. Praktické informace jsou dostupné na www.sau.cz.
As. Matoušková pozvala přítomné na příští pracovní konferenci SAU, která se uskuteční 24. a 25. 11. 2017 v Brně.
Onkosekce
As. Matoušková prezentuje aktivity onkosekce:
edukační aktivity
o Konference Komplexní novinky v onkourologii (KNOU 2017)
o semináře mCRPC a nádory močového měchýře
aktualizace „Modrá kniha“
spolupráce v rámci lékové komise u uroonkologických přípravků
spolupráce s Českou onkologickou společností ČLS JEP
As. Matoušková pozvala plénum na příští ročník konference Komplexní novinky v onkourologii, která se uskuteční
25. a 26. 5. 2018 v Praze.
Zpráva pokladníka ČUS ČLS JEP 2017 (as. Petřík)
As. Petřík informuje o hospodaření za rok 2016:
• Příjmy
• Výdaje
• Výsledek vzdělávacích akcí
• Čerpání z fondu
• Rozdíl (po zdanění)
• Fond k 31. 12. 2016

4 854 249,50 Kč
2 975 931,43 Kč
-358 341,84 Kč
-88 312,41 Kč
969 963,82 Kč
9 913 180,67 Kč

As. Petřík dále prezentuje výsledky hospodaření v tomto roce:
• Příjmy
3 720 519,31 Kč
• Výdaje
1 973 081,11 Kč
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Rozdíl
Fond k 30. 09. 2017
Celkové prostředky k 30. 09. 2017
Očekávané příjmy
Očekávané výdaje

1 747 438,20 Kč
9 913 180,67 Kč
11 660 618,87 Kč
1 850 000 Kč
1 915 000 Kč

As. Petřík podává výčet partnerských smluv v tomto roce. ČUS má jednoho zlatého a jednoho stříbrného sponzora,
tři bronzové sponzory a 10 oficiálních sponzorů.
Zpráva revizní komise ČUS ČLS JEP za období od 22. 10. 2016 do 18. 10. 2017
Komise pracovala ve složení: doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. (předseda), doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.,
MUDr. Míťa Rosenberg.
Revizní komise zkontrolovala účetnictví a účetní knihy ČUS a nezjistila žádné nesrovnalosti.
Členská základna odsouhlasila hospodaření společnosti, 109 členů bylo pro, nikdo nebyl proti, as. Petřík se
zdržel hlasování.
Agenda sekretáře - Úhradové otázky + DRG, komunikace se SAU a GPPU (doc. Zachoval)
Sazebník zdravotních výkonů
Doc. Zachoval informuje o implementaci nových výkonů do Sazebníku zdravotních výkonů (SZV). Byly vytvořeny
Registrační listy, následně probíhala jednání v Pracovní skupině Ministerstva zdravotnictví ČR pro SZV. Jde o tyto
výkony:
 Urologické funkční vyšetření u pacientů s neurologickým onemocněním
 Perkutánní tibiální neurostimulace
 Videourodynamické vyšetření
 Fotoselektivní vaporizace prostaty
 Fúzní biopsie prostaty
 Fotodynamická terapie
V SZV došlo k úpravě těchto stávajících výkonů:
 Flexibilní uretrocystoskopie
 Aplikace léčiv do stěny močového měchýře a uretry
DRG
Probíhala jednání s ÚZIS, který má nyní systém DRG ve správě:
• z důvodu ukončení licence s předchozím správcem systému není možné do systému vstupovat
• zahájení nového projektu „DRG restart“ – cílem je během 2 let zrekonstruovat celý systém DRG
Zdravotnické prostředky
Průběžně probíhají jednání (novelizace zákona,…) u těchto zdravotnických prostředků:
• inkontinenční pomůcky
- absorpční pomůcky
- penilní svorky
• jednorázové katétry
• stomické pomůcky
• prostředky na hojení ran
Výbor ČUS obhajuje spektrum, kvalitu a úhrady pro různé skupiny urologických pacientů.
Projekt ČUS a VZP - Časný záchyt karcinomu prostaty
Doc. Zachoval hovoří o agendě spojené se smluvním zajištěním projektu:
Květen 2017 – schválení projektu ze strany VZP a ČUS
Červen – říjen 2017 – administrativní řešení smlouvy mezi VZP a ČLS JEP
Projekt byl zahájen 9. 10. 2017 a bude ukončen 30. 11. 2018. Do projektu je přihlášeno 65 urologických ambulancí
z celé ČR. Úhrada probíhá mimo standardní úhradový mechanizmus, projekt má limitovaný rozpočet.
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Začlenění urologických onemocnění do Akčních plánů ČR v rámci EU
Doc. Zachoval informuje o Operačním programu Zaměstnanost (MPSV) v rámci kterého by probíhala sekundární
prevence zaměřená na časný záchyt karcinomu prostaty u pacientů s předchozím solidním nádorovým
onemocněním v remisi.
Do projektu bude zapojena síť referenčních urologických ambulancí. Je plánovaná spolupráce s KOC.
Činnost SUNU (Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii) 2016/2017
Doc. Zachoval představuje vedení sekce:
předseda: doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
místopředseda: doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
sekretář: prim. MUDr. Miroslav Krhovský
Edukační aktivity sekce:
• Workshop SUNU:
• 2017 „Funkční urologie – Novinky (FUN 2017)“ - Praha
• 2018 „Pokroky v urogynekologii“ - Kyjov: 1.- 2. 6. 2018
• Škola funkční urologie – o ŠFU bude informovat garant projektu doc. Krhut
Účast na jednáních s regulačnímu orgány 2016/17
Doc. Zachoval prezentuje účast zástupců sekce na jednáních s těmito regulačními orgány:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
• Pracovní skupina pro Zdravotnické prostředky
Kategorizace zdravotnických prostředků pro urologii:
• absorpční prostředky
• jiné prostředky pro léčbu inkontinence
• jednorázové katétry
• stomie
• prostředky na hojení ran
• Pracovní skupina pro Sazebník zdravotních výkonů
Implementace Registračních listů nových výkonů:
• Urologické funkční vyšetření u pacientů s neurogenními poruchami
• Perkutánní tibiální neurostimulace
• Videourodynamické vyšetření
• Fotoselektivní vaporizace prostaty
VZP
• metodika preskribce a úhrady absorbčních pomůcek
- významné rozšíření spektra hrazených prostředků a snížení spoluúčasti závažně postižených pacientů
• centra pro léčbu mužské stresové inkontinence umělými svěrači uretry
• centra pro léčbu dysfunkcí DMC neurostimulací
SUKL
• podpora úhrady Mirabegronu
• zrušení centrové léčby botulinumtoxinem
Spolupráce s jinými organizacemi při jednáních s regulačními orgány a další aktivity 2016/17
V uplynulém roce spolupracovala sekce SUNU s těmito organizacemi:
CZEPA
• tvorba legislativy pro handicapované pacienty a pacienty na intermitentní katetrizaci
IncoForum
• World Continence Week
• projekt porovnání stupně inkontinence a jejího vlivu na kvalitu života
Ferring
• tvorba materiálů pro pacienty (mikční deník, měrná nádoba, měřítko noční polyurie)
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Akreditační komise, Česká akademie urologie (doc. Krhut)
Doc. Krhut hovoří o stávajících formátech vzdělávání. Jsou jimi edukační kurzy České akademie urologie,
konference Komplexní novinky v onkourologii, Tipy a triky v laparoskopické operativě, workshopy SUNU,
andrologické kurzy, workshopy na téma karcinomu prostaty a regionální akce. Novými formáty vzdělávání jsou
kurzy Školy funkční urologie a Jarní edukační urologické sympózium (JEUS).
Škola funkční urologie probíhala už v loňském roce (uskutečnilo se 8 kurzů), v letošním roce proběhne celkem 17
kurzů. V letošním roce se kurzů mohlo zúčastnit cca 80 % zájemců. Ti, kteří nebyli zařazeni letos, budou
přednostně zařazeni příští rok.
Doc. Krhut informuje o prvním ročníku sympózia JEUS, které proběhlo 21. - 22. 4. v Mikulově a kterého se
zúčastnilo 122 účastníků. JEUS 2018 proběhne 13. - 14. 4. 2018 v hotelu Jezerka na Seči.
Akreditační komise (doc. Krhut)
Doc. Krhut prezentuje statut akreditační komise (AK), kterou zřizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR jako poradní
orgán. AK spolupracuje při tvorbě vzdělávacích programů, posuzuje způsobilost zdravotnických zařízení
k uskutečňování specializačního vzdělávání. Funkční období akreditační komise je 5 let (2017-2022).
Složení akreditační komise je následující:
Předseda: doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Místopředseda: Doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D.
MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
MUDr. Martin Drábek
Doc. Krhut informuje, že od 6. 3.2017 došlo k novelizaci Zákona 95/2004 Sb. (67/2017 Sb.) (Zákon o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta).
Platnost zákona je od 1. 7. 2017.
V současnosti se připravuje nové znění vzdělávacího programu:
Urologie jako samostatný obor s vlastním kmenem
Změna vzdělávacího programu (návrh):
- kmen v délce 30 měsíců (zakončený komisionální zkouškou)
- vlastní specializovaný výcvik v délce 30 měsíců
- úprava logbooku pro rezidenty, úprava počtu a náplně kurzů
- úprava požadavků pro akreditovaná pracoviště I. a II. typu
V závěru svého sdělení pozval doc. Krhut členy společnosti na 64. výroční konferenci ČUS ČLS JEP, která se
uskuteční 17. – 19. 10. 2018 v Ostravě.
Webové stránky ČUS, SOR (doc. Broďák)
Doc. Broďák připomíná termín spuštění nových webových stránek cus.cz (24. 8. 2016), které jsou vhodné i pro
chytré telefony a tablety. Z mobilních zařízení web navštěvuje stále více uživatelů (44 % v 9/2017 vs. 36 % v
9/2016). Stránky jsou hojně navštěvované (17087 unikátních návštěv v lednu 2017). I nadále existuje možnost
odebrání novinek z webových stránek 1 x týdně prostřednictvím newsletteru (přihlášení na úvodní straně webu).
Webové stránky jsou propojeny se sociálními sítěmi. Jsou zde aktualizované informace pro laiky i odborníky; např.
dokumenty pro atestace:http://www.cus.cz/pro-odborniky/postgradualni-vzdelavani/vseobecne-informace/
Historie urologie, mezinárodní vztahy (prof. Hanuš)
Prof. Hanuš má v rámci výboru ČUS za úkol zmapovat historii urologie v České republice. Prezentuje seznam 39
pracovišť, které mu doposud zaslaly materiály.
Nové technologie (doc. Študent)
Doc. Študent prezentuje statistiku zařazených lékařů v oboru urologie v letech 2011 – 2017:
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STATISTIKA zařazených v oboru urologie od 2. 11. 2011 - 8. 9. 2017
fakulta
1. LF UK
2. LF UK
3. LF UK
LF UK v Plzni
LF UK v Hradci Králové
LF OU v Ostravě
LF MU v Brně

počet zařazených
46
26
28
32
31
4
37

z toho ukončených
9
4
3
1
4
0
7

LF UP v Olomouci

48

14

CELKEM

252

42

Doc. Študent dále hovoří o rozvoji nových technologií, který je bouřlivý a jen velmi obtížně lze odhadnout, která
z nových technických novinek má šanci pro širší praktické využití a skutečný význam pro pacienty.
Obecně zavedení nové technologie musí být ověřeno nejlépe randomizovanou prospektivní studií. Předpokladem
je, že její výsledky budou publikovány nejlépe v impaktovaném časopise a aby se posléze nová technologie
dostala do doporučení EAU, AUA.
Rovněž je velmi obtížné dosáhnout úhrady od zdravotních pojišťoven. Nelze očekávat, že jednotlivá pracoviště si
budou pořizovat nové technologie až po schválení výboru ČUS. Vše záleží na ekonomické situaci pracoviště a
jejich ekonomickém plánu.
Lze očekávat pressing na výbor ČUS k, aby podpořil proplácení výkonů využívajících novou technologii.
Rovněž nelze personifikovat možnost zavádění technologií jedním členem výboru.
Prof. Babjuk zdůrazňuje v následující poznámce, že vytváření podmínek pro zavádění nových metod (včetně legislativního ukotvení a
ekonomických aspektů) je jednou z priorit výboru.

Pediatrická sekce ČUS (doc. Kočvara)
Doc. Kočvara informuje, že novým vedoucím sekce je doc. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.
Výroční setkání dětských urologů proběhlo 4. – 6. 5. 2017 v Kněžínku u Českých Budějovic. Setkání organizoval
MUDr. Jan Starczewski z urologického oddělení Nemocnice České Budějovice. Setkání se zúčastnilo 34 účastníků,
zaznělo celkem 17 přednášek. Abstrakta z akce jsou umístěna na webu cus.cz.
Výroční setkání v příštím roce se uskuteční v Moravskoslezském kraji. Organizátorem bude Urologické oddělení
FN Ostrava (MUDr. Radim Skalka).
V minulém roce probíhala diskuze stran vzdělávání v dětské urologii. Ministerstvo zdravotnictví ČR plánuje
zkrácení minimální délky vzdělávání u většiny nástavbových oborů na 1 rok. Výbor ČUS doporučuje délku
vzdělávání zkrátit z 2 let na 1,5 roku (Evropský program doporučuje 2 roky).
Doc. Kočvara hovoří o spolupráci pediatrické sekce ČUS se sekcí dětské nefrologie ČPS. Bylo připraveno
doporučení pro děti s enurézou (bylo přijato k publikaci do Vox pediatrie).
Před dokončením je článek Doporučení pro děti s dysfunkcí močového měchýře, sdělení bude zasláno do České
urologie.
Revizní komise ČUS (doc. Kočvara)
Doc. Kočvara opakuje složení revizní komise:
doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., předseda
doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
MUDr. Míťa Rosenberg
Členové revizní komise se pravidelně účastnili zasedání výboru ČUS, která probíhala v duchu stanov ČUS; výbor
neřešil žádné konfliktní situace, které by vyžadovaly konzultaci nadřízených orgánů ČLS JEP.
Diskuse
Prof. Babjuk vyzval zúčastněné členy plenární schůze k diskuzi. Nikdo se do diskuze nepřihlásil.
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Prof. Babjuk nabízí členům společnosti možnost setkat se členy výboru na stánku ČUS během čtvrtka 19. 10. a
pátku 20. 10.
Usnesení konference:
Plenární schůze schvaluje činnost výboru v uplynulém funkčním období, tak jak je obsažena v zápisech
výborových schůzí.
Plenární schůze ukládá výboru pokračovat v započaté činnosti a rozpracovaných úkolech v souladu s
programovým prohlášením výboru ČUS na období 2015 - 2019.
Členská základna usnesení bez výjimky odsouhlasila.
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