Kontrola zápisu na zasedání výboru ČUS
dne 11. 10. 2006 v Č.Budějovicích na
výroční konferenci
Přítomni: dr. Anděl, doc. Babjuk, doc. Fiala, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím,
doc. Kočvara, dr. Rosenberg, doc. Záťura
Za RK: prof. Pacík, dr. Petřík, dr. Zmeškal
Kontrola zápisu minulé schůze (doc. Jarolím)
Ad2/18. Kontinuální vzdělávání (CME), členství v EAU, EAU Update Series.
Dr. Petřík informoval o pravděpodobné možností dosáhnout významné slevy v členském
poplatku při korporátním členství všech členů ČUS v EAU. Prof. Hanuš ještě toto projedná s
prof. Wirthem, který je pokladníkem EAU. Za částku cca 1 mil Kč by členové získali členství
v EAU, registraci v CME, časopis European Urology, knihu History of European Urology,
Videojournal of Urology. Toto zásadní rozhodnutí bude předloženo k hlasování na členské
schůzi v rámci výroční konference. Dosavadní reakce hovoří o snížení na 100 Euro. Bude
jednáno o výhodnějším snížení.
Zatím je garantována uvedená sleva. Dle upozornění dr. Anděla lze zajistit jen na jeden rok.
Ad 3. Zpráva pokladníka.
Dr. Anděl
Po konferenci bude provedeno vyhodnocení partnerských aktivit a Dr. Anděl s předsedou
ČUS požádán, aby připravil přehled čerpání sponzorských financí pro partnery.
Výbor souhlasí s navrženým rozpočtem, výdaje ještě budou navýšeny o možné korporátní
členství v EAU. Dětská sekce se domluví, zda bude mít samostatné setkání či společně
(uvažuje se o spol. setkání neonatology či dětskými gynekology) – do konce září musí být
stanoveno.
Setkání dětské sekce bude v rámci Výroční konference v Plzni
V rozpočtu nutno upřesnit položku na vydavatelskou činnost ČUS (Česká urologie –
požadavek doplní doc. Záťura – šefredaktor České urologie). Beze změny.
Ad 8. Onkologická sekce
Síť onkologických pracovišť uveden ve Věstníku MZ ČR ze srpna 2006 – KOC.
Dále oprava minulého zápisu
(Onkologická společnost pověřila prof. Abrahámovou, aby založila onko-urologickou
skupinu. Výbor pověřuje onkologickou sekci ČUS přípravou komplexního materiálu –
koncepce uroonkologické péče v ČR, který by měl harmonizovat začlenění urologů do
komplexní onkologické péče o urologické pacienty a rozdělení kompetencí mezi urologem a
onkologem v rámci této komplexní péče i v rámci předpokládané onko-urologické skupiny.)
Opravený text: Výbor vzal na vědomí, že byla založena onkourologická sekce v rámci
Onkologické společnosti prof. Abrahámovou. Výbor pověřuje onkologickou sekci ČUS
(konkrétně doc.Babjuka) přípravou komplexního materiálu – koncepce onkourologické péče v
ČR, který by měl harmonizovat začlenění urologů do komplexní onkologické péče o
urologické pacienty a rozdělení kompetencí mezi urologem a onkologem.

Ad 14. Česká gyn. por. společnost odmítla žádost ČUS o sdílení požadovaných kódů. U kódu
63573 (hysterektomie) doc.Jarolím znovu požádá o sdílení v rámci cystektomie, resp. přední
pánevní exenterace. Dále pověřuje dr. Petříka, aby se snažil u kódu 76531 o odstranění sdílení
pro lékaře gynekology. Úkol trvá.(dr. Petřík)
Ad 17. Kategorizační komise
(Výbor bere na vědomí výsledky studie Lopatkina a Engelmanna o fytoterapii BPH a
doporučuje vyčkat dalších studií před změnou svého stanoviska k úhradě této skupiny léků.)
Opravený text: Výbor bere na vědomí výsledky studie Lopatkina a Engelmanna o fytoterapii
BPH a doporučuje vyčkat dalších studií.

