Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy

Přítomni:
Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák,
doc. Krhut, MUDr. Rosenberg
Členové revizní komise: as. Matoušková, doc. Doležel
Omluven: doc. Kočvara
Hosté: prim. Krhovský, MUDr. Čapoun, Bc. Šafránková
Program: (02_02 Program jednání.doc)
1. Kontrola zápisu z minulé schůze (Hora)
2. Praktické informace – sekretariát, kontakty, dostupnost (Babjuk, Črepová)
3. Informace o setkání se sponzory, další strategie (Babjuk, Petřík)
4. Rozpočet na rok 2012 (Petřík)
5. Konference 2012 – informace o průběhu příprav, stanovení vědeckého sekretáře, vědeckého a
organizačního výboru, zahraniční hosté, ESU kurs (Krhut, Petřík)
6. Agentura organizující konferenci pro rok 2012 – návrh smlouvy, podmínky (Petřík, Krhut)
7. Koncepce edukačních aktivit - Česká škola urologie (Hora)
8. Ceny ČUS za nejlepší publikace (Jarolím)
9. Internetové stránky – představení, práva administrace, mechanizmus umisťování materiálů,
příprava materiálů v části pro pacienty (Broďák)
10. Sazebník (Zachoval, Petřík)
11. Možnosti využití dat z národního referenčního centra (Hora)
12. Mapování situace v ambulantní sféře (Rosenberg)
13. Zpráva z konference SAU (Rosenberg, Zachoval)
14. PR strategie (Črepová, Babjuk)
15. Různé: Česká urologie
projednání stížnosti doc. M. Hanuše
Nákup Campbell- Walsh urology
Kandidáti na hodnocení subspecializací EBU (Hora)
Termín a místo konference 2013
Noví členové ČUS
Žádost dr. Krále o proplacení účasti na Evropské škole onkologie
Návrh člena komise pro Odbor zdravotního dohledu MZ – doc. Zachoval
Účast na EAU od společnosti IPSEN
Dlužníci ČUS
Záštita CEM
Záštita PragueONCO2012
Žádost prof. Pacíka o link na web EUomo CZ na stránkách ČUS a naopak
Žádost dr. Hanákové – urogynekologická atestace

1. Kontrola zápisu ze dne 24. 10. 2011 (02_03 Zápis z minulé schůze.doc)
Nutno doplnit - umístit programové prohlášení výboru na web ČUS - zajistí as. Broďák.
2. Praktické informace – sekretariát, kontakty, dostupnost (Babjuk, Črepová) (02_04 Sekretariát ČUS
ČLS JEP – kontakty.doc)
Prof. Babjuk informuje o umístění sekretariátu ČUS v prostorách urologické kliniky FN Motol. Sekretariát
je označený a oficiálně nahlášený vedení nemocnice. Pronájem sekretariátu je zdarma.
Prof. Babjuk informuje o definici úlohy Mgr. Črepové v rámci struktury ČUS. Její role manažera ČUS bude
podložena změnou stanov a potvrzena členskou základnou
Mgr. Črepová informuje o náplni práce managera výboru a náplni práce PhDr. Slušné. Výše úvazku: Mgr.
Črepová – fakturace ČLS JEP, poloviční úvazek. PhDr. Slušná – dohoda o pracovní činnosti, 0,25 úvazek.
Oba úvazky jsou v trvání na 6 měsíců, další pokračování dle dohody obou stran. Současně informuje o
způsobu komunikace a dostupnosti.
Prof. Babjuk popisuje způsob archivace materiálů a elektronické diskuse mezi členy výboru. Nejdůležitější
dokumenty budou archivovány ve fyzické podobě v prostorách sekretariátu, ostatní a e-mailové diskuze
v elektronické podobě. Navrhuje vytvořit dokument popisující systém archivace – připraví Mgr. Črepová.
Do hromadné komunikace je nutno přidávat adresu na sekretariát (sekr@cus.cz).
3. Informace o setkání se sponzory, další strategie (Babjuk, Petřík)
Prof. Babjuk a dr. Petřík informují o jednáních s potenciálními sponzory. Předložena ukázka zápisů
z jednání a popis obsahu diskuze. Prof. Babjuk připraví základní definici kritérií spolupráce ČUS s partnery
(termín 15.1.2012).
4. Rozpočet na rok 2012 (Petřík) ( 02_05 Rozpočet_2012_ČUS.pdf, 02_06 Rozpočet_2012_ČUS_nr.pdf a
02_07 Rozpočet 2012 ČUS podklady.xls)
As. Petřík předložil návrh rozpočtu na rok 2012. Rozpočet je připraven jako přebytkový. Diskutovány
jednotlivé položky.
Cestovní náklady pro členy výboru a revizní komise ČUS, a oficiálně pozvané hosty (zástupce menších
nemocnic a zástupce rezidentů) na schůze výboru: odsouhlasen návrh na paušál 4 Kč/km při cestě
osobním vozem pro mimopražské účastníky. Návrh proplácet cestovné pro členy výboru, revizní komise a
hosty byl všemi členy výboru přijat.
Výbor diskutuje požadavky sekce rezidentů na podporu účasti na konferencích v roce 2012 (EAU, ESOU,
SIU).
Účast na konferenci EAU v Paříži pro dva rezidenty bude podporována společnostmi IPSEN a Astellas.
Vybráni byli kandidáti podle publikační aktivity v časopise Česká urologie v roce 2011 – MUDr. Balík (FN
Hradec Králové) a MUDr. Hrbáček (FN Motol). Výbor souhlasí. Mgr. Črepová bude o výsledku informovat
sponzory a vybrané lékaře. Připraví oznámení do České urologie a na web ČUS.
Výbor souhlasí s podporou účasti 3 rezidentů na konferenci ESOU vzhledem k edukačnímu charakteru
konference, její vysoké kvalitě a nízkým nákladům na účast. Výběr účastníků pro rok 2012 bude dán

losem. Pro rok 2013 se připraví jasná kritéria. Prof. Babjuk navrhuje, aby účastníci vyslaní za finanční
podpory ČUS recipročně vytvořili nějakou aktivitu – článek do České urologie, materiály na web atp.
(požadavky bude definovat doc. Krhut, termín 15.1.2012)
Výbor nesouhlasí s podporou účasti rezidenta na konferenci SIU vzhledem k vysokým nákladům.
Diskutovány odměny pro členy výboru. Prof. Babjuk navrhuje symbolicky honorovat práci pro výbor (na
základě konkrétních aktivit) za předpokladu dostatečných finančních rezerv v rozpočtu. Rozhodnutí výbor
odkládá na druhou polovinu kalendářního roku. Předpokladem bude souhlas členské základny
Diskutována otázka podpory účasti rezidentů na zahraničních konferencích v dalších letech. ČUS bude
nadále podporovat edukační aktivity rezidentů. Prof. Babjuk je proti dosavadní praxi výběru účastníků
losem a navrhuje vytvoření kritérií, podle kterých budou rezidenti i další členové ČUS vybíráni. Návrh je
výborem akceptován. Doc. Krhut ve spolupráci s dr. Čapounem vypracuje systém kritérií – termín do
15.1.2012.
5. Konference 2012 - informace o průběhu příprav, stanovení vědeckého sekretáře, vědeckého a
organizačního výboru, zahraniční hosté, ESU kurs (Krhut, Petřík)
Doc. Krhut a dr. Petřík informovali o stavu příprav. Diskutovány tři potenciální kongresová centra
v Ostravě, definitivní rozhodnutí musí padnout nejpozději do konce března, v optimálním případě do
konce ledna. Záleží na finančních nabídkách za pronájem výstavních prostor.
Stanoveni funkcionáři konference: Prezident doc. Krhut (určeno již na minulé schůzi), vědecký sekretář:
as. Petřík, vědecký výbor: členové výboru a revizní komise s akademickým titulem, organizační výbor
stanoví prezident konference do příští schůze výboru. Výbor s navrženými souhlasí.
Diskuze o zařazení ESU kurzu do programu výroční konference, jak bylo doposud tradicí. MUDr. Čapoun
podotýká, že rezidenti ESU kurz v rámci výroční konference velmi oceňují. Návrh na zkrácení časová
dotace na ESU kurz – např. 2 hodiny místo navrhovaných 4. Prof. Babjuk bude diskutovat s prof. Palou
(předseda ESU).
Doc. Krhut informuje o navýšení registračních poplatků ve všech kategoriích o 200 Kč, výbor souhlasí.
Výbor rozhodl, že i pro sesterskou sekci budou vyžadována s přihláškou k aktivní účasti i abstrakta,
následně budou publikována v České urologii.
Řešena otázka zahraničních hostů na výroční konferenci – prof. Babjuk učinil osobní pozvání prof.
Abrahamsona a prof. Wirtha. Prof. Babjuk a prof. Hanuš připraví oficiální dopis k jejich pozvání – do 15.
ledna. Diskutována otázka účastníků z Polska.
Prof. Babjuk upraví dokument s podmínkami pro organizování konferencí pro další roky (termín do
konce ledna 2012)
6. Agentura organizující konferenci pro rok 2012 – návrh smlouvy, podmínky (Petřík, Krhut) a
vyúčtování konference 2011 (Petřík)
Bc. Šafránková (HANZO production) prezentovala návrhy na místa konání příští výroční konference a výši
nákladů a odměn za organizaci akce. Výbor diskutuje její návrh a připravuje návrh vlastní, který bude Bc.

Šafránkové předložen prof. Babjukem a dr. Petříkem do konce roku. Mgr. Črepová bude v rámci
konference hájit zájmy sponzorů ČUS.
As. Petřík vytvoří aktualizaci požadavků ČUS na pořádající agenturu. Bude podkladem pro výběr agentury
na rok 2013 a roky následující (termín 15.1.2012).
As. Petřík prezentuje vyúčtování konference 2011. Probrány některé položky.
7. Koncepce edukačních aktivit – Česká škola urologie (Hora) (02_08 Česká škola urologie.pdf)
Prof. Babjuk krátce definuje důvody zájmu ČUS o organizaci a koordinaci edukačních aktivit. Prof. Hora
představuje navrhovaný projekt. ČŠU by měla dostat prostor na výroční konferenci, dále v návaznosti na
některé specializační kurzy a také by se měla vytvořit nabídku spolupráce pro regiony. ČUS by mohla pro
regionální akce přispět záštitou a speakery. Výbor řešil financování a koordinaci aktivit.
Prof. Hanuš informuje, že VFN bude tento rok organizovat dvě edukační akce. Nebrání se tomu, aby tyto
aktivity byly zastřešeny ČŠU. Prof. Babjuk navrhuje, aby první aktivity České školy urologie proběhly
nejpozději na výroční konferenci. Není nutné, aby měla ČŠU danou organizační strukturu. Prof. Hora
navrhuje, aby Česká škola urologie měla vlastní logo. As. Broďák informuje o pořádání edukační aktivity
ve FN Hradec Králové začátkem září 2012, tato akce může být pilotním projektem ČŠU. Doc. Krhut
navrhuje spojit se s fakultami, které pořádají specializační kurzy a tyto zaštítit Českou školou urologie.
Doc. Krhut společně s prof. Hanušem připraví plán edukačních aktivit - termín do 15.1.2012.
8. Ceny ČUS za nejlepší publikace (Jarolím) (02_09 Pravidla pro udílení cen ČUS za nejlepší vědecké
publikace.doc, 02_10 – Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci.doc)
Doc. Jarolím prezentuje strukturu odměn za nejlepší publikace v následujícím roce (za nejlepší publikaci
v časopise s IF, za nejlepší publikaci v České Urologii a za nejlepší edukační text – monografii), způsob
výběru a složení hodnotící komise. Výbor určí termín pro dodání návrhů na ocenění. As. Matoušková
navrhuje, aby byly hodnoceny i práce z jiných českých odborných časopisů. Výbor se však domnívá, že je
právem a zájmem ČUS tímto způsobem podporovat výhradně oficiální časopis společnosti.
Hlasování o nejlepší publikaci bude anonymní. Složení komise se bude 1 x za dva roky obměňovat.
Pravidla pro výběr nejlepší publikace ČUS a složení komise budou uveřejněny na webu ČUS. Navrhovaní
členové komise budou předem informováni. Výbor s návrhy souhlasí.
9. Webové stránky ČUS (Broďák)
As. Broďák prezentuje návrh na strukturu webových stránek.
Záložka Pro veřejnost - základní informace pro pacienty připraví as. Broďák, respektive osloví další
spolupracovníky, zapojeni budou i rezidenti (žádost adresována dr. Čapounovi). Tvorba materiálů může
být honorována na základě smluv se sponzory.
S administrací stránek bude pomáhat IT specialista – odměna měsíčně 2.000 Kč. Základní administraci
bude provádět as. Broďák a Mgr. Črepová, přístupové právo bude mít ještě předseda společnosti.
Náklady na rekonstrukci webových stránek činily 15.000 Kč.

Diskutována otázka zaheslování informací. Výborem nepovažuje oddělovat informace pro členy a
nečleny společnosti.
Nutno vytvořit rozdělovník pro lékařskou a pacientskou část webu. Toto je nutné ze zákona.
As. Petřík – navrhuje možnost přípravy přednášek – slidů s titulky. Umí zpracovat AV media. Bude
diskutována na základě finančních požadavků.
Odkazy na komerční sdělení by neměly být na úvodní stránce. Nejsou rovnocenné informacím o
sponzorech ČUS – as. Broďák upraví jak nejrychleji.
Doc. Zachoval přednesl žádost, aby byla na webu záložka Sekce ČUS – tyto informace by měly mít jasnou
strukturu – doc. Zachoval pošle výboru k odsouhlasení.
10.Sazebník (Zachoval, Petřík)
Doc. Zachoval informuje o aktualitách ohledně Sazebníku a DRG – zatím není žádný závěr z jednání. Je
nutné zapojit se do co nejvíce pracovních skupin, které na Sazebníku a DRG pracují. Nabídka od Ing.
Bruny - firma Consult je schopna pro výbor za částku 29.000 Kč udělat 4 hodinové sdělení o Sazebníku a
DRG. Odsouhlaseno výborem, že tato nabídka nebude akceptována. As. Petřík informuje o nových
kódech které budou v Sazebníku od 1. 1. 2012. Doc. Zachoval bude mailem výbor informovat, jak se tato
problematika vyvíjí.
11. Možnosti využití dat z Národního referenčního centra (Hora) (02_11 – Prezentace dat dr. Suchého
12-2011.pdf)
Z prezentace prof. Hory vyplývá, že by bylo vhodné spojit se s pojišťovnami a získat od nich potřebná
data. Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Zachoval připraví strategii (termín 15.1.2012) a zváží oslovení
pojišťoven. Je potřeba vyrovnat se s dr. Suchým – vyřídí prof. Hora.
12. Mapování situace v ambulantní sféře (Rosenberg) (02_12 – Dotazník ambulance verze II.doc)
Dr. Rosenberg prezentuje návrh postupu při snahy o mapování situace v ambulantní urologii v ČR.
Řešena otázka formulace jednotlivých otázek.
Dr. Rosenberg připraví finální verzi dotazníku na základě jednotlivých připomínek, doc. Zachoval připraví
dotazník pro nemocniční složku (termín 15.1.2012). Dotazníky budou rozeslány sekretariátem. Dotazníky
pro nemocnice v elektronické podobě, dotazníky pro ambulantní sféru v prvním kole elektronicky, těm
co neodpoví následně poštou.
13. Zpráva z konference SAU (Rosenberg, Zachoval)
Doc. Zachoval a dr. Rosenberg prezentují výstupy z jednání SAU. Výbor projednává zprávu předsedy SAU
doc. Hanuše. Výbor zdůrazňuje přínos spolupráce se SAU.
Diskutována otázka sdílení kódu cystoskopie pro gynekology. Tento kód je sdílen pouze jako součást
zavádění TOT nebo TVT pásky. Výbor ČUS do budoucna neuvažuje o širším uvolnění kódu. Diskutovány
potíže dané frekvenční limitací použití kódu.

Dalším z témat na konferenci bylo celoživotní vzdělávání v rámci komory. Cílem ČLK je vyvinout tlak na
lékaře, aby se zapojili do celoživotního vzdělávání. ČLK může vystavit certifikát – Lékař s licencí lektora.
Prof. Babjuk zjistí, jaká je situace (termín 15.1.2012).
Diskutovány problémy v oblasti ženské urologie (otázky vzešlé z jednání SAU i z dopisu dr. Hanákové – viz
níže). Prim. Krhovský připraví dokument k otázce female urology – analýza problému. Pošle výboru
v písemné podobě. Na webu by měl být seznam pracovišť, která se zabývají urogynekologií – připraví
doc. Zachoval, as. Broďák a prim. Krhovský (termín 15.1.2012).
Doc. Zachoval přednesl žádost doc. Hanuše, aby při jednáních o Sazebníku byli přítomni i zástupci
ambulantní složky – výbor souhlasí, návrh spolupráce připraví doc. Zachoval.
14. PR strategie (Črepová, Babjuk) (02_13 PR aktivity 2011-12-20.doc)
Mgr. Črepová položila otázky ke kampani na 1čtvrtletí 2012:
1. Koho chceme oslovit? Odpověď: širokou veřejnost, zejména muže nad 50 let a jejich a manželky.
2. Čeho chceme dosáhnout? Odpověď: Informovanosti veřejnosti o úloze urologa v diagnostice a léčbě
tohoto onemocnění.
3. Co budeme komunikovat? Upřesní se konkrétní body. Mgr. Črepová, prof. Babjuk – příprava témat pro
komunikaci a výběr odborníků, kteří připraví podklady (termín 15.1.2012).
15. Různé:
Česká urologie (Hora) (02_14 – Česká urologie – stav k 12-2011.pdf) Prof. Babjuk zdůrazňuje potřebu
podporovat Českou urologii. Prof. Hora prezentuje poslední kroky. Zdůrazněna podpora jednotlivými
fakultními pracovišti.
Stížnost doc. Hanuše: Výbor se zevrubně zabýval stížností doc. Hanuše na obsah editorialu prof.
Dvořáčka v České Urologii. Výbor diskutuje otázku kontroly obsahu editorialů obecně, je však toho
názoru, že cenzura není možná. Zodpovědnost za obsah nese autor. Výbor chápe potřebu případné
reakce ze strany kohokoliv z členů společnosti a vytvoří na stránkách ČUS prostor pro případnou
následnou diskusi. Prof. Babjuk připraví návrh odpovědi doc. Hanušovi, který nejdříve rozešle členům
výboru a revizní komise ke komentáři. Výbor nepovažuje za vhodné zvát doc. Hanuše a prof. Dvořáčka
k osobnímu setkání v rámci jednání výboru, jak požaduje doc. Hanuš.
Nákup Campbell –Walsh urology: Prof. Hora navrhuje zakoupení knihy a věnování místo peněžního daru.
Zatím nebylo odsouhlaseno.
Kandidáti na hodnocení subspecializací EBU (Hora): Prof. Hora má k dispozici definitivní seznam.
Noví členové ČUS: Výbor odsouhlasil přijetí těmto novým členům:
MUDr. Andrej Kolodzej, Orlickoústecká nemocnice a. s. –urologické oddělení
MUDr. Zuzana Kleinbauerová, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou –urologické oddělení
MUDr. Viola Chromá, FN Brno –urologická klinika

Sekretariát dá na vědomí novým členům a ČLS JEP.
Žádost dr. Krále: Výbor odsouhlasil žádost dr. Krále o finanční podporu účasti na meetingu Evropské
školy onkologie s podmínkou, že dr. Král napíše originální práci do ČU do konce dubna. Informaci předá
Mgr. Črepová.
Návrh člena komise pro Odbor zdravotního dohledu MZ: Jako zástupce ČUS vybrán doc. Zachoval.
Účast na EAU od společnosti IPSEN a Astellas: MUDr. Balík (Astellas) a MUDr. Hrbáček (IPSEN) –
sponzorům a vybraným rezidentům sdělí sekretariát. Oba kandidáti by měli připravit další články do ČU
v průběhu roku 2012.
Dlužníci ČUS: Výbor odsouhlasil, že od 250 Kč dlužné částky a výše všechny dlužníky obešle s žádostí o
uhrazení členského poplatku. Vyřídí Mgr. Črepová.
Záštita CEM: Prof. Hanuš a prof. Babjuk informují o průběhu příprav CEM v roce 2013 v Praze. Byl
připraven ve spolupráci s agenturou návrh místa konání a základní rozpočet. Akce se zřejmě bude konat
v hotelu Diplomat, definitivní rozhodnutí padne na osobním jednání v rámci konference EAU v Paříži
koncem února 2012. EAU financuje účast vyzvaných speekerů a náklady na pronájem prostor, lokální
organizátor (ČUS) zajišťuje finance na čtvrteční společnou večeři přednášejících a na páteční společenský
večer pro všechny účastníky. Pro získání financí může organizovat výstavu firem.
Podmínkou EAU je, že výbor ČUS odsouhlasí oficiální záštitu konferenci. Výbor jednomyslně s udělením
záštity souhlasí. Centrále EAU tuto informaci předá prof. Babjuk.
Záštita PragueONCO: Prof. Babjuk přednesl žádost prof. Petruželky. Na programu bude 1.5 hod. blok
věnovaný uroonkologii. Výbor odsouhlasil záštitu. Oficiálně předá Mgr. Črepová.
Žádost prof. Pacíka o link na web EUomo a naopak: Výbor souhlasí. Prof. Pacíka bude informovat prof.
Babjuk.
Žádost dr. Hanákové (02_15 – Urogynekologické atestace – dotaz dr. Hanákové ČUS.doc)
urogynekologická atestace – viz výše. Prof. Babjuk bude dr. Hanákovou informovat na základě materiálu,
který připraví pracovní skupina (viz výše)
Léková komise (Jarolím): Doc. Jarolím informuje o zásadních novinkách v zákoně o VeZP.
Mimořádný sjezd ČLS (Rosenberg): MUDr. Rosenberg informuje o přidruženém členství, může být také
pro právnickou osobu. Např. farmaceutická společnost může být přidruženým členem. ČLS bude platit
jen 500 Kč ČLK k registraci akce v systému celoživotního vzdělávání. Úhrady za odborné posudky.
Termín a místo konference 2013: Výbor bude definitivně řešit až po aktualizaci kritérií pro výběr
pořadatelské agentury. Jako místo konání byly navrženy Karlovy Vary.
Termíny jednání výboru ČUS v první polovině roku 2012 – 21. února, 26. dubna, 21. června.

Zapsala: V. Črepová
Kontrola: M. Babjuk

