Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 21. 2. 2012, Praha, U Lípy
Přítomni:
Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák,
doc. Krhut
Členové revizní komise: doc. Doležel, doc. Kočvara
Omluveni: MUDr. Rosenberg, MUDr. Matoušková
Hosté: MUDr. Brdlík, MUDr. Čapoun, prim. Jandejsek
Program: (03_02 Program jednání.doc)
1. Kontrola zápisu z minulé schůze (Hora)
2. Informace o jednání se sponzory, stav smluv (Babjuk, Črepová, Petřík)
3. Jednání s VZP, Restrukturalizace sítě zdravotnických zařízení (Zachoval, Babjuk)
4. ČAU (Krhut) + edukační aktivity ČUS
Návrh na zrušení dokumentu Žádosti o podporu odborných aktivit ČUS ČLS ze
14. 4. 2009; novelizace dokumentu Pravidla pro udělování záštit z 10. 2. 2009
Záštita ČUS/ČAU:
- Postgraduální kurz Karcinom ledviny a močového měchýře od A až do Z Urologická klinika LF, UK FN Brno, 5. 4. 2012 – žádost Amgenu o převedení
finanční podpory na kurz prostřednictvím ČUS
- Krajský seminář urologického oddělení Krajské zdravotní a.s. Masarykovy
Nemocnice v Ústí n. Labem a Centra robotické chirurgie, 25. 4. 2012
- Nádory močového měchýře v každodenní klinické praxi, Onkologická
sekce ČUS ve spolupráci s Českou akademií urologie a Sdružením ambulantních
urologů, 12. 5. 2012
- 4. český a mezinárodní andrologický kongres, 12.-14. 4. 2012 Štiřín
- Co je nového v diagnostice a chirurgické léčbě karcinomu prostaty ve FN Plzeň,
31. 5. 2012
- Pražský urologický seminář, 12. 4. 2012
- 1. český video-kongres – tipy a triky urologické operativy, 7. – 8. 9. 2012, Urologická
klinika LF UK a FN Hradec Králové
5. Konference 2012 (Krhut, Petřík)
6. Místo konání konference 2013 (host: Brdlík)
7. Korporátní členství EAU
8. Web (Broďák)
9. Zrušení úhrady přípravků se symboly B, H, K, T a U – námitky ČUS
10. Informace z ambulantní složky (Rosenberg)
11. Vypsání podpory edukačních aktivit pro rok 2013 (účast na konferenci EAU 2013 apod.), navržení
konkrétních kritérií (Krhut, Babjuk, Čapoun)
12. Výběr agentury na rok 2013
13. Zpráva pokladníka (Petřík)
14. Implantace AMS, aktuální stav
15. Noví členové (Črepová)

16. Různé
• Informace o plánovaných mezinárodních akcí v ČR (CEM, ESOU, WCE - prezentace pro
Endourological Society)
• Časopis Česká urologie – schválení aktualizovaných pravidel fungování
- možnosti šíření ČU na Slovensko
• Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci
• Výběr přednášejících na 19. výroční konferenci SUS
• Výsledky losování ESOU
• Poskytování seznamu členů ČUS
• Institut pro veřejnou diskuzi
• Grada Publishing s. r. o. – žádost o zahájení jednání o vydání stěžejní publikace oboru
• Bulletin ČUS
1. Kontrola zápisu ze dne 15. 12. 2011 (Hora) (03_03 Zápis schůze výboru ze dne 15. 12. 2011.doc)
V zápisu z minulé schůze jsou barevně vyznačeny nesplněné úkoly a doplnění (příloha).
Trvající úkoly, respektive změny:
Cestovní náklady – as. Petřík připraví prováděcí návrh k cestovním smlouvám.
Prezident výroční konference navrhne organizační výbor konference– na návrh prezidenta konference
organizační výbor nebude jmenován – bude nahrazen prezidentem a pořádající agenturou.
ESU kurz v rámci výroční konference – bude projednáno na konferenci EAU –prof. Babjuk
Logo ČAU – úkol trvá, zajistí sekretariát
Odměna pro IT specialistu – bude dořešeno
Lékař s licencí lektora – prof. Hora, splněno – Lékař s licencí lektora může být lékař s licencí na konkrétní
odborné téma - zatím nemá dopad
Seznam urogynekologických pracovišť, umístění na web – doc. Zachoval, dr. Broďák – úkol trvá, v březnu
bude řešeno doc. Zachovalem
Stanovisko k otázce female urology – analýza problému –prim. Krhovský – úkol trvá
PR aktivity – probíhá
Obeslání dlužníků – splněno, část zaplatila – do příštího výboru zjistit aktuální stav, výbor navrhne další
opatření
Odpověď dr. Hanákové – dr. Broďák, doc. Zachoval připraví materiál– úkol trvá – prof. Babjuk odpoví
2. Informace o jednání se sponzory, stav smluv (Babjuk, Črepová, Petřík) (03_04 Příjmy 2012.doc)
Prof. Babjuk informuje o aktuálním stavu jednání s jednotlivými sponzory. Probíhají poslední úpravy
smluv s jednotlivými partnery ČUS.
Z dalších
B Braun – as. Petřík bude B Braun oficiálně kontaktovat.
Hospimed – diskutována nabídka společnosti Hospimed, výbor konstatuje, že není pro ČUS výhodná. As.
Petřík připraví novou smlouvu pro Hospimed v takové podobě, aby vyhovovala ČUS.
Janssen-Cilag – nabízená částka může být využita v aktivitách spojených si výroční konferencí – bude
ošetřeno smlouvou s agenturou Hanzo. Diskutovány další možnosti použití příspěvku – např. inzerce
v Abstraktech k výroční konferenci.
Sandoz – podpoří konkrétní aktivitu, např. účast členů ČUS na CEM. Je v plánu vyslat 30 účastníků,
podpora na jednoho 5.000 Kč. Prof. Babjuk bude Sandoz kontaktovat s touto nabídkou.

Herbacos –Recordati – s firmou jednal dr. Broďák, budou kontaktovat sekretariát ČUS.
3. Jednání s VZP, Restrukturalizace sítě zdravotnických zařízení (Zachoval, Babjuk)
Doc. Zachoval informuje o konkrétních jednáních. Body v jednání s VZP:
• Jednodenní péče na lůžku – seznam výkonů aktualizován po komunikaci mezi členy výboru ČUS.
Z jednání s VZP vyplývá, že VZP navrhuje podstatně menší balíčkové ceny za uvedené výkony
v rámci jednodenní péče, než odpovídá současným úhradám při krátkodobé hospitalizaci. Doc.
Zachoval a prof. Babjuk budou dále jednat s VZP, cílem bude dosáhnout kompromisu mezi
cenami navrženými VZP a ČUS. VZP navrhuje proplácet „balíčkové ceny“ již za tento rok zpětně.
• Návrh VZP na spojený lůžkový fond – nutno přesně definovat jaké výkony se mohou provádět a
v jakém personálním obsazení. Konkrétní návrh připraví doc. Zachoval a prim. Jandejsek. V rámci
jednání s VZP bude diskutována i otázka kompetencí a podřízenosti jednotlivých specialistů
v rámci spojeného lůžkového fondu.
• Počty velkých výkonů – VZP navrhuje provádět vybrané výkony jen na některých odděleních
nebo v centrech, která provádí dostatečný počet těchto výkonů. Diskutována otázka radikální
prostatektomie, radikální cystektomie a operací na ledvině (nefrektomie, resekce ledviny). Doc.
Zachoval informuje o konkrétních počtech výkonů navržených VZP. VZP upozorněna na
nebezpečí insolvence center při stávajícím způsobu úhrad a prodloužení čekacích dob v případě,
že by nastavené limity byly příliš vysoké. Nutno přihlédnout i k regionální situaci. Postoj ČUS
počítá s omezením, které by vedlo k přesunu maximálně 15 % pacientů v rámci ČR. Doc. Zachoval
pošle navrhované počty výkonů k diskuzi primářům v GPPU.
• Sdílené kódy – výbor zmapuje přesnou situaci se sdílenými kódy – tedy které kódy jsou uvolněny
jiným odbornostem a které naopak jsou uvolněny pro urologii. VZP přislíbila, že dohledá a dá
k dispozici. Doc. Zachoval informuje, že z ČGPS dorazí návrh na sdílení kódů, navrhují 25 kódů.
4. ČAU (Krhut) + edukační aktivity ČUS (03_05 ČAU.xls, 03_06 Udělování záštit ČUS.doc)
Doc. Krhut informuje o návrhu fungování České akademie urologie (ČAU) a možnostech jejího právního
ukotvení. Navrhuje uvážit do budoucna právní subjektivitu ČAU. Diskutována možnost zřízení
občanského sdružení. Zdůrazněn však základní cíl, tedy podpora a koordinace edukačních aktivit v oblasti
urologie. V současné době bude vytvořena základní struktura ČAU, pravidla jejího fungování, logo. Rok
2012 bude jako přechodné období, akce pořádané ČAU proběhnou v rámci výroční konference. V roce
2013 už by měly probíhat konkrétní akce i mimo konferenci. ČAU bude dále udělovat záštity akcím
pořádaným v rámci urologie nebo příbuzným oborům. Je možná i pomoc ve smyslu dodání
přednášejících atd. O udělení záštity ČAU bude rozhodovat výbor ČUS. Záštita může být udělena ČUS I
ČAU.
Informace o ČAU budou v dalším bulletinu, separátní informace bude na webu, včetně seznamu aktivit.
Návrh loga – grafické studio zajistí a návrhy zašle sekretariát.
Výbor odsouhlasil doc. Krhuta jako předsedu ČAU.
Navrženo připravit bannery s logy sponzorů. Bannery budou na akcích pořádaných ČAU – připraví as.
Petřík a sekretariát.
Návrh na zrušení dokumentu „Žádosti o podporu odborných aktivit ČUS ČLS“ ze 14. 4. 2009, důvodem je
přílišná složitost a do této chvíle nulové uplatnění – výbor odsouhlasil zrušení dokumentu.

Novelizace dokumentu Pravidla pro udělování záštit z 10. 2. 2009 - doc. Krhut společně s prof. Horou
připraví jeden dokument pro ČUS a ČAU.
Výbor projednal udělení záštit ČUS/ČAU následujícím akcím:
- Postgraduální kurz Karcinom ledviny a močového měchýře od A až do Z Urologická klinika LF, UK FN Brno, 5. 4. 2012 (03_07 Pozvánka PG kurz karcinom ledviny a
karcinom MM od A do Z-Brno. pdf)– žádost společnosti Amgen o převedení finanční podpory na
kurz prostřednictvím ČUS zamítnuta – společnost nemá podepsanou partnerskou smlouvu s ČUS
Předseda SOR, prof. Hanuš podmiňuje záštitu tím, že tato akce bude naplňovat specializační
program vzdělávání. Odpověď prof. Pacíkovi –Výbor odsouhlasil záštitu ČUS a ČAU. Odpověď
bude formulovat prof. Babjuk.
Na pozvánce by měl být uvedený správný název – kurz Onko-urologie I – povinný
předatestační specializační kurz. Viz vzdělávací program Urologie MZČR.

- Krajský seminář urologického oddělení Krajské zdravotní a.s. Masarykovy
Nemocnice v Ústí n. Labem a Centra robotické chirurgie, 25. 4. 2012 (03_08 Program Urol.+
CRCH 25.4.12. doc). Výbor odsouhlasil záštitu ČUS a ČAU.
- Nádory močového měchýře v každodenní klinické praxi, Onkologická
sekce ČUS ve spolupráci s Českou akademií urologie a Sdružením ambulantních
urologů, 12. 5. 2012 (03_09 žádost o záštitu-Nádory močového měchýře.doc). Výbor odsouhlasil
záštitu ČUS a ČAU. Výbor odsouhlasil podporu 30.000 Kč z rozpočtu ČUS na edukační aktivity. Je
třeba doplnit přednášející a program akce.
- 4. český a mezinárodní andrologický kongres, 12.-14. 4. 2012 Štiřín (03_10 4. andrologické
sympózium Štiřín - predbezny program.doc). Výbor odsouhlasil záštitu ČUS a ČAU. Výbor
požaduje dodání definitivního programu a zaslání pozvánky před tiskem.
Předsedou bude komunikována účast člena výboru na zahajovacím ceremoniálu kongresu.
- Co je nového v diagnostice a chirurgické léčbě karcinomu prostaty ve FN Plzeň,
31. 5. 2012 (03_11 Seminář Ca prostaty ve FN Plzeň 31-5-2012.pdf). Výbor odsouhlasil záštitu
ČUS a ČAU.
- Pražský urologický seminář, 12. 4. 2012 (03_11 PRAŽSKÝ UROLOGICKÝ SEMINÁŘ –
12.4.2012.doc). Výbor odsouhlasil záštitu ČUS a ČAU.
- 1. český video-kongres – tipy a triky urologické operativy, 7. – 8. 9. 2012, Urologická
klinika LF UK a FN Hradec Králové (03_12 Videokongres 2012-Urologie FNHK a Aesculap
akademie. doc). Výbor požaduje dodání definitivního programu, poté bude záštita projednána.
- Tématický kurz pro primáře a zástupce primářů lůžkových oddělení oboru urologie – „Novinky
v diagnostice a léčbě, doporučené postupy, DRG systém, právní otázky, specializační vzdělávání
v urologii“, 13. – 14. 4. 2012. Výbor odsouhlasil záštitu ČUS a ČAU.
- Tématický kurz urologie o tom, co není v povinných předatestačních kurzech (kurz celoživotního
vzdělávání), 26. 5. 2012. Výbor odsouhlasil záštitu ČUS a ČAU. S pokladníkem bude projednána
finanční podpora akce.
- Kurz Onko-urologie II. (nádory prostaty, varlat, penisu), (postgraduální specializační kurz),
21. 9. 2012. Urologická klinika 2. LF UK, Praha. Výbor odsouhlasil záštitu ČUS a ČAU.

-Kurz operační onkourologie, 31. 5. – 1. 6. 2012, Urologická klinika FN Motol, Praha. Výbor
odsouhlasil záštitu ČUS a ČAU.
Všechny žadatele bude o přidělení záštit informovat sekretariát. Anonce na všechny odsouhlasené
aktivity budou uvedeny na webu ČUS.
5. Konference 2012 (Krhut, Petřík)
Doc. Krhut informuje o aktuálním stavu organizace výroční konference. Prezentace předběžného
odborného a společenského programu. Diskutována možnost pořádání edukačního kurzu v pátek
odpoledne – výbor odsouhlasil kurz v pátek odpoledne nepořádat.
Pozvaní zahraniční hosté – účast potvrdil prof. Abrahamson, prof. Wirth, doc. Zvara, prof. Sosnovski,
prof. Wolski – zajistí anonci na výroční konferenci na webu polské urologické společnosti. Podle odezvy
účastníků z Polska se bude uvažovat o slidech v angličtině. Výbor navrhuje posunout Deadline pro aktivní
účast o dva týdny – do 15. června, anoncováno bude na konci května. Zasedání vědeckého výboru
konference bude 2. července 2012.
Informace o ekonomické stránce konference. Diskuze o video-přenosech life operačních výkonů, do
konce května bude dořešeno - v závislosti na technických možnostech centra a finanční náročnosti.
6. Místo konání konference 2013 (host: Brdlík)
Dr. Brdlík informuje o možnostech konference v Karlových Varech. Prostory v Thermalu jsou vyhovující
jak z hlediska odborného programu, tak výstavní plochy. Ubytovací kapacita je dostatečná. Požadavek
Thermalu na termín konání v první polovině listopadu. Cenová nabídka za pronájem – dr. Brdlík zjistí a
bude začátkem března informovat.
Termín konference stanoven na 31. 10. 2013 – 1. 11. 2013 (záložní termín o týden později).
Prof. Babjuk a doc. Krhut zjistí, zda nedochází ke kolizi termínů
Dr. Brdlíkovi bude zaslán dokument Pravidla pro pořádání konferencí ČUS - sekretariát.
7.
Korporátní
členství
EAU
Registr členů na webu ČUS musí být k dispozici do 1. března. Prostřednictvím Registru členové ČUS
aktualizují svoje údaje. Do 1. dubna se EAU musí poslat seznam členů, kterým se za rok 2011 zaplatí
elektronické členství. Navrženo, aby si členové ČUS měli možnost doplatit úhradu za plné členství v EAU –
sekretariát zjistí, zda je možné a jakým způsobem.
8.
Web
(Broďák)
(03_14
Hruška
smlouva
o
dílo
správa
webu
ČUS)
Diskutována smlouva s IT specialistou. Termín provedení práce – 10 pracovních dnů je v případě webu
neakceptovatelný. Navržen termín 2 pracovní dny. Diskuze o obsahu smlouvy – bude připomínkovat as.
Petřík. Návrh spolupracovníků na tvorbu pacientských stránek – zašle dr. Broďák. Spolupráce s IT
specialistou – do 1. března deadline pro nápravu stávající situace. Jako alternativa budou osloveny další
IT společnosti, které by mohly stávající firmu nahradit. Návrhy budou výborem projednány.
9. Zrušení úhrady přípravků se symboly B, H, K, T a U – námitky ČUS (03_15 Zrušení úhrady B, H, K, T a
U)
Doc. Jarolím informuje o zrušení úhrady přípravků se symboly B, H, K, T a U. Komentář ČUS bude zaslán
SUKL – zajistí doc. Jarolím a prof. Babjuk.
10. Vypsání podpory edukačních aktivit pro rok 2013 (účast na konferenci EAU 2013 apod.), navržení
konkrétních kritérií (Krhut, Babjuk, Čapoun)

Prof. Babjuk navrhuje podpořit účast lékařů na EAU 2013 a CEM 2013. Dle objemu financí ze
sponzorských smluv bude stanoven počet účastnících se lékařů. Počet bude možný specifikovat
v polovině roku. Kritéria pro účast rezidentů již existují a jsou k dispozici na webu ČUS, podobná kritéria
by měla být stanovena i pro ostatní členy ČUS - připraví doc. Krhut.
11. Výběr agentury na rok 2013 (Petřík) (03_16 Výběr agentury pro pořádání výroční konference ČUS
2013.pdf)
As. Petřík informuje o kritériích pro výběr agentury. Agentury budou osloveny již na rok 2013. Členové
výboru zašlou do 10. března tipy na agentury, které by byly osloveny s nabídkou pořádání výroční
konference. Do 15. března bude připravena nabídka pro agentury,které se výběru budou účastnit – as.
Petřík a Mgr. Črepová. Prezentace vybraných agentur bude probíhat na příštím výboru.
12. Zpráva pokladníka (Petřík) (03_17 Česká urologie 2011 náklady.doc)
Informace o stavu rozpočtu. Informace o nákladech na Českou urologii v roce 2011. Ztráta je meziročně o
cca polovinu nižší.
13. Implantace AMS, aktuální stav
Informace o dopisu od doc. Hanuše, bude rozesláno všem členům výboru ČUS. Odpověď připraví prof.
Babjuk a rozešle členům výboru.
14. Noví členové (Črepová)
Výbor odsouhlasil přijetí těmto novým členům:
MUDr. Babajide Adedokun – Urologická klinika FN Brno Bohunice
MUDr. Jan Vašinka – Urologické oddělení, Nemocnice Znojmo
MUDr. Ivo Odstrčil – Urologické oddělení, SZZ Krnov
MUDr. Jan Pulcer – Urologické oddělení, SZZ Krnov
MUDr. Martin Kuhn – Urologické oddělení, Kroměřížská nemocnice a.s.
15. Různé:
•

Prof.
Hora
předložil
koncept
dokumentu
(03_18
WCE_2017_BID_PRAGUE_CZECH_REPUBLIC_FINAL.pdf) vypracovaný ve spolupráci s Pavlem
Šušákem z agentury CZECH-IN s.r.o. Dokument představuje Prahu a ČUS jako potenciální zájemce o
pořádání WCE (světového endourologického kongresu) v roce 2017. Výbor tuto aktivitu
odsouhlasil, prof. Hora společně s p. Šušákem vypracují průvodní dopis k prezentaci a poté bude
předsedou ČUS zasláno do Endourological Society.

•

Informace o CEM, ESOU

•

Časopis Česká urologie – schválení aktualizovaných pravidel fungování (03_19 Časopis Česká
urologie –pravidla fungování.doc). Prof. Hora informuje o aktuální situaci v ČU, stavu edičního
plánu, práci recenzentů atd.. Možnost šíření časopisu na Slovensko – jedno číslo k rozeslání bylo
schváleno výborem ČUS. Diskutována užší spolupráce se SUS (např. jedno česko-slovenské číslo).
Bude projednáno s výborem SUS na výroční konferenci SUS v Martine. Odměny výkonné redakční
radě, nyní 5 členů namísto 4. Výbor ČUS odsouhlasil navýšení odměny ČUS z 12.000 na 15.000 Kč

•
•

•
•
•
•
•

za jedno číslo (tedy stejná výše odměny pro jednotlivého redaktora). V případě, že bude na konci
roku vyrovnaný rozpočet, bude výbor zvažovat odměnu výkonné redakční radě.
Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci. Výbor schválil členy Komise pro udílení
cen ČUS. Složení Komise bude uveřejněno na webu ČUS. (03_20 Komise pro udílení cen ČUS
za nejlepší vědeckou publikaci.doc)
Výběr přednášejících na 19. výroční konferenci SUS (03_21 03_21 Přednášející na 19. výroční
konferenci SUS.jpg). V roce 2012 přednese přednášku ČUS prof. Babjuk. Prof. Babjuk
informuje o nabídce SUS pro 10 rezidentů, kteří budou mít hrazené ubytování a kongresový
poplatek. Dr. Čapoun obešle rezidenty s nabídkou účasti. Výběr proběhne losováním.
Recipročně bude ČUS zvát slovenské rezidenty na výroční konferenci.
Výsledky losování ESOU (03_22 Výsledek losování ESOU Hamburk 2012)
Poskytování seznamu členů ČUS. Návrh, aby byl seznam farm. firmám poskytován za úhradu. Zjistit
jak je nastaveno v současné době v rámci ČLS JEP, podle výsledných informací bude řešeno sekretariát.
Institut pro veřejnou diskuzi – prof. Babjuk informuje o nabídce Institutu pro veřejnou diskuzi.
Grada Publishing s. r. o. – žádost o zahájení jednání o vydání stěžejní publikace oboru. Prof. Babjuk
nakladateli odpoví. (03_23 Žádost Grada)
Bulletin ČUS

Termíny jednání výboru ČUS v první polovině roku 2012 – 26. dubna, 21. června.

Zapsala: V. Črepová
Kontrola: M. Babjuk

