Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy
Přítomni:
Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, doc.
Zachoval, as. Petřík
Členové revizní komise: doc. Doležel, doc. Kočvara, as. MUDr. Matoušková
Hosté: MUDr. Čapoun, prim. MUDr. Jandejsek
Program: (04_02 Program schuze vyboru CUS .doc)
1. Organizační opatření (Babjuk, Črepová)
Po 6 měsících fungování stávajícího sekretariátu aktualizovány body dohody se společností Medakta s. r.
o., finanční podmínky změněny nebyly – výbor ocenil dosavadní práci a odsouhlasil pokračování
spolupráce.
Oznámení změny v chodu sekretariátu ČUS po dobu rodinných povinností Mgr. Črepové. Mgr. Črepová
bude chod sekretariátu nadále koordinovat. Její zástupkyní bude Mgr. Nikol Bartlová.
2. Kontrola zápisu z minulé schůze (Hora) (04_03 Zápis schůze výboru ze dne 21. 2. 2012.doc)
V zápisu z minulé schůze jsou barevně vyznačeny nesplněné úkoly a doplnění (příloha).
3. Úprava stanov ČUS, nové stanovy ČLS JEP (Babjuk) (04_04 Stanovy CUS 2012 návrh.doc)
Návrh úprav Stanov ČUS rozeslán členům výboru. Oproti stávajícím Stanovám zakomponována osoba
manažera/manažerky ČUS. Pozměněny i podmínky vstupu členů revizní komise do diskuse během
jednání výboru – členové revizní komise mohou vstupovat do diskuse v případě souhlasu předsedajícího.
Výborem úpravy jednomyslně odsouhlaseny. Úpravy stanov musí odsouhlasit ještě členská základna na
plenární schůzi v rámci výroční konference ČUS. Nové Stanovy budou k dispozici na webu ČUS.
V bulletinu bude umístěn odkaz na tento dokument.
Diskutována otázka přidruženého a řádného členství a jejich definice, bude zapracováno do Stanov
zapracovat – návrh vypracuje dr. Rosenberg do 9. května.
Výbor informován i o nových stanovách ČLS JEP - sekretariát rozešle výboru nové Stanovy ČLS JEP.
4. Korporátní členství EAU (Babjuk, Črepová) (04_05 Korporátní členství EAU 2012.doc)
Informace o počtu členů, kterým se korporátní členství hradí zpětně za rok 2011. Diskutována otázka
finanční náročnosti a efektivnosti. Návrh, aby byl změněn přístup k hrazení členství - hradilo by se jen
členům, kteří se o členství aktivně přihlásí. Doc. Zachoval a prof. Hanuš budou na meetingu se
zástupci EAU diskutovat výši platby za korporátní členství v případě, že bude menší počet přihlášených
členů. Pro přihlašování musí být funkční registr na webu ČUS. Členská základna bude posléze
informována o nových podmínkách prostřednictvím bulletinu atp.
5. Restrukturalizace sítě zdravotnických zařízení, jednání s VZP (Zachoval, Babjuk)
Doc. Zachoval informuje o jednáních s VZP. Projednávány byly tyto body:

Jednodenní péče na lůžku – VZP má k dispozici od výboru ČUS aktualizovaný seznam úkonů
jednodenní chirurgie. Nyní se má k seznamu vyjádřit VZP. Očekává se, že návrhy cen ze strany
pojišťovny budou nízké – v porovnání s aktuální situací jsou navrhované asi třetinové. As. Petřík
dodá k seznamu výkonů ceny podle návrhu nového sazebníku

Klíčové výkony – VZP jedná se všemi společnostmi o definici klíčových výkonů, tj. běžné a
současně nejsložitější výkony. V urologii jde o 3 typy výkonů – nefrektomie + resekce ledviny,
radikální cystektomie, radikální prostatektomie. VZP a výbor ČUS se na typu klíčových výkonů

shodly. VZP plánuje nasmlouvání těchto výkonů pouze u těch oddělení, které provádějí ročně
nadlimitní počty. Výbor ČUS navrhl při jednání dolní limit 10 pro nefrektomii + resekci ledviny, 10
pro cystektomii a 20 pro radikální prostatektomii. Tyto limity jsou dle názoru výboru vhodným
kompromisem pro zajištění kvality péče, ale i její regionální dostupnosti.

Společný lůžkový fond – VZP chce znát názor společnosti, zda může fungovat společný lůžkový
fond a zda do něj může být zapojena urologie. Jednání probíhají. Prof. Hora navrhuje, aby se
společnost proti společnému lůžkovému fondu ohradila. Proběhla diskuze o tom, jaké stanovisko
by měla společnost zaujmout. Doc. Jarolím navrhuje, aby se k této problematice vyjádřilo GPPU.
Výbor se shodl, že společný lůžkový fond by se měl týkat pouze stávajících ordinariátů, což je i
v kontextu s vyjádřením minulého výboru. Prof. Hora navrhuje dvoustupňovou koncepci urologie
– buď jednodenní péče nebo primariáty.
Doc. Zachoval připraví k prvním dvěma bodům návrh stanoviska výboru ČUS. Ke společnému lůžkovému
fondu připraví návrh stanoviska doc. Zachoval a prof. Hora.
Doc. Zachoval informuje o jednání s VZP o inkontinenčních pomůckách. Tyto informace doc. Zachoval
zpracuje a připraví do dalšího čísla bulletinu, kompletní materiál bude na stránkách ČUS.
DRG – doc. Zachoval rozešle informace členům výboru
Sazebník – pokračují jednání o kultivaci Sazebníku. Doc. Zachoval a as. Petřík doplní Sazebník o materiály,
ZUM a přístroje. O současném stavu bude informace v dalším čísle bulletinu. Kód permanentní
katetrizace u muže, návrh na přejmenování kódu - as. Petřík a doc. Zachoval.
6. Koncepce urologie
Prodiskutováno v rámci předchozího bodu. Je platná nadále koncepce oboru vypracovaná v roce 2007,
výbor se k tématu v budoucnosti hodlá vrátit a materiál aktualizovat.
7. Konference 2012 (Krhut, Petřík)
Doc. Krhut informuje o přípravách letošní výroční konference. První den konference by měl proběhnout
přenos robotické radikální prostatektomie z Ústí nad Labem a laparoskopické radikální prostatektomie
z Nového Jičína – definice podmínek a přípravy probíhají. Plenární schůze plánována na čtvrtek, stejně
jako ESU kurz (téma nádory měchýře). Potvrzena účast zahraničních hostů – prof. Abrahamsson, prof.
Wirth, prof. Palou (předseda ESU). Oficiálně pozván prof. Kliment, předseda SUS. Recipročně bylo na
výroční konferenci pozváno 10 rezidentů ze Slovenska. Otázka workshopů ČAU v první den konference
(středa) – budou ve spolupráci se sekcemi: onkologický (prof. Pacík) + další na onkologické téma dle
domluvy s as. Matouškovou, radiodiagnostický (prim. Staněk), funkční urologie (SUNU).
Upřesněn termín setkání vědeckého výboru konference – 2. července ve 13 hod. Zápis z jednání
dostanou všichni členové vědeckého výboru.
V dalším čísle bulletinu bude informace o posunutí deadline pro dodání abstrakt do 15. června.
8. Konference 2013 (04_06 Kongresová nabídka Karlovy Vary 2012.pdf)
Prostory pro konání výroční konference a nabídka hotelu Thermal včetně finančních podmínek jsou
vyhovující. Diskutováno i personální zajištění konference. Výbor jednomyslně odsouhlasil jako místo
konání výroční konference 2013 Karlovy Vary, dále odsouhlasil jako prezidenta konference dr. Brdlíka.
Jako vědecký sekretář navržen as. Petřík, který má s organizováním konferencí největší zkušenosti, výbor
jednohlasně souhlasí. Vzhledem k tomu, že dr. Brdlík nemá aktivity v akademické oblasti, navržen jako
předseda vědeckého výboru konference prof. Hora, výbor jednohlasně souhlasí. Předseda napíše dr.
Brdlíkovi oficiální dopis, ve kterém ho bude informovat o odsouhlasených aktivitách týkajících se výroční
konference ČUS 2013.
9. Web - výběr IT společnosti (Hora, Broďák)

Prof. Babjuk prezentoval současnou situaci týkající se webových stránek, zejména jejich zásadní
důležitost ve vztahu k členské základně i ke sponzorům. Vyjadřuje současně zásadní nespokojenost se
stávající situací, hlavně se spoluprácí s IT specialistou, panem Hruškou (pomalé reakce, neprofesionální
přístup, absence jasné dohody, limitace ve vzhledu stránek, špatný přístup ve vyhledávačích atd.). Prof.
Hora informuje o stavu výběru IT společnosti a komunikaci s webmasterem. Doc. Broďák reaguje na
informace prezentované prof. Babjukem a prof. Horou, ne zcela souhlasí s výtkami. Navržen kompromis:
Webmaster a pan Hruška vypracují do týdne novou nabídku na správu webu ČUS. Bude jasně formulovat
podmínky spolupráce, termíny i finanční požadavky atd. Pokud tato nebude vyhovovat, bude oslovena
jiná IT společnost. Termín na zlepšení stávající situace a dodání nové nabídky ze strany p. Hrušky do 5.
května. Vzhledem k vysoké kvalitě portálu Linkos, zjistí Doc. Doležel kontakt na společnost, která
spravuje stránky, respektive podmínky a způsob fungování.
10. Web – pacientské stránky (04_07 Pokročilý karcinom prostaty.docx, 04_08 Biopsie prostaty.doc)
Prof. Babjuk informuje o přípravách materiálů pro pacientské stránky. Předseda ČUS oslovil dr. Čapouna
(VFN Praha) a dr. Krále (Olomouc) k aktivnímu přístupu v této oblasti. Dr. Čapoun připravil návrh témat
v oblasti karcinomu prostaty i první materiál v oblasti CRPC. Budou fungovat FAQ (často kladené dotazy).
Výbor souhlasí jednomyslně s tím, aby koordinátory pacientských stránek byli dr. Čapoun a dr. Král, kteří
připraví ucelený návrh a osloví další urology. Dalšími oblastmi po zpracování karcinomu prostaty bude
otázka inkontinence moči. Aktivita mladých urologů v této oblasti bude zohledněna např. při výběru
účastníků na konferencích v příštím roce.
Po zpracování dokumentů je nutné zajistit lepší pozici portálu ve vyhledávačích i za cenu finančních
nároků, předseda event. osloví sponzory.
Na stránkách bude odkaz na interaktivní urologii.
11. Výběr agentury na rok 2013 (Petřík, Črepová)
As. Petřík prezentuje výsledky zaslaných nabídek od agentur, které byly osloveny jako potenciální
organizátoři výroční konference ČUS. Dle předložených nabídek analyzuje nejvýhodnější a nejméně
výhodné nabídky. Nabídka stávající agentury Hanzo vychází jako lepší průměr. Budou vybrány 3 agentury
(včetně Hanzo), se kterými proběhne další jednání. As. Petřík a Mgr. Črepová vyberou agentury a osloví
je s přípravou modelové nabídky na výroční konferenci v Karlových Varech.
As. Petřík prezentuje alokované finance od sponzorských firem na výroční konferenci 2012. V tuto chvíli
je to 850.000 Kč, s touto částkou se v rozpočtu konference počítalo.
12. Sekce rezidentů (účast na konferenci SUS, aktualizace seznamu členů) (Čapoun) (04_09 Účast
rezidentů na konferenci SUS.doc, 04_10 Rezidenti – databáze 2012 CUS.xlsx)
Účast rezidentů na SUS – 15 přihlášených, z toho 4 nejsou členové ČUS. MUDr. Tolinger (který žádost
stáhl) bude na žádost as. Petříka znovu zařazen mezi přihlášené a bude jako první náhradník. 3 zájemci,
kteří nyní nejsou členy ČUS ale mají přihlášku do ČUS, budou jako další náhradníci, v pořadí, kdy si podali
přihlášku ke členství v ČUS. Sekretariát bude o výběru informovat rezidenty, informaci umístí na stránky
ČUS. Prof. Babjuk bude o výsledku výběru informovat prof. Klimenta ze SUS.
Aktualizace seznamu členů rezidentů – dr. Čapoun informuje o postupu aktualizace seznamu. 21
pracovišť zatím neodpovědělo. Dr. Čapoun je bude společně s doc. Zachovalem kontaktovat
prostřednictvím kontaktů z GPPU. Nyní je aktuálních 98 kontaktů na rezidenty.
13. Certifikovaný kurs v onkourologii (Babjuk) (04_11 Onko-uro záver 4-2012.doc)
Prof. Babjuk informoval o jednání s ČOS ohledně návrhu certifikovaného kurzu v urologii, v otázce
kompetence absolventů kurzu nenalezena shoda. Výbor ČOS zašle ČUS oficiální stanovisko. Prof. Babjuk
představil nový kompromisní návrh, který výbor jednohlasně odsouhlasil. Program bude odeslán na MZ.

14. Záštita ČUS/ČAU
- Advances in Urology (GSK) (04_12 Advances in Urology-žádost o záštitu.docx) – výbor
odsouhlasil záštitu ČUS a ČAU
- Workshop SUNU (04_13 Pozvánka Workshop SUNU 2012 Kyjov.doc) – výbor odsouhlasil
záštitu ČUS a ČAU
- 4. polabské dny (04_14 4. polabské dny -průvodní dopis.doc., 04_15 4.polabské dny.odt) –
výbor odsouhlasil záštitu ČUS a ČAU.
- 1. český video kongres (04_16 1. český video kongres-pozvánka.pdf) –výbor odsouhlasil
záštitu ČUS a ČAU
Sekretariát bude organizátory o rozhodnutí výboru informovat a zašle jim loga ČUS a ČAU
v elektronické podobě.
15. Agenda služebních cest (Petřík)
Výbor odsouhlasil proplácení cestovních smluv dle předchozího návrhu – paušál 4 Kč/km.
16. Zpráva pokladníka (Petřík)
As. Petřík informuje o stránce příjmů a nákladů rozpočtu ČUS. Reviduje původní rozpočet. V této chvíli je
rozpočet v plusu cca 400.000 Kč. Nejsou zde zahrnuty zisky z výroční konference. Diskuze o příspěvcích
na FEBU testy. Výbor odsouhlasil příspěvek 19.200 Kč rezidentům, ale až po složení oral i written EBU
testu.
17. Stanovisko výboru ke kombinované léčbě BPH (Jarolím)
Doc. Jarolím informuje o vypracování nového doporučení některých aspektů medikamentózní léčby BPH.
Doc. Jarolím rozešle dokument členům výboru k připomínkování. Tento dokument bude po odsouhlasení
výborem prezentován jako doporučení výboru ČUS na webu ČUS, odkaz na doporučení bude v dalším
čísle bulletinu.
18. Dotazníky o ambulantní péči (Zachoval, Rosenberg)
U ambulantní i lůžkové složky je návratnost dotazníků cca poloviční. Doc. Zachoval podal informaci o
tom, proč některá lůžková zařízení nereagovala – je to z důvodu nové personální vyhlášky a také
neochoty vyplňovat dotazníky na základě předchozí špatné zkušenosti s těmito aktivitami minulého
výboru. Dr. Rosenberg připraví dopis pro ambulantní urology, kteří doposud vyplněný dotazník nezaslali.
19. Noví členové (Črepová)
Výbor jednohlasně odsouhlasil přijetí těmto novým členům:
MUDr. Jaroslav Andriychuk – Urologické oddělení, Nemocnice Třebíč
MUDr. Tariq Sanalla – Urologická klinika FN Brno
MUDr. Roman Wasserbauer – Urologická klinika FN Brno
MUDr. Silvia Trajová – Urologická klinika FN Brno
MUDr. Marcela Čechová – Urologická klinika FN Motol
MUDr. Lubica Lahová – Urologické oddělení, Nemocnice Havířov
MUDr. Věra Hladíková – Urologická ambulance Hradec Králové
MUDr. Jiří Stejskal – Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Miroslav Šuráň – Urologické oddělení, Městská nemocnice v Litoměřicích
20. Různé
 Certifikovaný kurz v urogynekologii – diskutován potenciální přínos certifikovaného kurzu jako
součásti celkové strategie ČUS v oblasti funkční urologie.
Výbor podporuje existenci tohoto kurzu. Sekce SUNU připraví návrh kurzu – termín po
prázdninách.
















Vyhlášení ceny o nejlepší publikaci – informace je na webu ČUS a v prvním letošním čísle
časopisu Česká urologie. Po 1. červenci budou došlé přihlášky zaslány doc. Krutovi, který je
odešle komisi pro udělování cen.
Výzva k účasti na CEM, podpora účasti, výše podpory – do poloviny června je potřeba odeslat
jmenný seznam s kontakty společnosti Sandoz, která podpoří účast. Sandoz bude s těmito
účastníky přímo v kontaktu. Sandoz podpoří 20 účastníků, 10 účastníků podpoří ČUS. Sekretariát
připraví výzvu k účasti na CEM. Výzva bude umístěna na webu ČUS a odkaz na ní bude v dalším
čísle bulletinu.
Dlužníci ČUS (04_17 Dlužníci ČUS přehled k 23. 4..doc)– Mgr. Črepová informuje o stavu dlužných
částek členů ČUS. V dubnu rozesílala ČLS JEP složenky za příspěvky na rok 2012 a zároveň za
dlužné částky z minulých let. Na základě došlých plateb výbor na zářijové schůzi rozhodne o
dalším postupu vůči dlužníkům.
Osobnost ČR – výbor ČUS odsouhlasil, že nebude nominovat žádného kandidáta do této
publikace.
Bulletin ČUS – v bulletinu se bude uvádět kdo se podílí na konkrétních aktivitách, které jsou
v bulletinu zmiňovány.
Česká urologie – autorská práva, vyplácení odměn pro recenzenty a autorských honorářů pro
autory. Dořeší as. Petřík, prof. Hora, Mgr. Črepová. Sekretariát odešle šéfredaktorovi časopisu
návrh dopisu s výhradami ke spolupráci s Galénem
Andrologická sekce, dotaz dr. Zámečníka (04_18 Andrologická sekce-dr. Zámečník.pdf). Jedná se
o otázku přidruženého členství, tuto problematiku zpracuje dr. Rosenberg (viz pod stanovy).
Záštitu ČUS nad plánovanou kandidaturou na pořádání International Congress of Andrology
v roce 2017 výbor ČUS odsouhlasil. Sekretariát bude o tomto dr. Zámečníka informovat.
Návrh, aby byl na příští výbor pozván pan Šušák z agentury CZECH-IN.
Cena E. Hradce – nominace se budou řešit na schůzi příštího výboru, stejně tak nominace na
čestné členství v ČUS.

Zapsala: V. Črepová
Kontrola: M. Babjuk

