Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 3.1.2006
v Jihlavě
Přítomni: doc. Babjuk, doc. Fiala, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím, doc.
Kočvara, dr. Rosenberg, doc. Záťura
Omluven: dr. Anděl
RK: prof. Pacík, dr. Petřík
1. Kontrola zápisu – doc. Jarolím
2.
Bod 7: zakoupen dataprojektor
Bod 9: úkol trvá
Dr. Petřík rozešle rámcový rozpočet na konferenci ČUS v Českých Budějovicích. Domluven
ESU kurz s prof.Van Poppelem
Bod 11: úkol trvá
European Update Series…..1680 návštěv za rok
Bude jiný nakladatel. Kompletní částka cca 170 tis Kč. Výbor doporučuje dále pokračovat v
této aktivitě v r. 2006. Od roku 2007 hodlá zajistit členství v EAU pro všechny členy ČUS , v
jehož rámci by členové tyto Series obdrželi. Bude však nutné pře tím oslovit členy, zda s
členstvím v EAU budou souhlasit. Pokud bude odsouhlaseno, pak další vydávání a překládání
Update Series nebude potřeba.
Dr. Petřík a prof. Hanuš připraví způsob, jak oslovit členy stran členství v EAU.
Bod 13: úkol trvá
Dr. Rosenberg se zúčastnil zasedání na MZ týkajícího se třídícího modelu X7-kombi
zdravotnických prostředků (ZP). V první etapě je věnována pozornost ZP na poukaz. Disketa
s redukovanou verzí XT-kombi je k dispozici u dr. Rosenberga. V případě, že bude zjištěno,
že některý druh ZP v uvedeném modelu třídění X7-kombi není zastoupen, bude
navrhovatelem do navrhovaného úrovňového třídění vyznačen a včleněn - jako termín pro
odeslání návrhů jednotlivých odborných lékařských společností zpět na MZ bylo dohodnuto
7.1.2006.
2. Členové výboru ČUS vyjádřili vůli, aby členové RK se v co nejvyšší míře účastnili
zasedání výboru nejen jako členové kontrolního orgánu, ale jako účastníci, kteří souhlasili s
pověřením řadou úkolů.
3. Zpráva pokladníka – dr. Anděl
Výsledek hospodaření ČUS k datu 9.11.05 – běžný účet……...3 197 273,01.-Kč
Výroční konference 2005 Praha byla účetně uzavřena: zisk 0.-Kč, rozpočet dodržen, včetně
odměny pořadatelům schválené výborem ČUS
Definitivní vyúčtování prosince 2005 bude zasláno až v prvním lednovém týdnu 2006
Stav fondu…………………………….1 399 389.56.-Kč
Termínovaný vklad na 500 000,- Kč na rok u ČSOB.

Firma Pfizer při jednání v prosinci snížila partnerskou platbu na příští rok. Členové výboru
rozhodli, že Pfizer se dostala tímto snížením od 1.1.2006 pod požadovaný limit pro platinové
sponzory a stává se zlatým sponzorem ČUS, tj. nadále nemůže používat plaketu platinového
sponzora, ale plaketu zlatého sponzora ČUS.
V tomto smyslu bylo rozhodnuto stanovit napříště jasná pravidla pro sponzory, zejména
„ceník“ nabízených služeb Českou urologickou společností, včetně služeb v rámci výroční
konference. Pravidla připraví doc. Babjuk, který již připravil návrh na doplnění stávajících
pravidel pořádání výročních konferencí.
4. Po mailové diskuzi si SAU vytvoří samotné webové stránky a na webové stránky ČUS
bude možnost napojení (oběma směry).
5. Časopis Česká urologie
5.1. Byla registrována stránka www.czechurol.cz na 1002 Kč – zajistil doc. Záťura. Dále byla
zaregistrován název Czech Journal of Urology. Výbor souhlasí s proplacením této částky a
převedení této registrace na ČUS JEP v součinnosti s Ing. Vičarovou.
5.2. Pokračují jednání s Medica Publishing (doc. Záťura a prof. Pacík) s možností odkoupení
práv na název Česká urologie včetně kompletního archivu. Prof. Hanuš a doc. Záťura zaslali
Medica Publishing stanovisko ČUS, dle sdělení doc. Záťury Medica Publishing trvá na
původní ceně. Pokud se právní nároky potvrdí, pak členové výboru pověřili doc. Záťuru a
prof. Pacíka k přípravě kupní smlouvy. Následná informace ale zpochybnila právní nároky
Medica Publishing a bude třeba rozhodnutí výboru přehodnotit.
5.3. S firmou Solen připravena smlouva, upravena podle návrhu při jednání výboru.
Definitivní znění předseda a sekretář upraví s právníkem ČLSJEP
Definitivní smlouva má rozpočet prací a služeb ve výši celkem 672 tis. Kč. za rok včetně
DPH (4 čísla). Anglická verze na webu zatím nebude součástí smlouvy.
5.4. Redakční rada. Výbor ji pověřuje připravit inovaci koncepce práce, seznam recenzentů,
termíny setkání apod. Materiály připraví doc. Záťura a rozešle k diskusi. V současné době
spěchá vydávání prvního čísla, takže zatím budou články i nadále k dispozici na internetu s
možností vyjádření se všech členů RR.
6. Sdílení kódů. Doc. Jarolím přednesl konsenzus seznamu sdílených kódů, které budou
uvolněny pro chirurgii, úrazovou chirurgii, hrudní chirurgii a plastickou chirurgii. Byla
zdůrazněna pozice urologa pro všechny elektivní výkony a potřeba dostupnosti urologa pro
akutní výkony. Doc. Jarolím a předseda ČUS odešlou návrh sdílení kódů jednotlivým
odbornostem, které o ně požádaly. Současně požádáme plastické chirurgy o sdílení některých
kódů pro urologii.
7. Koncepce urologie. Doc. Záťura a doc. Kočvara informovali o schůzce o koncepci urologie
na MZ ČR, které vedl Mgr. Studnička, účastnili se i zástupci za VZP vedené Ing. L.
Dvořáčkem. Schůzka byla informativní, vysvětlující poslední verzi koncepci urologie a dětské
urologie, která byla připravena výborem ČUS v březnu 2005. Zástupci MZ vyjádřili zájem o
publikování standardů v rámci metodických pokynů. Zástupci ČUS vyjádřili přání, aby k
výběrovým řízením na vedoucí urologických pracovišť byli pravidelně přizváni též odborníci
z řad urologů, požádali VZP o dodání statistických dat při vytváření nové sítě urologických
pracovišť, což zástupci VZP přislíbili, zástupci ČUS nabídli VZP spolupráci při školení
revizních lékařů a při přípravě doporučených postupů.

Doc. Hanuš Miroslav předložil představy o ambulantní urologické péči. Byla diskutována
povinnost vybavení a provádění určitého spektra výkonů v rámci každé ambulance.
Spektrum péče v lůžkových centrech obsahuje veškerou lůžkovou péči s výjimkou LERV,
dětské urologie, laparoskopických operací a transplantací, které jsou či musí být více
centralizované.
- Definici lůžkového urologického centra (nutné počty některých výkonů, technické a
personální vybavení) pověřen doc. Fiala, který tak upraví dosavadní materiál (koncepce
urologie z r. 2000. koncepce urologie z března 2005).
- Definici ambulantního urologického pracoviště (nutné počty výkonů, technické a personální
vybavení) připraví doc.M.Hanuš.
8. Vzdělávací programy. Doc. Kočvara předal návrh redakce vzdělávacích programů oboru
urologie a dětské urologie, připravené pracovní skupinou doc. Záťura, doc. Kočvara, prof.
Dvořáček a prof. Hanuš. Redakce je požadována z MZ ČR vzhledem k nutnosti k akreditace
celé doby školení. Současně navrženy změny ve smyslu sladění spektra školení s požadavky
EBU, zaveden systém povinný teoretických seminářů a intenzivních praktických kurzů,
změněny počty požadovaných operačních výkonů, zvýšen důraz na asistence při operaci,
upraven interval pravidelných kontrol akreditovaných pracovišť zástupcem akreditační
komise. Návrh programů byl po diskusi schválen a bude předán k projednání na OKU. Poté
bude předán na MZ ČR (požadovaný termín do konce února 2006).
Podle těchto programů budou upraveny i požadavky na akreditovaná pracoviště, které již byly
předloženy akreditační komisi v září 2005. Tyto požadavky budou též upraveny podle návrhu
MZ ČR za účelem sjednocení jejich podoby s ostatními odbornostmi.
9. Kategorizační komise (doc. Jarolím)
Příští schůze bude 16.února. ČUS předkládá dva návrhy týkající se LH RH a botulotoxinu.
10. Konference ČUS České Budějovice:
Prof. Wirth a P.A. Abrahamsson navrženi prof. Hanušem, schváleni jako hosté. Ostatní
členové výboru ČUS jsou žádáni i návrhy dalších čestných hostů. Pokladník ČUS dr. Anděl
bude požádán, aby stanovil, kolik sponzorských peněz ČUS bude přiděleno, dr. Petřík
oznámil, že ekonomická zpráva je připravena. Bude předáno pokladníkem na ČLS JEP.
11. Dr. Rosenberg přednesl výsledek elektronického hlasování týkající se urologických
indikací pro lázeňskou léčbu. Žádná navržená indikace nedostala nadpoloviční většinu hlasů.
Výbor ČUS považuje dosavadní způsob lázeňské léčby hrazené ze zdravotního pojištění za
málo efektivní. Doporučujeme výraznou redukci ve schvalování a omezení zejména plateb za
"hotelové služby". Dr. Rosenberg připravil v tomto smyslu stanovisko, které bude odesláno na
MZ.
Považujeme za nutné, aby byla vytvořena nová koncepce láz. léčby ve spolupráci balneologů,
lékařů oboru FBLR která by se opírala o dokladovatelné a zdůvodněné postupy. Důraz by měl
být kladen na propojení léčebné rehabilitace dosažitelné v síti léčebné rehabilitace a láz
léčení, jehož výhoda musí být v intenzivní komplexní rehabilitaci spojené s využitím
přírodních zdrojů atd. Na vytváření této koncepce se budeme rádi podílet jak při tvorbě tak
oponování výsledků. Tč nepovažujeme za racionální vytvářet písemná zdůvodnění
jednotlivých stávajících postupů, protože taková práce vyžaduje definovat zadání atd a je
především věcí lékařů balneologů, protože lázeňské organizace se ucházejí o úhradu ze zdrav
pojištění /dokladovat prospěšnost by měl především uchazeč o čerpání peněz/.

12. Doc. M. Hanuš navrhuje podpořit vydání knihy Textbook of Urology v angličtině,
autorem je dr. Veselský (Hora M., Novák J. a Chapple CH. – recenzenti). Žádost bude
oficiálně zaslána.
13. Připomínky k pravidlům na pořádání výročních konferencí ČUS – připraví doc. Babjuk.
14. Doc. Záťura upozornil, že dále není schopen zajistit vydávání české verze European
Update Series. Dr. Belej, který toto dosud částečně zajišťoval je ochotný připravit skupinu,
která bude ve vydávání dále pokračovat.
Výbor ČUS původně rozhodl pokračovat ve vydávání ještě v tomto roce. V diskusi ale
zaznělo uvážit, zda není výhodnější přijmout členství EAU pro všechny členy ČUS, čímž by
všichni získali nejen Update Series, ale i časopis EAU, levnější fee na kongresy, CME EBU
registraci apod. O finanční analýzu a srovnání dodatečně požádán dr. Petřík s dr. Andělem,
kteří toto předloží na příští schůzi.
.
15. Příští zasedání výboru ČUS se uskuteční 21.3.2006 v 16.00 hod., nejspíše opět v Hotelu
Tři věžičky.

