Zápis z mimořádného zasedání výboru ČUS
dne 3. 11. 2006 v Praze
Přítomni:, doc. Babjuk, doc. Hanuš M., prof. Hanuš T., doc. Jarolím, doc. Kočvara, dr.
Rosenberg
Omluven: dr. Anděl, doc. Fiala, doc. Záťura
Za RR: dr. Petřík
1. Z podnětu dr. Kawaciukové znovu diskutováno sdílení kódu 81347 - moče chem. a sed.
Sdílení pro urologii není povoleno, pojišťovna by teoreticky mohla nasmlouvat příslušný kód
i urologovi, v případě, že se podrobí odpovídající kontrole kvality vyšetření (placené), jak je
vyžadována pro laboratoře. Lze vykazovat pouze kod 09123 - Analýza moče chemicky. Dr.
Petřík zašle odpověď dr. Kawaciukové.
2. Prof. Hanuš seznámil výbor s okolnostmi rozhodnutí doc. Kawaciuka rezignovat na
všechny funkce spjaté s ČLK. Výbor společnosti byl svolán vzhledem k diskusi týkající se
nástupce ve vedení OKU. Prof. Hanuš v tomto směru zaslal informující dopis prezidentovi
ČLK s návrhem pověřit dále vedením doc. Záťuru, který doc. Kawaciuka zastupoval s tím, že
výbor navrhne svého kandidáta na uvolněnou funkci v ČLK Výbor si je vědom, že zvážení a
event. akceptace tohoto návrhu je jen v rovině kolegiální. Doc. Záťura prozatím souhlasí
vykonávat funkci předsedy OKU jako její místopředseda, uvažuje ale o ukončení této aktivity
do konce roku 2006. Při rozpravě padly návrhy: doc. Záťura, Dr. Petřík a doc. M. Hanuš,
kteří mají zkušenosti s prací v OKU. Výbor se bude příp. výběrem zabývat až poté, co obdrží
definitivní stanovisko od doc. Záťury .
3. Při kontrole členství ČUS u oceněných cenou ČUS pro rezidenty bylo zjištěno, že MUDR.
M. Hajný není členem ČUS a tím nesplnil podmínky pro udělení ceny. Výbor proto rozhodl o
odejmutí této ceny a jmenovaný bude vyzván, aby diplom s cenou vrátil na sekretariát ČUS.
4. Součástí zápisu jsou zápisy z jednání sekcí ČUS na konferenci v Českých Budějovicích. V
onkologické sekci reakce na Věstník MZ. Byla podepsána definitivní verze dopisu pro MZ a
ČOS, týkající se reakce na Věstník č. 6 – Péče o onkologické pacienty, kde je oponována
limitovaná úloha urologa v péči o onkourologické pacienty.
V andrologické sekci upozorněno na nevhodné reklamy v Urologii pro praxi a výbor
doporučuje, aby urologičtí zástupci v redakční radě časopisu se snažili toto ovlivnit.
K projednání zápisů se výbor vrátí na svém řádném zasedání v prosinci 2006.
5. Kategorizační komise.
Doc. Jarolím informoval o nové organizaci práce kategorizační komise. Pozici ČUS vidí v
podávání stanovisek k vyřazování některých preparátů či při předkládání preparátů nových s
tím, že při hrazení nového preparátu je obvykle nutné snížit úhradu u jiných léčiv. KK též
zajímá odhad potřebné preskripce nové zaváděného léku. Není ale úlohou odborné
společnosti se vyjadřovat k ceně, jak již bylo v minulých stanoviskách ČUS zdůrazněno.
ČUS chybí též zpětná vazba, tj. jak bylo s jejím stanoviskem naloženo. Chybí transparentní
závěry z průběhu hlasování v KK.
Dr. Rosenberg upozornil, že KK též rozhoduje o preskripčním omezení, a zde by měla být
pozice odborných společností zásadní – doc. Jarolím předá toto stanovisko.
Doc. Hanuš upozornil na vhodnost komunikace se zástupci pacientů.

V diskusi zazněl požadavek na podpory stanovisek ČUS ze strany ČLS JEP.
Doc. Jarolím připraví materiál prof. Hanušovi pro setkání předsedů odborných společností s
předsednictvem ČLS JEP.
6. Urology beyond Boundaries
Prof. Hanuš informoval o účasti na mezinárodním sympoziu 26.-27.10.2006 v Nijmegen,
které bylo věnováno setkání s prof. Debruynem a kde prof. Hanuš zastupoval ČUS. Při této
příležitosti prof. Hanuš kontaktoval prof. Chappla, prof. Teillaca a prof. Wirtha. Ze setkání
vyplynula možnost jednat o získání další slevy pro korporátní členství EAU, které by dosáhlo
v optimálním případě jen 70,- EUR na osobu.

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Zapsal: doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

