Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 4. 9.
2008 v Českých Budějovicích
Přítomni: doc. Babjuk, prof. Hanuš T., doc. Fiala, doc. Jarolím, doc. Kočvara, dr. Rosenberg,
doc. Záťura,
Za RK: dr. Petřík,
Omluven: dr. Anděl, doc. M. Hanuš, prof. Pacík, dr. Zmeškal
1. Kontrola zápisu (doc. Jarolím)
Ad 2. Oprava:
Žádost MUDr. Štěpána Veselého, Ph.D. (opraveno jméno, původně uvedeno Macka)
Dr. Veselý žádá výbor o vyjádření ČUS k své žádosti MZ ČR k uznání doby praxe ve
Švédsku. Výbor souhlasí. Výbor upozorňuje, že k žádosti o uznání praxe v zahraničí je třeba
přiložit logbook provedených výkonů potvrzený vedoucím zahraničního pracoviště.
Ad 5. Z prostředků ČUS bylo uhrazeno účastnické fee na 2nd Annual European Perspectives
in Urologic Oncology in Prague.celkem 8 urologům - členům ČUS.
2. Zpráva o přípravě konference (doc. Morávek, doc. Fiala)
Přijato 136 abstrakt. Před konferencí dán prostor pro jednání sekcí, sekce jsou vyzvány, aby
této možnosti využily. Minisympozium bude mít onkologická sekce.
Zajištěna EBU akreditace. Dodatečně se omluvil z účasti prof. Radmayr z Innsbrucku pro
organizační problémy na pracovišti.
3. Výběr organizátora pro výroční konferenci ČUS 2009 – vyhlášen konkurz do 1.10.2008
– uveřejněno na webových stránkách ČUS a v Časopisu Česká urologie. Opci na pořádání
konference má agentura Nukleus.
4. Zprávy z Kategorizační komise (doc. Jarolím) Vychází se z nejnižších cen, možná
bonifikace pro mimořádné účinky léků.
5. Zpráva z onkosekce (doc. Babjuk) Doc. Babjuk upozornil na možnost spolupráce s doc.
Duškem z Ústavu biostatistiky Masarykovy univerzity, který by mohl umožnit získat
epidemiologická data uroonkologických nemocných, tato data lze pak využít pro léčebné,
výzkumné účely i pro účely jednání se ZP. Snaha o spolupráci s onkology v oblasti guidelines
jako reakce na vydané doporučené postupy vydané onkology- dopis prof. Vorlíčkovi napíše
doc. Babjuk a prof. Hanuš. Snaha je vybudovat a event. legislativně zakotvit centra s cílem
získat podklady pro racionalizaci péče a jednání o nákladné péči s plátci zdravotní péče.
Doc. Dušek bude pozván výborem na příští jednání (zajistí doc. Babjuk, prof.Hanuš).
6. Vzdělávací program v urologii (doc. Kočvara)
Doc. Kočvara informoval o novele zákona č. 95/2004, která vstoupila v platnost od 1.7.2008.
Podrobně jsou podmínky pro postgraduální vzdělávání v urologii a současné změny popsány
ve článku Postgraduální vzdělávání v urologii, který vyjde v novém čísle České urologie
(1/2008). Stávající rezidentni byli již (přes sekci rezidentů) upozorněni na paragraf v novele
zákona, který stanovil ukončení platnosti uznávání praxe podle stávajících vzdělávacích
programů dnem 31.12.2008, to znamená např., že praxe na pracovišti bez akreditace nebude
nadále uznávána, podobně k atestační zkoušce od r. 2009 budou směrodatné požadavky

uvedené v novém vzdělávacím programu.
Byla diskutována náplň a program povinných seminářů a praktických kurzů, které budou
součástí připravované nového znění vzdělávacího programu. Bylo doporučeno připojit kurz
Rekonstrukční urologie a traumatologie, k němuž rámcový program přislíbil vytvořit doc.
Záťura. Po doplnění tohoto programu a úpravy programu praktického kurzu Urodynamika,
bude návrh nového vzdělávacího programu odeslán na MZ .
10. Zpráva pokladníka
11. Projednávání agendy výboru ČUS (e-mailová diskuse). Navržen způsob diskuse
k tématu za použití webových stránek serveru ČUS, kdy by ke každému projednávanému
problému byla vytvořena samostatná schránka, kam by se shromažďovaly všechny diskusní
příspěvky, požadavky a připomínky. Pověřený člen výboru, případně výborem pověřený
odborník by diskusi zpracoval a předložil závěr výboru. V současné době bude třeba zjistit
technické možnosti navržené internetové diskuse, definitivní podobu efektivní komunikace si
určí nový výbor.
12. Různé
12.1.. Zasedání EAU Guidelines office a vedoucích sekcí proběhne v Praze dne 28.29.11.2008. Výbor souhlasí s tím, aby předseda prof. Hanuš navrhl setkání se členy výboru
ČUS.
12.2. Dr. Rosenberg se zúčastnil výběrového řízení na místo ambulantního urologa v
Karlových Varech.
12.3. Dr. Rosenberg upozornil na zasedání Komise pro zdravotní pomůcky na MZ, jejíž
jednání bylo přesunuto na jiný termín bez včasného upozornění. V této souvislosti napíše
oficiální nesouhlasný dopis na MZ s žádostí o nápravu.
12. 3. Urologická klinika VFN a 1. LF UK získala akreditaci k provádění vzdělávacího
programu v dětské urologii na úrovní JCPU UÉMS.
12.4. Výbor souhlasí s poskytnutím adresáře členů ČUS za účelem zaslání informačního
dopisu o přednášce profesora Sorentsena organizované SUNU v rámci konference ČUS v
Hradci Králové a současně k zaslání informačního dopisu o Projektu urogenitální
tuberkulózy (s nabídkou celorepublikové spolupráce), který nyní začíná a je
podporován evropskými fondy a který byl přidělen Urologickému odd. FTN v Praze (žádost
zaslal doc. Zachoval).
12.5. Původně plánované setkání EAU meets national societies se neuskutečnilo.
12.6. Dr. Petřík – informoval o jednání mezi chirurgickými odbornostmi a VZP na poli
ČLK, kterého se ČUS aktivně zúčastnila. S platností od 1. července 2008 navyšuje VZP
minutovou režii operačních výkonů následně:
1. Navýšení minutové režijní sazby na 300 % u zvláště náročných nebo nákladných
chirurgických výkonů (označeno v registračním listu SH).
2. Navýšení minutové režijní sazby na 200 % u chirurgických výkonů s nutností hospitalizace
(označeno H).
3. Navýšení minutové režijní sazby na 150 % u chirurgických výkonů prováděných na
zákrokových sálcích (označeno A).
K navýšení dochází pouze u VZP, nikoliv u ostatních zdravotních pojišťoven.

12.7. Výbor ČUS schvaluje proplacení cestovních nákladů pro národní delegáty EBU Prof.
T. Hanuše a Dr. A. Petříka na zasedání EBU ve Vídni ve dnech 3.- 5. 10 .2008.
13. Noví členové ČUS.
MUDr.Marcel Drlík
MUSr. Radek Sýkora
Příští zasedání stávajícího výboru ČUS se uskuteční dne 8.10.2008 v Hradci Králové
v 8.00 hod.
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Zapsal doc. Kočvara

