Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 4. 12.
2007 v Praze
Přítomni:, doc. Babjuk, prof. Hanuš T., doc. Jarolím, doc. Kočvara, dr. Rosenberg,
Za RK: prof. Pacík, dr. Petřík
Omluven: doc. Fiala dr. Anděl doc. Hanuš M., doc. Záťura, dr. Zmeškal
Hosté: ředitel dr. Mareš, Ing. Kantůrek, Ing. Žák, doc. Morávek, doc. Hora
Na počátku schůze přivítal členy výboru MUDr. Mareš, ředitel Oblastní nemocnice Kladno,
pozvání přijali i Ing. Kantůrek, předseda dozorčí rady VZP a náměstek hejtmana
Středočeského kraje a Ing. Žák, člen dozorčí rady nemocnice Kladno a náměstek pro životní
prostřední hejtmana Středočeského kraje.
Členové výboru se mohli seznámit s koncepcí rozvoje a restrukturalizací lůžkové sféry ve
Středočeském kraji, s investičními záměry v oblastních nemocnicích po privatizaci části
lůžkového fondu, se zajištěním urologických lůžek. Členové výboru zdůraznili potřebu
koncentrace urologické lůžkové péče, která by měla být na samostatných odděleních urologie
jistě mimo chirurgii, také nepodporují menší lůžková oddělení s omezeným objemem
specializované péče – v souladu s poslední verzí koncepce urologie. Zástupci kraje akceptují
odborné argumenty výboru ČUS, koncepce koncentrace specializované péče je jim blízká,
zdůraznili však, že zajištění dostupnosti a určitá tradice a geografické rozložení regionu zatím
neumožňují provádět rychlejší a hlubší zásahy. V oblasti akreditace výuky urologie by mohla
lůžková pracoviště Středočeského kraje zajistit část vzdělávacího programu (až to umožní
připravovaná novela zákona 95 z r.2004), zůstává ale otázka financování školenců.
Financování mnohaměsíčního školení kmenových školenců na akreditovaných pracovištích
mimo nemocnici nelze perspektivně zajistit. Diskutována byla i oblast koncentrace
onkologické péče a naléhavá potřeba uchovat postavení urologie v péči o onkologické
nemocné UG taktu. Výbor podporuje a připravuje úpravu doporučených postupů
v onkourologii, perspektivně se rýsuje i možnost dalšího vzdělávání v některých oblastech
onkourologie. Závěrem obě strany konstatovaly užitečnost setkání a možnosti vzájemné
výměny informací.
1. Kontrola zápisu (doc. Jarolím)
Bod 2 d) vypustit
Bod 7. Úkol trvá, vedle doc. Záťury bude spolupracovat i doc. Babjuk
Bod 13. Bod trvá.
2. Noví členové
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MUDr. Hájek Jaroslav
MUDr. Husár Matěj ¨
MUDr. Bernard Otto
MUDr. Vacková lucie
MUDr. Dolejšová Olga
MUDr.Bc. Hrbáček Jan

3. Kongres robotické chirurgie – srpen 2008. Viz zápis ze schůze s MUDr. Řehákem, které
se zúčastnili prof. Hanuš a Dr. Petřík .Hospimed poskytl separátní výtisky odborné literatury
k tématice robotiky v urologii vč.abstrakt AUA 2007 ( k dispozici v sekretariátu ČUS a u
Pracovní skupiny – viz níže). Zájem Hospimedu o partnerství s ČUS. Do vědeckého výboru
Evropského kongresu robotiky 2009 v Praze navrženi prim. Koehler a dr. Kolombo. Pracovní
skupina pro rozvíjení robotiky v urologii – doc. Jarolím, doc. Babjuk, prof.Pacík, prim.
Kohler a dr. Kolombo.
4. Doporučené postupy v onkourologii. Pracovní skupina (koordinátor doc.Babjuk) připraví
návrh na aktualizovanou verzi, která bude diskutována v rámci onkosekce. Po zapracování
připomínek bude materiál sloužit pro jednání s onkologickou společností.
5. Doc. Morávek seznámil výbor s přípravou Výroční konference v Hradci Králové v říjnu
2008. Členové výboru upozornili na nutnost zajištění odpovídajícího tedy zejména
elektronického způsobu přihlašování abstrakt, včetně anglické verze – toto musí být včleněno
do smlouvy. Bude třeba získat adresář SUS k rozeslání 1. informace, event. mailing zajistit
přes Slovenskou lekárskou společnost. Nutno brzy podat přihlášku k ESU kurzu na VK ČUS.
Výbor se – na doporučení doc.Hory - rozhodl napříště nasmlouvat auditora pro sledování
rozpočtu a kontrolu závěrečného účtu konference.
6. Hodnocení Výroční konference Plzeň (doc. Hora). 621 účastníků. O workshopy byl
obecně zájem. Seznam vystavovatelů k dispozici pro příští kongres. Kontrola času se
osvědčila a je i nadále vhodná. Profesor Hanuš poděkoval doc. Horovi za výbornou organizaci
konference a výborný hospodářský výsledek pro ČUS.
7. Výběrové řízení na nakladatele České urologie. Do řízení se přihlásily ČLS JEP, Galen
a Euroverlag. Nucleus HK dodatečně odstoupil. Doc. Hora požaduje, aby nakladatel vyřizoval
veškerou agendu týkající se reklam. Výbor pak vybral jako příštího nakladatele České
urologie firmu Galen na dva roky.
8, Volby do výboru a RK ČUS 2008. Výbor schválil volební komisi ve složení: dr. Anděl,
dr. Čavojec, doc. P. Morávek.- tito lékaři budou obesláni, po odsouhlasení budou rozeslány
pokyny pro průběh voleb.
9. Výbor České urologické společnosti ČLS JEP nemá námitek, aby vykazování těchto kódů
bylo umožněno i odbornosti 603 – Gynekologie a porodnictví.
76331 – lymfadenektomie ilioingvinální jednostranná
76441 – lymfadenektomie retroperitoneální
76471 – lymfadenektomie pánevní
Další zasedání výboru se bude konat 24.1. 2008 v Praze v 15 hodin.
Zapsal : doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
Vidi : prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc

