Zápis z mimořádné schůze výboru v rámci
výroční konference dne 6. 10. 2010 v Top
Hotelu Praha (mimořádná schůze v rámci
výroční konference)
Přítomni: doc. Hanuš M., doc. Jarolím L., dr. Matoušková M., prim. Hiblbauer J.,
dr. Rosenberg M., dr. Petřík A., prof. Hanuš T., prof. Babjuk M., dr.Jelínek J.
Za RK: doc.Študent V., doc.Hora M. doc.Kočvara R.
Sekretariát ČUS: Králová V.

1. Kontrola zápisu z 07.09.2010 referuje doc. L. Jarolím
Trvá úkol SUNU, vypracování dopisu na VZP
Ostatní splněno

2. Stimulační odměna 5000Kč pro lékaře ambulantní sféry za získání Diplomu ČLK
o kontinuálním vzdělávání.
Doc.L.Jarolím předložil výboru k novému uvážení, komu odměnu směřovat a navrhl, aby
byla nabídnuta všem urologům, kteří tento diplom od 1. 9. 2009 obdrželi.
Výbor návrh po diskuzi návrh odsouhlasil s tím, že může při velkém počtu žadatelů
může být v této podobě neúměrným zatížení finančních možností výboru. Proto vyhodnotí
na příští schůzi jak žádosti budou přicházet a zda je únosné je proplácet.

3. Žádost doc. MUDr. J.Doležela, proplácení umělých sfinkterů
Prof. Hanuš tlumočí názor doc.Pavlíka, že nedoporučuje další centra. Stanovisko projedná
SUNU, prof. T. Hanuš je zašle předsedovi, který rozešle mezi členy výboru k vyjádření.

4. Doc. MUDr. R. Zachoval, PhD. - katétry:

MUDr.Matoušková zaslala dotaz na příslušný odbor MZ ohledně možné refundace úhrady
katétrů. Dle vyjádření odboru legislativy nelze katétry hradit ani uvádět mezi započitatelné
položky viz příloha
Úkol: MUDr. Matoušková vznese dotaz na Ministerstvu práce a soc. věcí zda se může úhrada
zainkorporovat do soc. služeb
Prof. T. Hanuš se dle svého vyjádření nepovažuje za zástupce SUNU ve výboru a doporučuje,
aby tyto záležitosti byly řešeny cestou sekcí. Předseda M.Hanuš po schválení výborem zašle
vyjádření SUNU MUDr. Taťáně Soharové, ředitelce Odboru léčiv a zdravotnický prostředků
VZP (dosud výbor od SUNU, přes stanovený termín, nic neobdržel, )

5. Nejlepší publikace:
Přihlášeno celkem 14 publikací
Oceněné publikace :
Původní práce bez IF:
1, nebyla udělena - pro nedostatečný počet bodů
2, Stránský P., Hora M., Eret V., Klečka J., Urge T., Grégrová H., Dvořáková E., Hes O.,
Chudáček Z., Kreuzberg B. - Laparoskopická adrenalektomie
3, nebyla udělena - nebyl dostatečný počet přihlášených publikací v kategorii

Inpaktované původní práce:
1, Jarolím L., Šedý J., Schmidt M., Naňka O., Foltán O., Kawaciuk I. - Gender ressing surger
in male- to-female transsexualism:a retrospective 3 month follow-up study with anatomical
remarks
2, Hora M., Hes O., Urge T., Eret V., Klečka J., Michal M. - A Distinctive Translocation
Carcinoma
of the Kidney (Rosette-like Forming, t(6,11), HMB45 Positive Renal Tumor
2, Hora M., Eret V., Urge T., Klečka J., Kočovská P., Stránský P., Hes O., Ferda J. Antegrade
miniinvasive nephroureteroctomy (AMNUE - laparoscopic nephrectomy, transurethral
excision of ureterovesical junction and lower abdoinal incision)

3, Eret V., Hora M., Sýkora R., Hes O., Urge T., Klečka J., Matějovič M. - GreenLight
(532nm) laser partial nephrectomy followed by the suture of the collecting systém without
renal hilar clamping in
a porcine model.
V této kategorii byly uděleny dvě druhé ceny.

Monografie
1, Kawaciuk I. - Urologie
2, Babjuk M. - Konsensuální doporučené postupy v uroonkologii
3, Matoušková M., Hanuš M. - Záněty dolních močových cest, uroinfekce v graviditě a při
laktaci

6. Thuliový laser, medializace metody
Doc. Hora vypracuje návrh stanoviska výboru ČUS na článek uvedený v tisku o thuliovém
laseru v nemocnici v Mariánských Lázních.
Termín: do jednoho měsíce

7. Zajištění a organizace výroční konference2010:
Dle informací prezidenta výročná konferenceas.MUDr.A.Petříka,CSc. a předsedy vědeckého
výboru, doc.MUDr.L.Jarolíma,CSc. všechny potřebné náležitosti týkající se zdárného
průběhu výroční konference jsou splněny.

8. dopis ing. Noska 1.náměstka ministra zdravotnictví, ke standardní a
nadstandardní péči
Dopis velmi stručně žádá výbory všech odborných společností, aby do konce listopadu
zaslaly návrh členění odborných výkonů na standardní a nadstandardní. Nejsou uvedena
žádná pravidla , ani jiné směrnice jak rozdělení provádět. Vzhledem k tomu, že jde o velmi
složitou problematiku, výbor toto zadání považuje za nedostatečné a tím vlastně nesplnitelné
Úkol: doc.M. Hanuš zašle 1.náměstkovi ministra zdravotnictví odpověď se žádostí, aby byla
k uvedenému úkolu předložena prováděcí metodika.
Termín do měsíce

9. Článek dr. Kočárka k fytoterapii v Tempus Medicorum.
Výbor se zabýval výhradami ke kvalitě článků v Tempus medicorum, týkajících se úlohy
fytopreparátů v léčbě mužských pohlavních dysfunkcí (autor J.Kočárek). Posudek kriticky
hodnotící kvalitu práce vypracoval za andrologickou sekci MUDr. L. Zámečník, Ph.D.
Výbor doporučuje, aby předseda Oborové komise pro urologii, prof.M.Babjuk upozornil
redakci Tempus Medicorum a vedení ČLK na nezbytnost odborné korektury uveřejňovaných
článků. Tempus je distribuován všem lékařům a takto mohou být prezentovány názory, které
nejsou obecně přijímány a neopírají se dostatečně o EBM.

10. Doc Jarolím se zúčastní CEM v Bratislavě jako zástupce výboru ČUS ČLS
JEP
Výbor z časových důvodů na této své mimořádné schůzi projednal pouze záležitost
neodkladného rázu, ostatní budou řešeny e-mailovou korespondencí ( v případě nezbytnosti)
nebo preferenčně na další řádné schůzi.
11. Sazebník: referuje dr.A.Petřík
Od 1.1.2010 nový sazebník, kde jsou obsaženy připomínky ČUS stran zařazení výkonů podle režijních skupin.Do sazebníku
nebyly zařazeny schválené registrační listy týkající se robotických výkonů a laserové ablace prostaty. V současné době se
pracuje na analýze DRG, (DRG x registrační listy), vyčíslení nákladů na výkon podle nových registračních listů
aporovnávání s DRG úhradou (podhodnocení výkonů, výkony které DRG nebere v úvahu, laparoskopie).

Příští schůze výboru: 07.12.2010 od 15:00 hod. Arcibiskupský palác (detaily budou
upřesněny)

Zapsala V.Králová, schválil doc.M.Hanuš
13.10.2010, odesláno k připomínkám výboru a RK
Připomínkovali v termínu: doc.M.Hora, MUDr.M.Matoušková, prof.M.Babjuk,
as.MUDr.A.Petřík, doc.L.Jarolím

